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"Wczujmy się w klimat! Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu" to konferencja inagurująca projekt
Ministerstwa Środowiska dotyczący opracowania planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100
tys. mieszkańców. W wydarzeniu uczestniczy Krzysztof Lissowski, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
Podczas konferencji zostaną przedstawione kwestie związane z łagodzeniem zmian klimatu w kontekście
planowania przestrzennego w aglomeracjach oraz miejskie plany adaptacji do zmian klimatu jako narzędzie
uzupełniające podstawowe dokumenty strategiczne i planistyczne miasta. Omówiona też zostanie polityka Unii
Europejskiej dotycząca adaptacji do zmian klimatu. Z kolei przedstawiciele organizacji samorządowych
przedstawią wyzwania współczesnych miast w kontekście ograniczania skutków zmian klimatu w miastach.
Zaprezentowane zostaną także wyniki ogólnoświatowego rankingu zrównoważonego rozwoju miast, w którym
oceniono nie tylko rozwój gospodarczy i wpływ miast na środowisko, ale także komfort życia ich mieszkańców.
Dodatkowo wydarzenie jest okazją do dyskusji i szukania odpowiedzi na pytania dotyczące lokalnych działań
adaptacyjnych:
jakie regulacje są potrzebne?
jakie inwestycje należy poczynić?
jak je ﬁnansować?
jak zmotywować administrację samorządową, podmioty gospodarcze i społeczeństwo do myślenia o adaptacji do zmian klimatu oraz do podejmowania działań w tym zakresie?
W konferencji biorą udział reprezentanci 44 miast-partnerów projektu (prezydenci, burmistrzowie i kierownicy zespołów miejskich) oraz przedstawiciele administracji państwowej,
organizacji pozarządowych, stowarzyszeń samorządu zawodowego, naukowcy i eksperci-praktycy.
"Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców" to projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości i
podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast partnerskich i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyﬁkowanych zagrożeń. Zmiany klimatyczne są nie
tylko problemem globalnym, ale coraz bardziej stają się także „palącym” problemem lokalnym. Ze względu na swoją skalę jest to jedyna inicjatywa w Europie, w której ministerstwo
wspiera lokalne władze i administrację, koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu dla tak dużej liczby jednostek lokalnych.
Więcej informacji mozna znaleźć na stronie "Wczujmy się w klimat! Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu".
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