
UCHWAŁA NR XLVIII/635/2018 
  RADY MIEJSKIEJ KALISZA  

   z dnia 25 stycznia 2018 r.  
 
 
w sprawie przystąpienia do opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji (MPA) do zmian 
klimatu dla miasta Kalisza” w związku z udziałem w projekcie pt. Opracowanie planów 
adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców realizowanym przez 
Ministra Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. Poz. 1875 ze zm.) uchwala się, co następuje:  
 

 
§ 1. Przystępuje się do opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji (MPA) do zmian klimatu dla 
miasta Kalisza” w związku z udziałem w projekcie pt. Opracowanie planów adaptacji do zmian 
klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców realizowanym przez Ministra Środowiska w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 

        /…/ 
           Andrzej Plichta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XLVIII/635/2018 

  RADY MIEJSKIEJ KALISZA  
   z dnia 25 stycznia 2018 r. 

 
w sprawie przystąpienia do opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji (MPA) do zmian 
klimatu dla miasta Kalisza” w związku z udziałem w projekcie pt. Opracowanie planów 
adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców realizowanym przez 
Ministra Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 
 
Między Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Środowiska a Miastem Kalisz 
reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Kalisza zostało zawarte Porozumienie nr 
UA/137/WSR/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. Porozumienie stanowi deklarację udziału Miasta 
Kalisza w projekcie pt. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 
tys. mieszkańców” realizowanym przez Ministra Środowiska w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla Kalisza 
opracowuje wykonawca wyłoniony przez Ministra Środowiska. Miasto Kalisz współpracuje z 
Ministrem Środowiska i wykonawcą planu w celu jego realizacji poprzez udostępnianie 
wykonawcy planu danych, dokumentów, analiz będących w jego posiadaniu, przydatnych do jego 
opracowania. 
„Miejski Plan Adaptacji (MPA) do zmian klimatu dla miasta Kalisza” ma charakter lokalnego 
dokumentu strategicznego wyznaczającego m.in. ramy dla późniejszych przedsięwzięć. Plan ten 
określi wrażliwość i podatność obszaru miejskiego na zmiany klimatyczne oraz jego potencjał 
adaptacyjny w tym zakresie. Plan ten jest nowatorskim projektem Ministerstwa Środowiska, 
którego głównym celem jest ocena wrażliwości miast na zmiany klimatu i zaplanowanie działań 
adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń. 
Uczestnictwo w projekcie pod nazwą „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców” nie generuje zaangażowania środków budżetowych Miasta. 
Koordynatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Środowiska, które odpowiada za stronę 
finansową i organizacyjną projektu. Ewentualna realizacja zadań określonych w opracowanym już 
planie będzie fakultatywna i zależna od zasobów budżetowych miasta. 
Miasto po raz pierwszy otrzyma kompleksowe dokumenty identyfikujące zagrożenia wynikające ze 
zmian klimatu oraz dopracowane, indywidualnie dobrane rozwiązania adaptacyjne. Opracowany 
dokument będzie uwzględniał istniejące już dokumenty strategiczne i planistyczne, służące szeroko 
rozumianej polityce miejskiej. 
Opracowanie umożliwi ć może skuteczne ubieganie się o środki finansowe z funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej oraz krajowych i regionalnych programów operacyjnych. 
Wywołanie przedmiotowej uchwały jest zatem uzasadnione. 
 
 

w z. Prezydenta Miasta Kalisza 
 /…/ 

    Artur Kijewski 
     Wiceprezydent Miasta Kalisza 

 
 
 
 
 
 
 


