UCHWAŁA NR XV/315/19
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie przystąpienia Miasta Bydgoszcz do „Nowego Zintegrowanego Porozumienia Burmistrzów na
rzecz klimatu i energii”
Na podstawie podstawie art. 18 ust.2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), uchwala się co następuje:
1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Miasta Bydgoszcz do „Nowego Zintegrowanego Porozumienia
Burmistrzów na rzecz klimatu i energii” – zainicjowane go przez Komisję Europejską ruchu na rzecz
zrównoważaonego wykorzystania energii w celu zmniejszenia emisji CO2, na obszarze miasta, co najmniej
o 40% do roku 2030, głównie przez poprawę wydajności energetycznej i większe wykorzystanie źródeł energii
odnawialnej.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do podpisania deklaracji akcesyjnej i działania w ramach
podpisanego porozumienia.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bydgoszczy.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodnicząca Rady Miasta
Monika Matowska-Gulczyńska
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Uzasadnienie
Artykuł 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, iż do właściwości rady
gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
Zgodnie z artykułem 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności
lokalnych i regionalnych.
Porozumienie Burmistrzów to największy na świecie ruch na rzecz lokalnego klimatu i energii na
poziomie miast. Porozumienie Burmistrzów powstało w 2008 roku w Europie, a jego celem jest skupienie
przedstawicieli władz samorządowych, które chcą dobrowolnie podjąć zobowiązanie realizacji unijnych
celów w zakresie klimatu i energii oraz wykraczać poza te cele. Miasto Bydgoszcz do I edycji
porozumienia przystąpiło Uchwałą Rady Miasta XVII/325/11 w listopadzie 2011r. deklarując do roku
2020 redukcję emisji CO2 i zużycia energii o 20% oraz wzrost energii pochodzącej z OZE o 20%.
Inicjatywa ta nie tylko okazała się pierwszym tego rodzaju oddolnym działaniem związanym z energią
i zmianami klimatu, ale także wielkim, wykraczającym poza oczekiwania sukcesem odniesionym w krótkim
czasie. Obecnie skupia ono pond 7500 jednostek administracji lokalnej i regionalnej z 57 krajów, które
mogą korzystać z siły, jaką oferuje mający światowy zasięg, zrzeszający wielu interesariuszy ruch oraz
stojące za nim wsparcie techniczne i metodologiczne zapewniane przez wyspecjalizowane biura. Globalne
Porozumienie Burmistrzów wykorzystuje doświadczenia zdobyte w ciągu dziesięciu lat w Europie i poza
nią oraz buduje w oparciu o kluczowe czynniki sukcesu tej inicjatywy: oddolne zarządzanie,
wielopoziomowy model współpracy oraz kontekstowe ramy działania. Nie wszystkie cele udało się
zrealizować. W przypadku miasta Bydgoszczy, jako obszar samorządu w roku 2020 zbliżymy się do
redukcji emisji CO2 do 20%, redukcji zużycia energii do około 18% , wzrostu udziału OZE do 1-2%.
Niestety światowe tendencję pokazują, że zużycie energii, nieustannie rośnie i dlatego należy zwiększyć
wysiłki w walce o ograniczenie emisji CO2. Temu jednemu celowi służy druga deklaracja Porozumienia
Burmistrzów.
Zobowiązania sygnatariuszy
Miasta sygnatariusze zobowiązują się w Nowym Zintegrowanym Porozumieniu Burmistrzów do
działania w celu wsparcia procesu realizacji unijnego celu polegającego na redukcji emisji gazów
cieplarnianych o 40% w stosunku do roku 2030 oraz przyjęcia wspólnego podejścia do zmniejszenia
wpływu na środowisko i przystosowania się do zmian klimatycznych. Aby możliwe było przełożenie
politycznych zobowiązań na praktyczne środki i przedsięwzięcia, sygnatariusze Porozumienia zobowiązują
się do przesłania planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) w ciągu dwóch lat od
daty podjęcia przez władze lokalne decyzji o przystąpieniu. W planie tym powinny być określone
podstawowe działania, których podjęcie jest planowane. Plan zawiera bazową inwentaryzację emisji służącą
do śledzenia działań związanych ze zmniejszeniem wpływu na środowisko oraz ocenę ryzyka
klimatycznego i podatności. Strategia przystosowania do zmian klimatycznych może stanowić część planu
SECAP lub może zostać opracowana i przyjęta w postaci oddzielnego dokumentu. Odważne zobowiązanie
polityczne stanowi początek długoterminowego procesu, a miasta podejmują się informować co dwa lata
o procesie realizacji planu. Sygnatariusze popierają wspólną wizję do roku 2050: przyspieszenie
dekarbonizacji na swoich terytoriach, wzmocnienie swoich możliwości przystosowania się do
nieuniknionych zmian klimatu oraz umożliwienie obywatelom dostępu do pewnej, zrównoważonej
i ekonomicznej energii. Fakt, że Miasto jest członkiem Porozumienia Burmistrzów wpływa na lepsze
postrzeganie i zdecydowanie pomaga przy aplikowaniu o nowe projekty finansowane przez Komisję
Europejską. Wizerunkowo jesteśmy Miastem dla którego ochrona klimatu ma znaczenie i atut ten
pokazujemy na konferencjach krajowych i zagranicznych. Realizacja dokumentów wynikających
z przynależności do porozumienia dyscyplinuje nas do monitoringu rzeczywistej emisji z terenu miasta.
Ocena finansowych skutków regulacji
Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych.
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