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           APEL KRAKOWSKI 
 

  IV Forum BISE w Krakowie 
 
 
     Inteligentna Energia w Gminach Nowych Krajów Członkowskich,  
      Krajów Kandydujących oraz Krajów Zachodnich Bałkanów i Ukrainy 

 
 
 

           Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, w imieniu uczestników IV Forum BISE 

reprezentujących gminy z ponad 20 krajów europejskich, zwraca się z apelem do wszystkich 

prezydentów, burmistrzów i wójtów w Polsce, aby tworząc strategie energetyczne i plany rozwoju 

swoich miast i gmin mieli na uwadze ochronę klimatu i zintensyfikowali działania zmierzające do 

oszczędnego gospodarowania energią i wykorzystywania dostępnych odnawialnych źródeł energii, 

stając się wzorcem dla obywateli i działaczy samorządowych. 

 

             Cele polityki europejskiej   - „20% w 2020 r.” -   założone na szczycie Unii w marcu 2007 r., 

dotyczą 20% oszczędności energii, 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także zwiększenia 

do 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych. Krajowy cel w zakresie oszczędności energii, 

przewidziany do osiągnięcia w 2020 r., stanowi odzwierciedlenie celów europejskich. 

            W miarę wzrostu zaniepokojenia globalnymi zmianami klimatu rządy na całym świecie 

podejmują coraz większe wysiłki zmierzające do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.  

24 września 2007 r. w Nowym Jorku odbyła 62. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji 

Narodów Zjednoczonych. Było to bezprecedensowe spotkanie kilkudziesięciu światowych 

przywódców, w którym uczestniczył także prezydent Polski,  poświęcone zmianom klimatycznym.  

            Norweski Komitet Noblowski uznał „zmiany klimatyczne za główne wyzwanie XXI wieku" 

przyznając tegoroczną pokojową Nagrodę Nobla byłemu wiceprezydentowi USA Al Gore’owi  

i Międzyrządowemu Zespołowi ds. Zmian Klimatu (IPCC), który ma za zadanie ustalanie  

i przekazywanie stanu wiedzy dotyczącej zmian klimatu i oceny ryzyka związanego z wpływem 

działalności ludzi na klimat. To dowodzi, jak ogromne jest zaniepokojenie globalnym ociepleniem, 

skutkujące najpierw decyzjami politycznymi na najwyższych szczeblach, a następnie decyzjami 

gospodarczymi. 

           

  Zgodnie z ustawą „Prawo energetyczne” planowanie i zarządzanie energetyką lokalną 

należy do obowiązków samorządów terytorialnych, które odgrywają kluczową rolę w poprawie 

efektywnego wykorzystania energii, promowaniu źródeł energii odnawialnej oraz wykorzystaniu jej 

lokalnych zasobów. 
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Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, działając w ramach europejskich 

struktur, wspiera gminy realizując programy i projekty edukacyjne, promocyjne i wdrożeniowe w 

zakresie zrównoważonego zarządzania energią i stosowania odnawialnych źródeł energii.  

 

        Zwracamy uwagę, że wprowadzane limity emisji CO2 mogą  spowodować  drastyczne 

zwiększenie jednostkowych cen energii, co może mieć znaczące skutki dla całej gospodarki  

i poziomu życia.  

        Tym ważniejsze jest więc już teraz optymalizowanie procesów zużycia energii, by nie 

obniżając komfortu życia zapewnić zmniejszanie emisji dwutlenku węgla i nie wchodzić w obszar 

restrykcyjnych opłat emisyjnych. 

 

Przygotowywana obecnie ustawa o efektywności energetycznej przewiduje wprowadzenie 

obowiązku opracowywania i wdrażania lokalnych planów działań na rzecz efektywności 

energetycznej na szczeblu gminy. Jednostki sektora publicznego, w tym jednostki administracji 

rządowej i samorządu terytorialnego, mają pełnić wzorcową rolę w zakresie oszczędnego 

gospodarowania energią, a o podejmowanych działaniach i osiąganych efektach będą informować 

społeczeństwo.  

 

            Apelujemy do przedstawicieli władz samorządowych, aby mając na uwadze przede 

wszystkim dobro mieszkańców nie zwlekali z podjęciem działań służących 

powstrzymywaniu globalnego ocieplenia i włączali się w ogólnoeuropejskie i światowe 

programy w zakresie ochrony klimatu. 
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