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Deklaracja „Dobry klimat dla powiatów” 

My, Starostowie Powiatów Polskich  

i Prezydenci Miast na Prawach Powiatów 

nawiązując do ustaleń i dążeń ogólnoeuropejskiego Porozumienia między burmistrzami 
ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii 

na szczeblu lokalnym,  

włączamy się w europejski oddolny ruch na rzecz ochrony klimatu. 

Kierując się opinią Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu  

i aprobując dyrektywę IPPC Unii Europejskiej w kwestii zanieczyszczeń,  

bierzemy pod uwagę następujące fakty: 

 zmiany klimatu są spowodowane w dużej mierze działalnością człowieka; 

 zmiany klimatu prowadzące do wzrostu średniorocznej temperatury o ponad 2oC w stosunku do 
okresu przedprzemysłowego (ok. 1750 r.) mogą już w XXI w. spowodować katastrofalne skutki 
gospodarcze;  

 zmiany klimatu – niezależnie od ich skali – mogą istotnie wpłynąć na codzienne życie ludzi, 
zmuszając całe społeczności do funkcjonowania w zmienionych warunkach klimatycznych; 

 skutki zmian klimatu mogą zwiększyć częstotliwość i siłę zdarzeń o charakterze żywiołu (np. 
huragany, powodzie, susze, fale upałów); 

 działania podejmowane przez każdego z nas będą miały długofalowe skutki. 

 

Dlatego, mając na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z terenu naszych powiatów  

do roku 2020 roku o nie mniej niż 20% w stosunku do roku 2005,  

zobowiązujemy się do konkretnych działań związanych z ochroną klimatu. 

1. Uwzględnianie tej kwestii w zarządzaniu publicznym, w tym:  

a) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie wdrażania niniejszej Deklaracji; 

b) uwzględnianie potrzeby ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian przy opracowywaniu 
dokumentów planistycznych i podejmowaniu działań w terenie;  

c) dokonywanie niezbędnych zmian w długofalowych kierunkach rozwoju powiatu (np. zmiany 
warunków dla rolnictwa, zaopatrzenia w wodę czy turystyki); 

d) wykazywanie troski o energooszczędność budowanych oraz remontowanych obiektów, 
zwłaszcza budynków użyteczności publicznej, i promowanie energetyki odnawialnej do 
zaspokajania potrzeb energetycznych administracji samorządowej; 

e) wprowadzenie kryteriów przyjazności dla ochrony klimatu i adaptacji do jego skutków 
w przetargach i zamówieniach publicznych; 
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f)    przygotowania pionu zarządzania kryzysowego do radzenia sobie z wyzwaniami wynikającymi ze 
zmian klimatu, zwłaszcza poprzez działania prewencyjne. 

2. Podnoszenie świadomości społeczności lokalnych: 

a) prowadzenie w szkołach i poza szkołami zajęć informujących dzieci i młodzież, a także dorosłych 
o zachodzących zmianach klimatycznych i ich skutkach; 

b) wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony klimatu; 

c) zachęcanie mediów lokalnych do podejmowania działań informacyjno-edukacyjnych w tym 
zakresie.  

3. Zachęcanie różnych podmiotów do współdziałania: 

a) gmin – do nawiązywania ścisłej współpracy w dziedzinie wykorzystywania najlepszych 
europejskich praktyk dotyczących ochrony klimatu, a w szczególności do promowania 
zrównoważonej energetyki i transportu oraz do dbałości o tereny biologicznie czynne, 
pochłaniające CO2; 

b) podmiotów gospodarczych – do podejmowania działań mających na celu ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych i adaptacji sposobów pracy do zmieniających się warunków 
klimatycznych; 

c) inwestorów – do podejmowania inwestycji służących oszczędzaniu energii oraz rozwojowi 
energetyki odnawialnej, jako przynoszących długofalowe korzyści wszystkim zainteresowanym; 

d) instytucji badawczych – do poszukiwania optymalnych rozwiązań lokalnych problemów 
związanych ze zmianami klimatu; 

e) gospodarstw domowych – do podejmowania codziennych decyzji z myślą o oszczędności 
energii. 

 

Zdając sobie sprawę z potrzeby zmian i widząc konieczność współdziałania  

sieci powiatów w ramach niniejszej Deklaracji,  

zobowiązujemy się do informowaniu raz na dwa lata Biura Związku Powiatów Polskich  

o podjętych działaniach służących wdrażaniu naszych zobowiązań. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Projekt jest realizowany przy udziale środków  
instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz dofinansowaniu  

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
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Dobrowolna deklaracja dodatkowa władz samorządowych 
  

powiatu ………………………....................................... 
 

 

W związku z podjętymi zobowiązaniami zawartymi w Deklaracji „Dobry klimat dla powiatów” 
zamierzamy już obecnie – aby nasze zobowiązanie nie było gołosłowne –  zrealizować 

następujące konkretne działania1: 

 

 

1. Wskazać najdalej w ciągu miesiąca pracownika starostwa powiatowego, który będzie śledzić 
możliwości wdrażana Deklaracji, a w szczególności będzie odpowiedzialny za informowanie 
urzędów gminnych o zawartych w niej zobowiązaniach.  

2. Dokonać w ciągu dwóch lat wymiany stolarki okiennej w budynku starostwa powiatowego. 

3. Przeprowadzić w podległych placówkach oświatowych kampanię na rzecz poprawy 
efektywności energetycznej, angażując w nią dzieci, młodzież, rodziców  i nauczycieli. 

4. Zorganizować wspólnie z gminami i lokalnym organizacjami gospodarczymi punkt 
informacyjny dla przedsiębiorców i gospodarstw domowych o praktycznych rozwiązaniach 
służących oszczędzaniu energii i rozwoju odnawialnych jej źródeł.    

                                                 
1
 Punkty 2-4 poniższej listy mają charakter przykładowy. 
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Deklaracja poparcia gminy dla działań powiatu  
związanych z deklaracją „Dobry klimat dla powiatów” 

 

 

Władze gminy .......………………………......................... deklarują wsparcie powiatu w działaniach 
prowadzonych na podstawie Deklaracji „Dobry klimat dla powiatów” i zamierzają już obecnie 

zrealizować następujące konkretne działania2: 

 

 

 
1. Wskazać najdalej w ciągu miesiąca pracownika urzędu gminy, który będzie utrzymywać 

kontakt informacyjny ze starostwem powiatowym w zakresie możliwości wdrażana Deklaracji.  

2. Przeprowadzić wśród rolników akcję informacyjno-edukacyjną na temat upraw nadających się 
na biopaliwo. 

3. Przeprowadzić w podległych placówkach oświatowych kampanię dla uczniów i ich rodziców na rzecz 
poprawy efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych. 

                                                 
2
 Poniższa lista ma charakter przykładowy  


