UCHWAŁA NR 108/XII/2019
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku o stworzenie planu adaptacji miasta do zmian klimatu
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 z art. 223 § 1, art. 244 § 2 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 mieszkanki z dnia 20 września 2019 r. o stworzenie planu adaptacji miasta do zmian klimatu,
postanawia się uznać za zasadny z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowa Leśna zobowiązując go
do przesłania Wnioskodawcy odpisu niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr 108/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:
Środowisko przyrodnicze Miasta Ogrodu Podkowa Leśna było i jest cenną wartością dla mieszkańców,
a jego ochrona - jednym z priorytetów działań władz lokalnych od wielu lat. Działania podejmowane przez
samorząd lokalny nie mają jednak szerszego wpływu na to, co dzieje się poza miastem, w tym na zmiany
klimatu. Rozumiejąc potrzebę przeciwstawienia się negatywnym czynnikom zewnętrznym kształtującym
klimat, takim jak zanieczyszczenie powietrza czy obniżający się poziom wód gruntowych, Rada Miasta
Podkowa Leśna podjęła konkretne decyzje dotyczące przeciwdziałania skutkom zmian klimatu: w dniu
24 października 2019 r. jednogłośnie została podjęta uchwała nr 95/XI/2019 w sprawie przygotowania planu
„Adaptacja Miasta Podkowa Leśna do zmian klimatu”. Jak już będzie wykrystalizowany pomysł na
konkretne działania uważamy za zasadne powołanie eksperta. Urząd Miasta wraz z Radą Miasta rozpoczął
także prace nad uchwałą dotyczącą walki ze smogiem w Podkowie Leśnej polegającą na znacznym
dofinansowaniu kosztów wymiany pieców na paliwa stałe. Zamierzamy przyjąć tę uchwałę jeszcze w 2019
roku. Zostały także zrealizowane prace podtrzymujące małą retencję na wybranych podkowiańskich ulicach.
Wobec powyższych ustaleń wniosek uznaje się za zasadny.
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