POPIERAM ENERGETYKĘ OBYWATELSKĄ
- deklaracja kandydata w wyborach samorządowych 2018
Jedną z najważniejszych spraw, o których zadecydują wybory samorządowe, będzie
sposób zarządzania energią na naszym terenie – to z jakich źródeł będziemy pozyskiwać prąd
i ciepło, jak je oszczędzać oraz jakie wsparcie otrzymają mieszkańcy ze strony samorządu.

Zależy od tego więcej, niż się wydaje
Mamy najgorszą jakość powietrza w całej Unii Europejskiej. Z tego powodu co roku
przedwcześnie umierają w Polsce tysiące osób. Dzieje się tak, ponieważ większość energii
w kraju produkowana jest z węgla - najbrudniejszego z paliw. Jego cena cały czas rośnie,
wydobycie krajowe spada, a coraz więcej węgla importujemy z Rosji. Jednocześnie przestarzały,
podatny na awarie system energetyczny nie zapewnia nam już bezpieczeństwa
energetycznego. Spalanie paliw kopalnych odpowiada też za postępujące zmiany klimatu,
które przynoszą nam coraz częściej ekstremalną pogodę – w Polsce są to fale upałów, susze,
pożary, niszczycielskie wiatry, nawalne deszcze i powodzie. Jednocześnie coraz szybciej rosną
ceny energii, drenując kieszenie polskich rodzin i firm.

Czy możemy coś na to poradzić?
TAK! Nasz region może rozwijać energetykę obywatelską – rozproszoną, oszczędną,
ekologiczną i dającą nowe, lokalne miejsca pracy.
Taka zmiana w naszej małej ojczyźnie jest możliwa. Według CBOS prawie 90% Polek i Polaków
jest za zwiększeniem produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Sprawdzone rozwiązania
techniczne są w naszym zasięgu i jesteśmy w stanie coraz więcej energii produkować
z dostępnych lokalnie źródeł takich jak wiatr, słońce, biomasa czy geotermia.
Przyniesie to wiele korzyści przede wszystkim nam, ale również przyrodzie:
❖ gminy, wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie, a także firmy i zwykłe rodziny,
bez zbędnych

ograniczeń

będą

mogły

samodzielnie

wytwarzać

energię,

uniezależniając się od wysokich cen i niekorzystnych warunków narzucanych przez
wielkie firmy energetyczne;

❖ ograniczymy zużycie energii ocieplając budynki i instalując energooszczędne
urządzenia, dzięki czemu obniżą się nasze rachunki za energię oraz emisje szkodliwych
zanieczyszczeń powietrza, którym wszyscy oddychamy;
❖ będziemy coraz mniej zależni od zewnętrznych dostaw energii, z korzyścią dla naszego
lokalnego bezpieczeństwa energetycznego - przerwy w dostawach prądu oraz jego
niska jakość będą znacznie mniej dokuczliwe;
❖ wykorzystamy ogromne środki finansowe, które będą wkrótce dostępne w budżecie
krajowym i w nowym budżecie Unii Europejskiej na energooszczędność i rozwój
gospodarki niskoemisyjnej.

Dlatego jeśli zostanę wybrany do władz samorządowych,
zobowiązuję się inspirować i podejmować działania
na rzecz oszczędzania energii oraz rozwoju energetyki
obywatelskiej.
W szczególności zobowiązuję się wspierać działania na rzecz:
❖ termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne,
nie tylko w budynkach użyteczności publicznej, ale również domach
mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych;
❖ rozwoju

rozproszonych,

odnawialnych

źródeł

energii

dla mieszkańców, przedsiębiorców i obiektów publicznych, poprzez
aktywne pozyskiwanie środków krajowych i unijnych;
❖ rozwoju

powszechnie

dostępnego

doradztwa

energetycznego

dla mieszkańców.
❖ zmniejszania ubóstwa energetycznego wśród mieszkańców;
❖ ograniczenia

zużycia

energii

w

budynkach

i

przestrzeniach

publicznych i związanych z tym kosztów.
Będę również – w ramach swojego mandatu – dbać o to, aby wszystkie
publiczne i prywatne inwestycje na naszym terenie były realizowane w duchu
energetyki obywatelskiej, a więc z poszanowaniem środowiska naturalnego
oraz zdania i potrzeb mieszkańców.

