UCHWAŁA NR X/60/19
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 7 sierpnia 2019 r.
w sprawie planu działania Miasta Siemiatycze w obliczu klimatycznego stanu wyjątkowego
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się plan działania Miasta Siemiatycze w obliczu klimatycznego stanu wyjątkowego, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska
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Załącznik do uchwały Nr X/60/19
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 7 sierpnia 2019 r.
Plan działania Miasta Siemiatycze w obliczu klimatycznego stanu wyjątkowego
Miasto Siemiatycze, w obliczu kryzysu klimatycznego, będącego poważnym zagrożeniem dla ludzkości,
wyraża swoje poparcie dla wszelkich działań na rzecz walki ze zmianami klimatu. Ocieplenie klimatu
spowodowane działalnością człowieka stanowi poważne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi oraz
przyszłości środowiska naturalnego. Zmiany klimatu mają wpływ na wszystkie części świata. Lodowce topnieją
a poziom mórz rośnie. Intensywne opady i inne ekstremalne zjawiska pogodowe stają się coraz
powszechniejsze. Prowadzi to do powodzi, pogorszenia jakości wody, podczas gdy inne regiony borykają się
z problemem fal upałów i susz, pożarów, a także drastycznego zmniejszenia zasobów wodnych. Niekorzystne
zjawiska pogodowe, powodzie i pożary, to także koszty dla społeczeństwa i gospodarki takie jak uszkodzenia
mienia i infrastruktury oraz zagrożenie dla fauny i flory. Zmiany klimatu postępują tak szybko, że wiele
gatunków roślin i zwierząt nie jest w stanie się do nich przystosować. Przewiduje się, że zjawiska te nasilą się
w ciągu następnych kilkudziesięciu lat. Przy znacznym ociepleniu nie wystarczy adaptacja w reakcji na już
zaistniałe skutki zmian klimatu. Potrzebna staje się aktywna ochrona klimatu i natychmiastowe oraz
zdecydowane działanie w tym kierunku.
Miasto Siemiatycze podejmie wszelkie możliwe działania na rzecz ograniczenia zjawiska globalnego
ocieplenia, w szczególności:
1) zintensyfikuje działania na rzecz ograniczenia emisji CO2 i zanieczyszczeń z instalacji wykorzystywanych na
terenie miasta oraz zmiany struktury pokrycia potrzeb energetycznych miasta w kierunku zwiększenia
odnawialnych źródeł energii;
2) podejmie działania na rzecz zwiększenia ilości realizowanych, energooszczędnych projektów inwestycyjnych
oraz systematycznego wdrażania systemu zielonych zamówień publicznych;
3) wesprze działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych i komercyjnych oraz
wytwarzania energii elektrycznej w rozproszonych mikroinstalacjach wykorzystujących odnawialne źródła
energii;
4) zintensyfikuje działania na rzecz transformacji mobilności, poprawy ładu przestrzennego i rozwoju
zrównoważonej przestrzeni publicznej z uwzględnieniem rozwoju systemu bezpiecznych ścieżek pieszorowerowych;
5) podejmie szeroką dyskusję i wzmocni działania w zakresie edukacji ekologicznej, ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki globalnego ocieplenia klimatu, zagrożeń oraz możliwości przeciwdziałania temu
zjawisku;
6) wzmocni działania na rzecz promocji odnawialnych źródeł energii, zrównoważonej biogospodarki
i ekologicznego stylu życia;
7) zintensyfikuje ilość przedsięwzięć ukierunkowanych na zwiększenie partycypacji społecznej w działaniach na
rzecz zrównoważonego rozwoju Miasta Siemiatycze;
8) zintensyfikuje współpracę z partnerami krajowymi i zagranicznymi na rzecz zwiększenia skuteczności ścieżek
redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Konkretne działania zostaną wypracowane i przyjęte do realizacji
partycypacyjnego procesu z udziałem społeczności Miasta Siemiatycze.
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