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KRAKÓW PRZYJĄŁ REZOLUCJĘ WS.
WPROWADZENIA "WYJĄTKOWEGO STANU
KLIMATYCZNEGO"
Rada Miasta Krakowa we środę 26 czerwca przyjęła rezolucję apelującą do rządu i Sejmu o
wprowadzenie wyjątkowego stanu klimatycznego na wzór Wielkiej Brytanii i Irlandii.
"Pod koniec 2018 roku naukowcy ogłosili, że ludzkości pozostało 12 lat na zatrzymanie wzrostu
temperatury na Ziemi. Mając na względzie, że wzrost temperatury ściśle powiązany jest z emisją
gazów cieplarnianych, za które odpowiada w dużej mierze przemysł energetyczny oparty o
nieodnawialne źródła energii, konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań mających na celu
stałe zwiększanie udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu w Polsce" - czytamy we wstępie
rezolucji uchwalonej przez krakowskich radnych.
"Na początku maja brytyjski Parlament ogłosił wyjątkowy stan klimatyczny, w ślad za nim Irlandia
zadeklarowała stan zagrożenia klimatycznego oraz zagrożenia bioróżnorodności" - czytamy dalej.
Autorzy rezolucji wskazują również na skutki bezczynności w obszarze walki ze zmianami klimatu,
która może doprowadzić do pojawiania się temperatury rzędu 40 stopni Celsjusza, częstych
gradobiciach i trąbach powietrznych oraz deﬁcytem wody.
"Mając na uwadze powyższe, wzywamy Radę Ministrów i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do
niezwłocznego podjęcia działań mających na celu ogłoszenie wyjątkowego stanu klimatycznego dla
całej Polski i rozpoczęcie kampanii informacyjnej dotyczącej zmian klimatycznych i ich konsekwencji
dla Polski" - konkludują autorzy rezolucji.
Łukasz Maślona z krakowskiego Klubu Radnych "Kraków dla Mieszkańców", który złożył projekt
rezolucji, jest zdania, że może ona skłonić władze centralne do podjęcia konkretnych działań:
"To w Krakowie, wskutek presji mieszkańców i organizacji pozarządowych, rozpoczęła sie walka ze
smogiem. Teraz mamy nadzieję, że poprzez tę rezolucję rząd Polski podejmie realne działania na
rzecz walki ze zmianami klimatu, oraz rozpocznie kampanię informacyjną w tym temacie" - twierdzi
krakowski radny.
Projekt poparły kluby radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, Kraków dla Mieszkańców
oraz większość Przyjaznego Krakowa (komitet Prezydenta Jacka Majchrowskiego). Przeciw zagłosowali
radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość i jeden radny Klubu Przyjazny Kraków.
Klub Prawa i Sprawiedliwości nie udzielił nam odpowiedzi na pytanie o przyczyny swojej decyzji.

