
 
 

- Projekt - 
 

Uchwała Nr……../………../2021 
Rady Gminy Kroczyce 
z dnia…………. 2021r. 

 

w sprawie: przyjęcia Planu adaptacji Gminy Kroczyce do zmian klimatu do roku 2030 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) po przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych, 

Rada Gminy Kroczyce 
uchwala: 

 § 1 

Przyjąć Plan adaptacji Gminy Kroczyce do zmian klimatu do roku 2030 stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały.  

§ 2 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.   

§ 3 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

 
 

Plan adaptacji do zmian klimatu to dokument, którego sporządzenie i realizacja 

wynika ze zobowiązań określonych w Strategicznym planie adaptacji dla sektorów  

i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 2030 roku oraz w Białej Księdze ,,Adaptacja do 

zmian klimatu: europejskie ramy działania”, przyjętej przez Komisję Europejską w 2009 roku. 

Celami wyznaczonymi w polityce klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej jest adaptacja 

do zmian klimatu, aby zmniejszyć skutki zmian klimatu dla gospodarki, społeczeństwa 

i środowiska.  

Potrzeba opracowania Planu jest zgodna z polityką Polski i wynika z Założeń Narodowego 

Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 

2011 roku. 

Celem opracowania Planu adaptacji do zmian klimatu jest wzmocnienie odporności Gminy 

na skutki obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu. Jego kluczowym elementem jest 

wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, jakie powinny zostać osiągnięte poprzez 

realizację wybranych działań adaptacyjnych.  

Wójt Gminy Kroczyce Zarządzeniem Nr 107/2021 z dnia 5 sierpnia 2021r. przeprowadził 

konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Kroczyce w sprawie 

przyjęcia Planu adaptacji Gminy Kroczyce do zmian klimatu do roku 2030. Konsultacje 

społeczne trwały od 5 sierpnia 2021r. do 26 sierpnia 2021r. We wskazanym okresie nie 

wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące przedłożonej do konsultacji projektu uchwały.  

W dniu 14 lipca 2021r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Katowicach oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach 

z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla Planu adaptacji do zmian klimatu. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wyrazili zgodę na 

odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu 

adaptacji Gminy Kroczyce do zmian klimatu do roku 2030. 

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 


