
Uzasadnienie  
 

 
EUROCITIES to sieć skupiająca największe miasta europejskie. Założona w 1986 roku 

organizacja zrzesza samorządy lokalne ponad 130 dużych miast w ponad 34 krajach 
europejskich. EUROCITIES reprezentuje interesy swoich członków i włącza się w dialog  
z instytucjami europejskimi w szerokim zakresie polityk unijnych mających wpływ na miasta. 
Obejmują one: rozwój gospodarczy, ochronę środowiska, transport i mobilność w miastach, 
sprawy społeczne, kulturę, społeczeństwo informacyjne oparte na wiedzy, oraz usługi 
użyteczności publicznej.  

Kraków zgłosił swój akces do EUROCITIES we wrześniu 1990 r. (uchwała Rady Miasta 
Krakowa nr VI/47/90 z 8 września 1990 r.). Uchwałą z dnia 9 listopada 1992 r. Zarząd Miasta 
Krakowa potwierdził członkostwo Krakowa w EUROCITIES w charakterze członka 
stowarzyszonego. Status pełnoprawnego członka organizacji Kraków otrzymał po 
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wówczas szczególnie aktywnie podjął  współpracę 
z komitetami Kultury, Spraw Społecznych, Rozwoju Ekonomicznego i Odnowy Miast oraz 
Komitetem Wschód - Zachód. Dodatkowo miasto korzysta z informacji EUROCITIES 
dotyczących programów finansowanych ze środków europejskich. Intencją niniejszej uchwały 
jest pełniejsze włączenie się Krakowa w inicjatywę EUROCITIES w zakresie kształtowania  
i prowadzenia polityki miejskiej mającej na celu ochronę klimatu. 

Dokument ma charakter deklaratywny i nie zawiera wymiernych zobowiązań dla miast. 
Zawiera natomiast szereg zaleceń dotyczących sposobów postępowania prowadzącego do 
zmniejszenia zużycia energii i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. W Deklaracji 
znajduje się również apel do Unii Europejskiej o wspieranie działań miast (lokalnych 
samorządów) w tej dziedzinie. 

Deklaracja jest zgodna z kierunkami rozwoju Krakowa, a jej złożenie wpisuje się  
w całokształt działań naszego miasta mających na względzie ochronę środowiska  
i zapobieganie zmianom klimatycznym, co jest celem wspólnym miast Unii Europejskiej.  

Podpisanie przez miasto Kraków Deklaracji EUROCITIES dotyczącej zmian 
klimatycznych nie pociąga za sobą  zaangażowania środków finansowych. 

Do dnia 5 stycznia 2009 r. Deklarację wsparły 54 miasta członkowskie EUROCITIES,  
w tym Paryż, Wiedeń, Kopenhaga, Helsinki, Oslo, Sztokholm i Ljubljana. Udział w tym 
gronie Krakowa wpłynąłby korzystnie na wizerunek Miasta jako lidera polskich miast w 
dziedzinie troski o klimat i zrównoważone zużycie energii i miałby pozytywne znaczenie dla 
promocji naszego Miasta w Europie.  

 
 
 


