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ST.0003-5.2021.DM Kluczbork, dnia 8. marca 2021 r.

Pan Krzysztof Adamski
Radny
Rady Miejskiej w Kluczborku

Dotyczy: Wniosku Radnego Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24.02.2021.

W związku z wnioskiem złożonym w dniu 24 lutego 2021 r. w sprawie propozycji
dalszych działań dla poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Kluczbork, przekazuję
poniższe odpowiedzi:

Ad l. Wysyłanie powiadomień o złej jakości powietrza poprzez bazę SMS.

Wysyłanie powiadomień systemem SISMS o pogorszonej jakości powietrza wydaje się być
działaniem bezcelowym, ponieważ wskazania czujników zakupionych w ramach projektu
„Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Kluczbork" (30
czujników) aktualizowane są co minutę, co powoduje dużą zmienność tych wskazań. Co
ważniejsze, o wiele precyzyjniejsze wyniki daje stacja pomiarowa Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska - Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Opolu,
zlokalizowana w Kluczborku, przy ul. Mickiewicza. Wskazania tej stacji można obserwować
na strome internetowej WIOS, do której link znajduje się na naszej stronie www.kluczbork.eu
w zakładce SMOG. Ponadto alerty dotyczące przekroczeń stężenie pyłu zawieszonego PM10 i
PM2,5 regulowane są rozporządzeniem Ministra Środowiska i przekazywane są mieszkańcom
poprzez system SMS, w ramach alertu RCB lub WCZK.

Ponadto, wskazania czujników rozmieszczonych na terenie naszej gminy można obserwować
także z poziomu aplikacji Kanarek, która również może przekazywać tego typu alerty.

Ad 2. Wykorzystanie urzędowej korespondencji z mieszkańcami

W przypadku wysyłania zbiorowej korespondencji skierowanej do mieszkańców Gminy
Kluczbork np. o konieczności złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa dołącza do pism ulotki
informacyjne dotyczące zasad właściwej segregacji odpadów komimalnych. W związku z
powyższym, w przypadku chęci informowania i edukowania mieszkańców gminy na temat
znaczenia jakości powietrza oraz możliwości uzyskania dofinansowania na modernizację
ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne za pośrednictwem ulotek, jest jak najbardziej
możliwe przy okazji wysyłania kolejnej korespondencji. W przypadku opracowania i
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przygotowania właściwych ulotek Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa, w ramach
własnej korespondencji, przekaże je do mieszkańców Gminy.

Ad 3. Wspólne kontrole strażnika miejskiego i urzędnika/ekodoradcy.

Gmina Kluczbork przystąpiła do projektu „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza
w samorządach województwa opolskiego" realizowanego w ramach unijnego programu
„LIFE". Jednym z głównych elementów programu jest zatmdnienie Gminnego Koordynatora
Programu Ochrony Powietrza. Osoba taka ma pełnić dokładnie taką funkcję o jakiej wspomina
Pan w swojej propozycji. Zatrudnienie takiej osoby jest planowane od sierpnia 2021 i będzie
współfinansowane ze środków unijnych.

Ad 4. Zakup drona ze stacją badawczą składu dymu wydobywającego się z kominów:

Zakup takiego dronajest poważnie rozpatrywany przez Urząd Miejski w Kluczborku. W chwili
obecnej Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa jest na etapie rozpoznania możliwości
zakupu i właściwego korzystania z drona pomagającego gminie w walce ze smogiem przez
ustalenie m.in.:

- ceny zakupu drona,

- wymagań dotyczących niezbędnych zezwoleń (o ile są potrzebne) umożliwiających legalne
przeprowadzenie lotu, na wybranym obszarze, w wybranym terminie,

- wymagań dotyczących wyposażenia drona w urządzenie pomiarowe, umożliwiające
wykonanie usługi, posiadające rekomendację krajowych jednostek naukowych, statutowo
zajmujących się jakością powietrza lub instytucji certyfikującej potwierdzającej zdolność
przyrządu do wykonania pomiarów

- konieczności zapewnienie personelu wykwalifikowanego do wykonania lotu - tj. operatora
drona.
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Do wiadomości:
Pan Janusz Kędzia - Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku


