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Szanowna Pani Przewodnicząca,
28 września w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu 50
wójtów, burmistrzów i prezydentów samorządów wchodzących w skład Subregionu
Wałbrzyskiego, podpisało na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia
Deklarację o Dekarbonizacji do 2030 roku. W obliczu dramatycznych zmian klimatu
wywołanych działalnością człowieka, zanieczyszczenia powietrza powodującego
zwiększoną chorobowość i śmiertelność, postępującej degradacji środowiska
i zaniku bioróżnorodności, celem poprawienia jakości życia i zdrowia mieszkańców,
samorządowcy Subregionu Wałbrzyskiego podejmują zobowiązanie do stopniowej
dekarbonizacji i odejścia od stosowania stałych paliw kopalnych w gospodarce
subregionu do 2030 r. Wykorzystując wsparcie Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji UE, Europejski Program Odbudowy, inne źródła środków
zewnętrznych oraz własne zasoby budżetowe samorządowcy chcą przygotować
i zrealizować program dekarbonizacji, polegający m.in. na likwidacji ogrzewania
opartego na węglu w budynkach użyteczności publicznej, w budynkach
mieszkalnych, przedsiębiorstwach prywatnych i publicznych, rozwoju odnawialnych
źródeł energii takich jak pompy ciepła, panele i kolektory słoneczne, farmy
wiatrowe, głęboka geotermia, wdrożeniu zeroemisyjnego transportu publicznego
z wykorzystaniem energii elektrycznej i wodoru, stworzeniu magazynów energii
odnawialnej z wykorzystaniem m.in. technologii wodorowej. Działaniom tym ma
towarzyszyć szeroka partycypacja społeczna oraz nowe przyjazne prawo,
wyrównujące indywidualne koszty pozyskania energii i likwidujące wykluczenie
energetyczne. Celem programu dekarbonizacji Subregionu Wałbrzyskiego jest
bezpieczne odejście od paliw kopalnych ku nowym źródłom energii
i samowystarczalność energetyczna naszego subregionu.

Podpisana deklaracja pokazuje naszą wspólną wolę, ambicję, wizję i determinację
w realizacji Sprawiedliwej Transformacji. Działając wspólnie i realizując projekty
zgłoszone do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz Krajowego Planu
Odbudowy pokażemy, że można przeprowadzić skutecznie i z sukcesem proces
przejścia, wskażemy innym subregionom, że odejście od węgla nie musi oznaczać
dramatu społecznego i gospodarczego. Chcę w tym miejscu w imieniu moich
koleżanek i kolegów, którzy podpisali Deklarację o Dekarbonizacji Subregionu
Wałbrzyskiego, jeszcze raz zaapelować do Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej
i Parlamentu Europejskiego o zwiększenie budżetu Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji tak, abyśmy mogli z sukcesem zrealizować nasze zamierzenia.
Przesyłam Pani tekst Deklaracji o Dekarbonizacji Subregionu Wałbrzyskiego do
2030 roku oraz zdjęcia z uroczystości jej podpisania.
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