Porozumienie
Green City Accord
Czyste i zdrowe
miasta dla Europy

Środowisko

Porozumienie Green City Accord to ruch europejskich
miast zaangażowanych w ochronę środowiska.
Podpisując porozumienie Green City Accord władze miast
zobowiązują się podjąć dalsze działania, by ich miasta
stały się bardziej zielonymi, czystszymi i zdrowszymi.

Dlaczego porozumienie Green City

Accord?

Tereny miejskie to obecnie miejsce zamieszkania dla ok. 70% populacji UE. Stan środowiska
w mieście wpływa na każdą osobę, która w nim mieszka lub która do niego przyjeżdża.
Dziś miasta w całej Unii Europejskiej borykają się z licznymi wyzwaniami środowiskowymi,
które stanowią ryzyko dla zdrowia i dobrobytu ich mieszkańców. Zanieczyszczenie powietrza
w wielu miastach ciągle przekracza standardy UE. Rzeki, jeziora i wody przybrzeżne nieustannie
pozostają pod znaczną presją. Zwiększa się zanieczyszczenie hałasem. Bezładna zabudowa
miejska wpływa na dostępność terenów zielonych, a wytwarzanie odpadów ma duży wpływ
na lokalne środowisko.
Czysta woda i powietrze bez zanieczyszczeń, niskie poziomy hałasu
i dostęp do natury mają ogromne znaczenie dla naszego dobrego
fizycznego i psychicznego samopoczucia. Gospodarka o obiegu
zamkniętym dzięki przekształcaniu odpadów w zasoby pomoże
miastom stać się zasobooszczędnymi. Zobowiązując się do
podjęcia ambitnych działań w tych obszarach, lokalne
samorządy sprawią, że ich miasta staną się bardziej
zrównoważone ekologicznie i atrakcyjne dla mieszkańców.
Porozumienie Green City Accord pomoże także zachować
spójność z innymi inicjatywami UE skierowanymi do miast
i będzie stanowić wsparcie w realizacji Europejskiego
Zielonego Ładu i Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
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Wizja
Porozumienie Green City Accord to inicjatywa łącząca działania
burmistrzów i przewodniczących lokalnych samorządów w całej
Europie wspólną wizją przyszłości obszarów miejskich, w których do
2030 roku:
Miasta staną się atrakcyjnymi miejscami do życia i będą promować
zdrowie i dobrobyt obywateli.
Wszyscy mieszkańcy oddychać będą czystym powietrzem, korzystać
z czystej wody, mieć dostęp do parków i terenów zielonych i będą
narażeni na mniejszy hałas.
Gospodarka o obiegu zamkniętym stanie się rzeczywistością, a odpady
zostaną przekształcone w zasoby poprzez zachęcanie do większego ich
ponownego wykorzystania, naprawy i recyklingu.

Cele
Dołączając do Porozumienia, burmistrzowie zobowiązują się
podjąć dodatkowe działania, które do 2030 roku pozwolą osiągnąć
następujące cele:
‒ Znaczna poprawa jakości powietrza w miastach poprzez zbliżenie się do przestrzegania
wytycznych WHO dotyczących jakości powietrza i jak najszybsze zaprzestanie przekraczania
unijnych norm jakości powietrza.
‒ Znaczący postęp w poprawie jakości zbiorników wód i efektywności wykorzystania wody.
‒ Znaczny postęp w zachowaniu i wzmacnianiu
bioróżnorodności w miastach, w tym poprzez
zwiększenie zasięgu i jakości terenów zielonych
w miastach oraz zatrzymanie utraty eko
systemów miejskich i ich odbudowa.
‒ Działania zmierzające w kierunku
gospodarki o obiegu zamkniętym
dzięki zapewnieniu znacznej poprawy
gospodarowania odpadami komu
nalnymi z gospodarstw domowych,
znacznego ograniczenia wytwa
rzania odpadów i ich składowania
oraz ponownego wykorzystania,
naprawy i recyklingu.
‒ Znaczne zmniejszenie zanie
czyszczenia hałasem i zbliżenie
się do poziomów zalecanych
przez WHO.
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Dlaczego warto dołączyć?
Co miasta
mogą osiągnąć

‒
‒

‒
‒
‒
‒
‒

Zyskać widoczność w całej Europie dzięki działaniom i osiągnięciom na rzecz środowiska.
Przyczynić się do kształtowania unijnej polityki ochrony środowiska i stać się częścią
społeczności miast o podobnym nastawieniu, które stoją na czele transformacji na
rzecz czystej i zdrowej Europy.
Zwiększyć swoją transparentność, odpowiedzialność i wiarygodność względem
społeczności lokalnej.
Zyskać dostęp do informacji o możliwościach finansowania unijnego.
Uczestniczyć w wydarzeniach networkingowych umożliwiających rozbudowę swojego
potencjału.
Otrzymywać zindywidualizowane wskazówki i wsparcie świadczone przez specjalne
centrum pomocy.
Porównywać swoje osiągnięcia z postępami innych miast.

Jak dołączyć?
Porozumienie jest otwarte dla wszystkich miast znajdujących się w Unii Europejskiej. Władze regionalne i państwowe,
stowarzyszenia miast i regionów, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje akademickie i przedsiębiorcy mogą
dołączyć do inicjatywy w charakterze strony wspierającej porozumienie Green City Accord w sprawie zielonego miasta.

Porozumienie
krok po kroku

PODPISANIE: Burmistrz lub równoważny przedstawiciel lokalnej rady podpisuje porozumienie
Green City Accord po oficjalnym przyjęciu przez radę (lub przez równoważny organ decyzyjny)
uchwały w tym zakresie;
ZDEFINIOWANIE: W ciągu dwóch lat miasto wyznacza sobie ambitne cele w pięciu kategoriach
objętych porozumieniem Green City Accord i definiuje podstawowe poziomy, które stanowić
będą punkt początkowy dla każdej kategorii;
DZIAŁANIE: Miasto planuje i realizuje wytyczne oraz programy w sposób zintegrowany, by
osiągnąć swoje cele do roku 2030;
KONTROLA I RAPORTOWANIE: Miasto przesyła raport ze swoich postępów co trzy lata,
wykorzystując do tego łatwe w obsłudze narzędzie dostępne online.

www.greencityaccord.eu
contact@greencityaccord.eu
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