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Szanowny Panie Prezydencie,
dzisiaj podczas 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych która w tym roku
odbywa się w Katowicach, delegaci debatują odnośnie roli miast w ochronie klimatu. Dlatego właśnie
w tym dniu apelujemy do Pana Prezydenta o podjęcie zdecydowanych działań w celu
przeciwdziałania postępującej w zastraszającym tempie zmianie klimatu Ziemi.
Chodzi o planową redukcję gazów cieplarnianych na poziomie lokalnym we wszystkich sektorach
funkcjonowanie miasta Wrocławia takich jak min. edukacyjny, energetyczny( uwzględniający
priorytet dla efektywności energetycznej oraz OZE), mieszkaniowy ( komunalny i prywatny),
biznesowy i transportowy.
Z jednej strony miasta zużywają prawe 80% wyprodukowanej na świecie energii i mniej więcej taki
jest ich udział w globalnej emisji gazów cieplarnianych 1, przyczyniają się tym samym do globalnego
ocieplenia. Z drugiej miasta są najbardziej narażone na negatywne skutki zmiany klimatu.
Huraganowe wiatry, nawalne deszcze i powodzie błyskawiczne niszczą infrastrukturę miejską.
Uszkodzone czy zalane domy przestały już dziwić. Długotrwałe fale upałów i miejskie wyspy ciepła
wpływają bezpośrednio na zdrowie mieszkańców. Zwiększają częstotliwość występowania
przypadków udaru cieplnego, zaostrzają objawy przewlekłych chorób układu krążenia i
oddechowego, nasilają reakcje alergiczne. Zanieczyszczone powietrze, ograniczony dostęp do wody
pitnej i wiele innych negatywnych skutków zmiany klimatu wpłyną destrukcyjnie na dobrostan
mieszkańców, ale będą oznaczać coraz poważniejsze wyzwania dla włodarzy. Jak zauważył Ken
Livingstone, były burmistrz Londynu, „Jesteśmy coraz bardziej ze sobą powiązani – żadne miasto nie
może się odgrodzić od konsekwencji zmiany klimatu i żadne miasto nie jest w stanie samo zapobiec
katastrofalnej zmianie klimatu”.
Dlatego niezbędne są również obok - szybkiego planu redukcji gazów cieplarnianych- bezzwłoczne
działania zarówno adaptacyjne do już zaistniałych skutków. Inaczej problemy będą się nieustannie
pogłębiały, a nasze miasto będzie ponosić coraz większe straty ekonomiczne i społeczne.
Wyprzedzając tę inicjatywę spotkaliśmy jako aktywiści EKO-UNII, FER oraz Dolnośląskiego Alarmu
Smogowego się na starcie Konferencji Klimatycznej COP24 z Pana urzędnikami, aby omówić strategie
kompleksowych działań, które powinno podjąć miasto dotyczących realizacji zrównoważonego
rozwoju przy zastosowaniu najlepszych i najnowszych technologii. Polska i Wrocławianie winni
wykorzystać rentę względnego zacofania związanego z powszechnym stosowaniem technologii
węglowych w ogrzewaniu. Chodzi o całościowe i spójne działania na rzecz realizacji uchwały
antysmogowej ( min. termorenowacja i wymiana kotłów oraz zastosowaniem rekuperacji i OZE),
1 http://siteresources.worldbank.org/INTUWM/Resources/340232-1205330656272/47684061291309208465/PartIII.pdf

planu redukcji gazów cieplarnianych, ochrony zieleni, poprawy jakości życia w mieście w tym
zmiejszania ubóstwa energetycznego
Panie Prezydencie,
Wrocław należy do miast szczególnie narażonych na skutki zmiany klimatu. Niedawno Pan i radni
otrzymaliście społeczny mandat na sprawowanie władzy i podejmowanie decyzji przez najbliższe 5
lat. Nie mamy czasu. Skutki zmian klimatu już nas dotykają. I nie będzie w najbliższej przyszłości
lepiej. Liczymy, że działania pro-klimatyczne zostaną podjęte i wdrożone jak najszybciej w
uzgodnieniu z ekspertami oraz przedstawicielami lokalnej społeczności. Tylko w ten sposób można
zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom aglomeracji Wrocławskiej, kierując rozwój naszego miasta
na zrównoważone tory.
Działania samorządów mogą i powinny stanowić skuteczny nacisk nie tylko na władze centralne, ale i
społeczność międzynarodową. Świadczy o tym coraz większe znaczenie sojuszy podejmowanych
przez koalicje progresywnych miast nie tylko na szczeblach krajowych, ale również na szczeblu
globalnym. Ich głos jest coraz bardziej słyszalny i coraz bardziej brany pod uwagę na poziomie
krajowym i międzynarodowym.
Dlatego zachęcamy Pana Prezydenta do przedłożenia przez władze Wrocławia- po uspołecznionym
procesie tworzenia - programu działań w zakresie polityki klimatycznej na forum Porozumienia
Burmistrzów (Covenant of Mayors). Działania te pozwolą na szybszą dekarbonizację, adaptację do
nieuniknionych skutków zmiany klimatu oraz umożliwienie mieszkańcom dostępu do zrównoważonej
i czystej energii, dzięki czemu zmniejszy się poziom ubóstwa energetycznego oraz poprawi się jakość
powietrza, którym mieszkańcy oddychają. Podjęcie zobowiązań i wskazanie ambitnych celówprzyjętych po procesie debaty społecznej z udziałem ekspertów- do 2030 roku na forum
międzynarodowym byłoby dobrym krokiem ku przyszłej Zielonej Stolicy Europy, która poważnie
traktuje cele Porozumienia Paryskiego w obliczu Szczytu Klimatycznego COP24, który odbywa się w
Katowicach.
Wzywamy Pana Prezydenta do wspólnego opracowania programu, o którym mowa wyżej i który
wstępnie omawialiśmy z Departamentem Zrównoważonego Rozwoju na starcie COP 24
Szczyt Klimatyczny w Katowicach jest znakomitą okazją, aby pokazać, Wrocław znajduje się wśród
polskich miast wspierających działania aktywnie przeciwdziałające dramatycznym skutkom zmiany
klimatu, takich jak powodzie, nawałnice, huragany, fale upałów czy susze.
Stwórzmy szansę na włączenie się mieszkańców w działania chroniące klimat w wymiarze
samorządowym i indywidualnym!
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