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A P E L 
RADY MIASTA KONINA 

 

z dnia                        2020 roku 

 

zawierający stanowisko w sprawie kryzysu klimatycznego. 

Na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Miasta Konina stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 810 

Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Konina (Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 8799 ze zm.) – Rada Miasta Konina apeluje:  

 

 

Radni Rady Miasta Konina zgromadzeni na  …. Sesji Rady Miasta Konina w dniu ………..  

2020 roku, wyrażając wielkie zaniepokojenie pogłębiającym się globalnym kryzysem 

klimatycznym, zwracają się do Prezesa Rady Ministrów, Rządu RP, Parlamentarzystów RP, 

Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydenta 

Miasta Konina z apelem o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu radykalne 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Polsce. 

 

Zaprezentowany w 2018 r. raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, opracowany 

na potrzeby Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie pozostawia wątpliwości, że w celu 

utrzymania stabilnego i przyjaznego dla ludzkości klimatu Ziemi należy do 2030 r. ograniczyć 

emisję gazów cieplarnianych, a do 2050 r. usunąć je całkowicie. Brak takich działań będzie 

miał trwałe i dramatyczne skutki dla mieszkanek i mieszkańców planety oraz jej ekosystemów, 

od których stanu zależy dobrobyt nas wszystkich. 

„Klimat jest dobrem wspólnym, wszystkich i dla wszystkich. Na poziomie globalnym jest 

złożonym systemem, wpływającym w istotny sposób na ludzkie życie. Istnieje bardzo solidny 

konsensus naukowy wskazujący, że mamy do czynienia z niepokojącym ociepleniem systemu 

klimatycznego.” Problem ochrony środowiska przyrodniczego był uwzględniony w 2015 r. 

przez Ojca Świętego Franciszka w Encyklice Laudato Si’. Kwestia kryzysu klimatycznego jest 

poruszana przez wszystkie religie świata. Podążając także za ich nauczaniem, należy przyjąć, 

że środowisko jest dobrem publicznym, za które wszyscy są odpowiedzialni. „Ten, kto posiada 

jego część, ma ją jedynie po to, aby zarządzać nią dla dobra wszystkich. Jeśli tego nie czynimy, 

to bierzemy na swe sumienie ciężar zaprzeczenia istnieniu innych.” Ludzkość potrzebuje 

przemiany. Należy ponownie odkryć świadomość wspólnego pochodzenia, wzajemnej 

przynależności i wspólnej przyszłości dla wszystkich.  

Mając na uwadze powyższe jako Rada Miasta Konina pragniemy podjąć stanowisko w sprawie 

kryzysu klimatycznego. 

Analizy naukowe nie pozostawiają wątpliwości. Globalny wzrost średniej temperatury będzie 

miał poważny wpływ na komfort, jakość życia oraz bezpieczeństwo Polek i Polaków. 

Gwałtowne zjawiska pogodowe: gradobicia, burze, silne wiatry i nagłe ulewy, fale 

ekstremalnych i bardzo groźnych dla zdrowia i życia upałów, przedłużające się okresy suszy 



i braku wody, zmiany w miejskim ekosystemie, takie jak plagi komarów i kleszczy – 

to wszystko zjawiska powiązane bezpośrednio z zaostrzającym się kryzysem klimatycznym. 

Koszty finansowe, społeczne oraz zdrowotne tych zjawisk będą ogromne. Rosnące będą 

również wydatki, jakie miasto będzie musiało ponosić w celu adaptacji do tych zmian 

i ograniczania ich negatywnych skutków.  

Przez te fakty uznajemy, że miasto Konin znajduje się w stanie alarmu klimatycznego. 

W interesie Konina jest natychmiastowe podjęcie daleko idących działań, które 

zmniejszą, a docelowo - wyeliminują lub skutecznie ograniczą emisje gazów 

cieplarnianych, w szczególności z sektorów takich jak energetyka, transport, 

ciepłownictwo, przemysł i rolnictwo.  

Wielkopolska Wschodnia to zagłębie węgla brunatnego, a stanowisko podejmowane przez 

Radę Miasta Konina, jako reprezentanta największego miasta regionu ma istotny charakter, 

ponieważ pokazuje gotowość do podjęcia zmian i docelowo stopniowego i zaplanowanego 

odejścia od węgla w regionie konińskim, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

W tym celu niezbędnym jest stworzenie rządowego programu wsparcia dla regionu, który 

umożliwi przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji, o co jako Rada Miasta Konina 

apelujemy. Region podjął już działania przygotowujące do procesu sprawiedliwej 

transformacji, dzięki aktywności władz lokalnych, przedsiębiorców i strony społecznej. 

Uważamy, że należy zintensyfikować te działania w oparciu o wsparcie rządowe i unijne.   

Uważamy, że podjęcie stanowczych decyzji oraz uświadomienie wszystkim skali kryzysu 

klimatycznego jako wyzwania, z którym już dziś musimy się mierzyć, powinno być punktem 

wyjścia do stworzenia kompleksowej krajowej polityki klimatycznej. 

Dodatkowo tym stanowiskiem pragniemy uświadomić mieszkanki i mieszkańców miasta 

Konina o wadze wyzwania związanego z transformacją regionu oraz zwiększyć 

zainteresowanie opinii publicznej tym tematem.  

Z tego względu uważamy, że zasadnym jest zorganizowanie panelu obywatelskiego, 

na którym mieszkanki i mieszkańcy miasta wraz z władzami i ekspertami będą mogli poruszyć 

kwestie związane z kryzysem klimatycznym, aby wspólnie przygotować Miejski Plan 

Adaptacji do zmian klimatu.  


