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Sz. P. Jarosław Kielar

Burmistrz Miasta Kluczborka

dot. propozycje dalszych działań dla poprawy jakości powietrza

W nawiązaniu do prowadzonej podczas Sesji Rady Miejskiej w Kluczborku dyskusji w zakresie
podjęcie dalszych działań dla poprawy jakości powietrza w Gminie Kluczbork, mając na uwadze dobre
praktyki samorządowe wskazywane przez Polski Alarm Smogowy, proponuję dodatkowo wdrożenie
następujących działań:

l) wysyłanie powiadomień o złej jakości powietrza poprzez bazę SMS do mieszkańców gminy. Gmina
posiada bazę numerów telefonu mieszkańców i w ten sposób może w łatwy i szybki sposób
powiadamiać ich o złej jakości powietrza za pomocą systemu wysyłki wiadomości SMS,

2) wykorzystanie urzędowej korespondencji z mieszkańcami, np. informacji podatkowej, deklaracji
odpadowych itp. dla informowania i edukowanie mieszkańców Gminy. Taki sposób dystrybucji
zapewnia, że trafi ona do adresata oraz sprawia, że koszty wysyłki są niższe (często zerowe). Pismo
urzędowe zwiększa również wagę przekazywanej informacji - mieszkańcy traktują ją bardziej
poważnie niż przypadkową ulotkę znalezioną w skrzynce pocztowej. W korespondencji
antysmogowej można także wskazać na możliwe do uzyskania dotacje na wymianę tzw.
„kopcicuchów",

3) wspólne kontrole strażnika miejskiego i urzędnika/ekodoradcy. Doświadczenia gmin wskazują, że
kontrole przebiegają sprawniej, gdy prowadzą je wspólnie strażnicy miejscy z urzędnikami (jeśli są
takie możliwości etatowe). Ci pierwsi przeprowadzają kontrolę, a drudzy edukują o przepisach oraz
możliwych do uzyskania dotacjach, ewentualnie pomagają wypełnić wniosek o dofinansowanie,

4) zakup drona ze stacją badawczą składu dymu wydobywającego się z kominów. Dron wyposażony
jest w czujniki, które są w stanie rozpoznać czy dany dym pochodzi ze spalania odpadów. Drony ze
stacją badawczą są coraz częściej wykorzystywane przez polskie samorządy do walki ze smogiem i
karaniem „trucicieli". Nadmieniam, że projekt zakupu drona do badania jakości powietrza został
zgłoszony w Kluczborskim Budżecie Obywatelskim na 2020 rok i cieszył się zainteresowaniem wśród
mieszkańców.


