rodowisko
Ochrona klimatu
W dniu 16 grudnia 2008 r. podpisano deklaracj zwizku klimatycznego Klimaschutzbündniss
(Sojusz Ochrony Klimatu). Sojusz powsta w zwizku z przekonaniem, e zmiany klimatu ju maj
miejsce i e trzeba reagowa na powizane z nimi problemy w odpowiedni, skoordynowany sposób,
take na poziomie lokalnym. Celem Sojuszu jest zmniejszenie cakowitej emisji CO2 na terenie
miasta. Do roku 2020 emisja zostanie zredukowana o 14% w porównaniu do 2005 r. W zwizku z
tym wana jest zrównowaona i oszczdzajca zasoby produkcja energii, a take poprawa efektywnoci
energetycznej budynków i technologii obsugi domostw. Rozwój podejcia do trwaej mobilnoci
stanowi kolejne wyzwanie: spoeczestwo jest informowane o dziaaniach Sojuszu Ochrony Klimatu i
jest wzywane do wspierania realizacji celów zwizanych z ochron klimatu.

Foto Dzie dziaania na rzecz dziaa na rzecz klimatu 2017, Pressestelle

Zadania obejmuj ochron klimatu i jej nastpujce obszary:
tworzenie bilansów energii i produkcji gazów cieplarnianych, prace zwizane z ochron klimatu, plan
ogólny ochrony klimatu Masterplan 100% Klimaschutz, renowacja budynków komunalnych,
wykorzystanie energooszczdnych technologii w budynkach komunalnych, public relations (np.
organizacja Dni na rzecz klimatu), wzmocnienie ecomobilnoci, tworzenie sieci kontaktów (np.
Partnerstwo klimatyczne z Pomerode), wydarzenia (np. lokalne konferencje na temat ochrony
klimatu), Porozumienie Burmistrzów, uzyskiwanie rodków zewntrznych

Foto Dzie dziaania na rzecz dziaa na rzecz klimatu 2017, Pressestelle

Plan dziaa na rzecz klimatu

Foto Dzie dziaania na rzecz dziaa na rzecz klimatu 2017, Pressestelle
Pierwsza koncepcja ochrony klimatu dla Uniwersyteckiego i Hanzeatyckiego Miasta Greifswaldu
zostaa stworzona w latach 2009/2010 i uchwalona w dniu 27 wrzenia 2010 r. przez Rad Miejsk.
Stanowi podstaw wszystkich przyszych dziaa na rzecz ochrony klimatu na terenie miasta.
Od 1 lipca 2016 r. miasto Greifswald uczestniczy w projekcie jako Masterplan-Kommune.
Wytyczne projektu zobowizuj gminy biorce udzia w programie do zmniejszenia emisji gazów
cieplarnianych o 95 procent do 2050 r., i ich kocowej energii o 50 procent w stosunku do
poziomów z roku 1990.

