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RADNY RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

Pan Leszek Kopeć
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

Wniosek w sprawie podjęcia działań profilaktycznych ograniczających emisję do 
atmosfery pyłów i gazów na terenie Miasta i Gminy Staszów.

W związku z narastającym na terenie Miasta i Gminy problemem jakim jest 
zanieczyszczenie powietrza zwracam się z prośbą o podjęcie działań, które dostarczą 
mieszkańcom gminy informacji na temat tego czym oddychają.

Zwracam się z prośbą za Pana pośrednictwem do podległych Panu pracowników o 
rozesłanie zapytania ofertowego, dotyczącego możliwości zakupu i montażu czujników 
jakości powietrza na terenie naszej gminy. Wiedza którą w ten sposób otrzymamy pozwoli 
nam ująć problem w ramach finansowych i mam nadzieję przybliży nas do zakupu takiego 
systemu. Pozwoli to realnie ocenić koszty takiej inwestycji, jednak jestem przekonany że zysk 
z niej szybko poczują mieszkańcy. W ten sposób obalimy pierwszy mit dotyczący rzekomego 
wysokiego kosztu zakupu oraz utrzymania tych urządzeń.

Warto dodać iż w naszej okolicy już działa cztery podobne urządzenia. Jedno z nich 
zakupiono z prywatnej inicjatywy i znajduję się na staszowskim Rynku, trzy kolejne działają 
od tego roku na terenie sąsiedniej Gminy Rytwiany. Aby pomiar był dokładniejszy sieć tych 
urządzeń musi być jednak rozbudowana.

Interpelację złożono w Biurze Rady Miejskiej w dniu
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W odpowiedzi na Pana wniosek złożony na sesji Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 

20.02.2019 roku w sprawie zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Staszowa, informuję, iż 

sprawy związane z jakością powietrza na obszarze naszego miasta nie są nam obce.

W mijającym okresie zimowym rozpoczęliśmy rozeznanie rynku w zakresie możliwości 

montażu urządzenia bądź urządzeń do pomiaru jakości powietrza. Nawiązaliśmy kontakty 

z firmami oferującymi już na wstępie współpracy możliwości montażu urządzeń bezpłatnie na 

okres próbny, zazwyczaj trwający około jednego miesiąca. Po tym czasie Gmina posiada już 

rozeznanie, co do jakości powietrza za ten okres z danego terenu i ma możliwość wykupienia lub 

wypożyczenia urządzenia na dalszy, umówiony czas. Z uwagi na fakt, iż bieżący okres grzewczy 

ma się ku końcowi i dokonywanie pomiarów w tym czasie nie byłoby miarodajne, planujemy 

nawiazać współpracę z firmami posiadającymi takie urządzenia od sezonu grzewczego 2019/2020.

Pragnę również dodać, iż w celu przeciwdziałania zanieczyszczaniu powietrza w Staszowie 

Straż Miejska, prowadzi w okresie zimowym działania terenowe związane z obserwacją osiedli 

o zabudowie jednorodzinnej w kontekście ogrzewania nieruchomości. W przypadku stwierdzenia 

lub otrzymania zgłoszenia o nieprawidłowym ogrzewaniu domów Straż Miejska i Policja 

zobowiązana jest do podejmowania stosownych działań.

Ponadto informuję, iż śledzimy na bieżąco możliwości korzystania z programów 

operacyjnych dla przedsięwzięć związanych z możliwością uzyskania dofinansowań dla działań 

zmierzających do poprawy stanu jakości powietrza. Wynikiem tego jest realizacja programów 

o nazwie "Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii 

elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym" oraz "Czyste

Powietrze".
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