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STANOWISKO NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie alarmu klimatycznego

Na podstawie § 36 ust. 1 pkt. 3 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 2019 r. poz. 5510), Rada Miejska
Wrocławia przyjmuje następujące stanowisko:
Mając na uwadze tempo zmian klimatu na Ziemi, na co wskazują między innymi najnowsze raporty
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC),
Rada Miejska Wrocławia uznaje, że Wrocław znajduje się w stanie alarmu klimatycznego.
Rada Miejska Wrocławia uznaje za niezbędne przyspieszenie działań na rzecz
i uczynnienie ich priorytetem polityki miejskiej we Wrocławiu.

ochrony klimatu

Rada Miejska Wrocławia uznaje za niezbędne przyspieszenie działań na rzecz osiągnięcia neutralności
klimatycznej oraz uczynienie ich priorytetem polityki miejskiej we Wrocławiu.
Rada Miejska Wrocławia uznaje za niezbędne rozpoczęcie prac nad programem wspierającym dążenia
Wrocławia do osiągnięcia zeroemisyjności do roku 2050.
Ochrona klimatu wymaga solidarnego działania na wielu płaszczyznach. Wrocław będzie sukcesywnie
podążał w kierunku redukcji emisji gazów cieplarnianych i realizacji celów polityki klimatycznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia
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Uzasadnienie
Zmiany klimatyczne są jednym z największych zagrożeń cywilizacyjnych, z jakimi cały świat, w tym i Polska,
muszą się zmierzyć w najbliższym czasie. Przewidywane przez naukowców zmiany klimatyczne zachodzą
dużo szybciej niż do tej pory zakładano. Skutki tych zmian są już teraz widoczne na całym świecie, w tym
także i w Polsce. Specjalny raport IPCC ostrzega świat przed nadciągającą katastrofą klimatyczną. Wyraźnie
artykułuje, że jeśli celujemy w 1,5 stopnia, to trzeba obniżyć emisje dwutlenku węgla o 45 proc. do 2030r.
względem roku 2010, natomiast do 2050r. trzeba osiągnąć zerowe emisje skuteczne, czyli w połowie wieku
wszystko, co będzie emitowane, musi być pochłaniane.We wrześniu Wrocław przyjął to wyzwanie, ale
wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to bardzo trudne przedsięwzięcie. Ze względu na duże
zaniepokojenie aktualnym stanem procesów klimatycznych, zajmują one w chwili obecnej wysokie miejsce w
debacie publicznej. Mając na względzie zdrowie oraz jakość życia mieszkańców, Wrocław 5 września 2019r.
przyjął

uchwałą Rady Miejskiej, Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu (MPA). Jest to strategiczny

dokument polityki klimatycznej miasta, spójny ze Strategią Wrocław 2030, Planem Gospodarki
Niskoemisyjnej a także Planem działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu SECAP. Przyjęcie
Miejskiego Planu Adaptacji stanowi podstawę, do podjęcia dalszych działań w zakresie adaptacji do zmian
klimatu przez miasto, co przesądza o jego skutecznej realizacji. Dla mieszkańców wdrażanie MPA oznacza z
jednej strony poprawę jakości życia i zwiększenie komfortu w sytuacji wystąpienia ekstremalnych warunków
pogodowych takich jak, np. fale upałów m.in. poprzez lepszy dostęp do miejsc zacienionych, do zieleni
i do wody, z drugiej strony większą i bardziej powszechną informację dotyczącą zagrożeń związanych ze
zmianami klimatu oraz wskazówek dotyczących sposobu życia i postępowania w nowych warunkach
klimatycznych. Odbyte w ramach Miejskiego Planu Adaptacji konsultacje społeczne były okazją, do
wysłuchania opinii wszystkich mieszkańców, którzy wypracowali konkretne zadania do realizacji wraz z ich
priorytetyzacją. Uwzględniając postulaty aktywnie działających społecznych organizacji klimatycznych oraz
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców Wrocławia, uznaje się przyjęcie
przedmiotowego stanowiska za zasadne. Miasto ma świadomość problemu i zagrożenia przed jakim stoi.
Przyjęcie

przedmiotowego

stanowiska

jest

jednym

z

działań

zmierzających

do

świadomego

i

odpowiedzialnego podejścia do problemu zmian klimatycznych na szczeblu samorządowym. Mając na uwadze
powyższe uznaje się za zasadne przyjęcie przedmiotowego stanowiska w tym przyjęcie, że wszystkie działania,
jakie Miasto realizuje w związku z łagodzeniem zmian klimatu są zdecydowanym priorytetem polityki
samorządowej i dlatego wymagają podjęcia zdecydowanych kroków do jej wdrożenia.
Stanowisko nie rodzi skutków finansowych dla miasta.
Projekt stanowiska nie zawiera danych prawnie chronionych.
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