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APEL NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie przeciwdziałania postępującemu kryzysowi klimatycznemu

Na podstawie § 36 ust. 1 pkt. 2 Statutu Wrocławia, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVI/276/96
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu
uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 3965 oraz z 2018 r. poz. 4611),
Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje co następuje:
Rada Miejska Wrocławia wyraża najwyższe zaniepokojenie postępującym globalnym kryzysem
klimatycznym. W trosce o zdrowie oraz jakość życia obecnych i przyszłych mieszkańców Wrocławia Rada
Miejska Wrocławia apeluje do Rządu oraz Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie zdecydowanych
kroków, aby przeciwdziałać postępującemu kryzysowi klimatycznemu.
Analizy naukowe nie pozostawiają wątpliwości. Globalny wzrost średniej temperatury będzie miał poważny
wpływ na zdrowie, jakość życia oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Ekstremalne zjawiska pogodowe, takie
jak: fale upałów, burze, silne wiatry czy deszcze nawalne, oraz przedłużające się okresy suszy już teraz stają się
niezwykle dokuczliwe i rodzą konsekwencje społeczne, infrastrukturalne i finansowe. Środowisko naukowe
jest zgodne, że jeśli nie uda się powstrzymać gwałtownych zmian klimatycznych, temperatura w Polsce może
zacząć dochodzić do 33 stopni w Suwałkach i aż do 40 stopni we Wrocławiu. Zaprezentowany w 2018 r. raport
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu wskazuje, że w celu utrzymania stabilnego i przyjaznego dla
ludzkości klimatu Ziemi należy do 2030 r. zdecydowanie zredukować emisje gazów cieplarnianych,
a do 2050 r. wyeliminować je całkowicie.
W świetle ewidentnych danych naukowych podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zminimalizowania
efektu cieplarnianego staje się koniecznością. Działania te należy podjąć bezzwłocznie, w ramach
kompleksowej krajowej polityki klimatycznej kraju, zarówno przeciwdziałając kryzysowi klimatycznemu, jak
też przygotowując się na jego skutki, które nieuchronnie nastąpią. Działania te należy rozpocząć od
uświadomienia wszystkim Polkom i Polakom skali zagrożenia, jakim jest globalna destabilizacja klimatu.
W obliczu postępującego kryzysu klimatycznego Miasto Wrocław podejmuje i intensyfikuje działania
w zakresie mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, zgodnie ze strategią klimatyczną Wrocławia, na którą
składają się: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu oraz SECAP - Plan
działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu, a także akty prawa miejscowego, wspierające m.in.: rozwój
zielonych dachów i OZE, retencjonowanie wód opadowych oraz prowadzenie edukacji w zakresie adaptacji
do zmian klimatu. Jednocześnie Miasto Wrocław popiera wszelkie inicjatywy, mające na celu minimalizowanie
wystąpienia negatywnych skutków zmian klimatu, a tym samym przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu.
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W związku z tym raz jeszcze apelujemy do rządu oraz parlamentu o uznanie, że działania, związane
z łagodzeniem zmian klimatu oraz przystosowaniem się do postępujących zmian, są zdecydowanym
priorytetem polityki krajowej i dlatego wymagają podjęcia zdecydowanych kroków do jej wdrożenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia
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Uzasadnienie
Zgodnie z § 36. ust. 1. Statutu Wrocławia, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVI/276/96 Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym
z Prezesem Rady Ministrów (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 3965 oraz z 2018 r. poz. 4611), Rada Miejska
Wrocławia na sesji podejmuje uchwały, rezolucje i apele, stanowiska oraz postanowienia porządkowe Zgodnie
z § 36. ust. 4., w sprawach ogólnospołecznych, Rada podejmuje rezolucje lub apele oraz zajmuje stanowiska.
Kwestia sytuacji klimatycznej, rzutująca na zdrowie i jakość życia wrocławian, należy bezsprzecznie do grupy
spraw ogólnospołecznych, leżących w kompetencjach Rady. Dlatego też od kilku lat Rada Miejska Wrocławia
podejmuje inicjatywy na rzecz transformacji energetycznej miasta oraz ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych, a także współpracy z innymi miastami europejskimi w tym zakresie, są to m.in.:
• Uchwała Nr XXXI/637/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie przystąpienia Miasta Wrocławia do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”,
• Uchwała Nr XLI/915/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr
XXXVI/770/17 w sprawie przystąpienia Miasta Wrocławia do organizacji „ICLEI - The International
Council for Local Environmental Initiative”,
• Uchwała Nr XII/301/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie „Planu działań na
rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP)”,
• Uchwała Nr XII/300/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr
XVIII/345/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Wrocławia”.
Pod koniec 2018 roku naukowcy ogłosili, że ludzkości pozostało 12 lat na zatrzymanie wzrostu temperatury na
Ziemi. Wzrost ten ściśle powiązany jest z emisją gazów cieplarnianych, za które odpowiada w dużej mierze
przemysł energetyczny oparty o nieodnawialne źródła energii. Niestety, krajowa polityka klimatyczna Polski
jest zdecydowanie mniej skuteczna w porównaniu do efektów działań innych członków Unii Europejskiej.
Polska plasuje się w niechlubnej czołówce światowych emitentów CO2, odpowiadając za ponad 10% emisji
Unii Europejskiej. Sytuacja w sektorze energetyki, który jest głównym źródłem emisji, nie ulega poprawie.
Konieczne jest natychmiastowe podjęcie działań, mających na celu stałe zwiększenie udziału energii
odnawialnej w ogólnym zużyciu w Polsce i ograniczenie spalania węgla.
Według opracowanego w 2013 roku przez polski rząd strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, w pierwszej dekadzie obecnego
stulecia, straty wywołane w Polsce przez globalne ocieplenie wynosiły 54 mld złotych. Szacuje się, że wyniosą
one około 120 mld złotych do roku 2030, jeśli nie zostaną podjęte stosowne działania, przeciwdziałające
kryzysowi klimatycznemu.
Dbałość o mieszkańców jest wspólną odpowiedzialnością władz centralnych oraz samorządowych i powinna
być ich priorytetem. Dlatego też, w obliczu skali zagrożenia klimatycznego i krótkiej perspektywy czasowej,
apel o podjęcie zdecydowanych i kompleksowych działań przez stronę rządową jest w pełni uzasadniony.
Konieczna jest koordynacja działań, tworzenie skutecznych narzędzi prawnych i finansowych oraz pełna
współpraca. Stąd, dołączając do głosów Warszawy, Krakowa i Łodzi, radni Rady Miejskiej Wrocławia apelują
o podjęcie przez Rząd oraz Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zdecydowanych kroków, aby przeciwdziałać
postępującemu kryzysowi klimatycznemu.
Apel nie rodzi skutków finansowych dla miasta.
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