
UCHWAŁA NR 107/XII/2019
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku o ogłoszenie stanu alarmu klimatycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,  
poz. 506 z późn. zm.) i art. 223 § 1, art. 244 § 2 oraz art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wniosek mieszkańców z dnia 12 maja 2019 r. o ogłoszenie stanu alarmu klimatycznego, postanawia 
się:

1) uznać za bezzasadny w kwestii ogłoszenia stanu alarmu klimatycznego;

2) uznać za zasadny w kwestii podjęcia działań na rzecz zatrzymania negatywnych zmian klimatu z przyczyn 
określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowa Leśna zobowiązując go 
do przesłania Wnioskodawcom odpisu niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr 107/XII/2019

Rady Miasta Podkowa Leśna

z dnia 28 listopada 2019 r.

Uzasadnienie

Rada Miasta, jako uzasadnienie do uchwały, przyjmuje jako własne stanowisko Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji w brzmieniu:

Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (KSWiP) w dniu 28 października 2019 r. oraz 
4 listopada 2019 r. poświęconemu sprawie wniosku o ogłoszenie stanu alarmu klimatycznego Komisja 
uzgodniła, co następuje:

W świetle wielu działań Urzędu Miasta Podkowa Leśna podejmowanych w sprawie ochrony środowiska, 
w tym i klimatu Podkowy Leśnej, Komisja uznała, że nie zachodzą wyjątkowe okoliczności, by ogłosić 
alarm, który miałby dotyczyć klimatu w Podkowie Leśnej. Postanawia uznać wniosek za bezzasadny, 
w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń 
i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach, na podstawie 
art. 6 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.).

Natomiast w następnej treści wniosku, że „należy uznać działania na rzecz zatrzymania ocieplenia 
klimatu jako priorytetu władz miasta” uznano, że jest to ważny postulat wnioskodawcy i postanowiono 
zorientować się w działaniach Urzędu w tym zakresie podjętych w ostatnim czasie.

Komisja zgadza się z wieloma wątkami przedstawionymi we wniosku, rozumie powagę sytuacji 
globalnego zanieczyszczenia środowiska. Podkowa Leśna od wielu lat stara się wdrażać politykę pro-
środowiskową, między innymi uruchomiony został program „Podkowa leśna zwalcza smog”, służący 
ochronie powietrza, związany z wymianą kotłów i palenisk opalanych paliwem stałym - na kotły 
kondensacyjne. Ponadto w dniu 24 października 2019 r. Rada Miasta przyjęła uchwałę dotyczącą 
przygotowania planu „Adaptacji Miasta Podkowa Leśna do zmian klimatu”.

Wobec powyższych ustaleń postanowiono uznać wniosek jako bezzasadny w sprawie ogłoszenia 
alarmu dla miasta Podkowa Leśna, natomiast co do działań na rzecz zatrzymania negatywnych zmian 
klimatu przychylić się do wniosku.
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