
UCHWAŁA NR 102/XX/20 
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE 

z dnia 29 maja 2020 r. 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia  Miasta Szczuczyn do opracowania "Miejskiego Planu Adaptacji 
(MPA) do zmian klimatu" 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) uchwala się co następuje: 

§ 1. Wyraża się wolę opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji (MPA) do zmian klimatu”.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Tomasz Mioduszewski 
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Uzasadnienie

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu jest dokumentem strategicznym, który uwzględnia specyficzne
lokalne uwarunkowania geograficzne, społeczne i gospodarcze miasta i gminy oraz zawiera propozycje
konkretnych działań chroniących przed skutkami zmian klimatu. Dynamicznie zmieniający się klimat, a w
szczególności wzrost temperatury oraz częstotliwość i nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych
(nawalne deszcze, powodzie, podtopienia, fale upałów, susze, huragany itp.) stanowi zagrożenie dla
społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla Polski. Konieczne jest
zatem podjęcie działań na rzecz dostosowania się (adaptacji) do prognozowanych skutków zmian klimatu,
które powinny być realizowane jednocześnie z działaniami ograniczającymi emisję gazów cieplarnianych.
Najistotniejszym dokumentem krajowym, który stanowi punkt wyjścia do opracowania miejskich planów
adaptacji jest „Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku
2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA2020) przyjęty przez rząd w październiku 2013 r. Dokument
stanowi bazę dla działań podejmowanych w Polsce w celu zmniejszania podatności gospodarki
i zidentyfikowanych obszarów na skutki zmian klimatu. Celem opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji
do zmian klimatu dla miasta i gminy Szczuczyn” jest przygotowanie miasta i gminy na ekstremalne
zjawiska pogodowe, przy uwzględnieniu lokalnych warunków, poprzez określenie m.in.:

- głównych zagrożeń wynikających ze zmian klimatu,

- specyficznych obszarów wymagających konkretnych działań,

- potencjału adaptacyjnego miasta i gminy,

- działań adaptacyjnych.

Opracowany dokument będzie uwzględniał istniejące już dokumenty strategiczne
i planistyczne służące szeroko rozumianej polityce rozwoju miasta i gminy Szczuczyn. Fundamentem do
przygotowania MPA będzie ocena podatności danego obszaru na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu.
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