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ZARZĄDZENIE Nr 157/2022 

PREZYDENTA MIASTA BIAŁA PODLASKA 

z dnia 19 lipca 2022 r. 

 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Miejskiego Planu Adaptacji 

do zmian klimatu dla Białej Podlaskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029), uchwały Nr 

VI/61/11 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Biała Podlaska (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego nr 81, poz. 1539) w związku z uchwałą Nr XXVII/70/21 Rady Miasta Biała 

Podlaska z dnia 27 września 2021 r.  w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Biała Podlaska 

do opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Białej Podlaskiej zarządza 

się, co następuje: 

 

§ 1 

Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Miejskiego Planu Adaptacji 

do zmian klimatu dla Białej Podlaskiej (zwanego dalej „planem”) wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko. Konsultacje zostaną przeprowadzone z inicjatywy Prezydenta 

Miasta Biała Podlaska na terenie Gminy Miejskiej Biała Podlaska. 

 

§ 2 

Celem konsultacji jest umożliwienie udziału społeczeństwa w opracowaniu planu, w tym 

powiadomienie o jego rozpoczęciu, umożliwienie zapoznania się z jego projektem, 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz prognozą oddziaływania na 

środowisko dla planu, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia, a także umożliwienie 

składania uwag i wniosków do ww. dokumentów. 

 

§ 3 

Przedmiotem planu jest przygotowanie miasta na zmiany klimatyczne. Adaptacja do tych 

zmian to wieloetapowy proces, składający się z fazy planowania, wdrożenia, oceny 

i optymalizacji przyjętych działań. Celem opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian 

klimatu dla Białej Podlaskiej jest rozpoznanie możliwych rozwiązań adaptacyjnych 

i stworzenie założeń programowych, umożliwiających skuteczne, wielosektorowe 

przystosowanie miasta do spodziewanych skutków zmian klimatu, przy jednoczesnym 

zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. 

 

§ 4 

1. Ustala się termin prowadzenia konsultacji od dnia 27 lipca 2022 r. do dnia 17 sierpnia 

2022 r. 

2. Uwagi lub wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 
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§ 5 

1. Ustala się następujące formy zgłaszania uwag i wniosków odnośnie dokumentów 

będących przedmiotem konsultacji: 

1) w postaci pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego 

zarządzenia bądź w innej formie, na adres Urzędu Miasta Biała Podlaska - ul. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem „Miejski Plan 

Adaptacji do zmian klimatu dla Białej Podlaskiej”, 

2) ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Miasta Biała Podlaska pod wyżej wskazanym 

adresem (Wydział Rozwoju Miasta, drugie piętro, pokój nr 221), 

3) w formie wiadomości elektronicznej, bez potrzeby opatrywania jej kwalifikowalnym 

podpisem elektronicznym, na adres e-mail: lukasz.siekielewski@bialapodlaska.pl . 

2. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Biała 

Podlaska. 

 

§ 6 

Wynik konsultacji zostanie obwieszczony za pośrednictwem tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

Biała Podlaska i strony internetowej Urzędu Miasta Biała Podlaska: 

https://um.bialapodlaska.pl w terminie 30 dni od daty ich zakończenia.  

 

 § 7 

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta 

Biała Podlaska. 

 

§ 8 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Biała Podlaska, stronie internetowej Urzędu Miasta Biała Podlaska, tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta Biała Podlaska oraz w prasie lokalnej. 

 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA 

   

   Michał Litwiniuk 


