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Pan
tukasz Scgk
Radny Miasta Krakowa

Odpowiadajac na Pana interpelacjq:wsprawiewypalania iqk i pél, przekazanq przez Pana
Rafaia Komarewicza, Przewodniczqcego Rady Miasta Krakowa 31 marca 2022 r., uprzejmie
informujeg.

W bieiacym roku w okresie wiosennym, wzorem lat ubiegiych, funkcjonariusze Straiy
Miejskiej Miasta Krakowa z Wydziaiu Ochrony §rod0wiska prowadzq dziaiania kontrolne
majqce na celu zapobieganie czynom zwiqzanym z wypalaniem ialk, traw itp. Strainicy zwracajq
uwage na sytuacje, w ktérych moie dochoclzié do podpaiefi oraz na osoby, ktére mogq
dopuszczaé si¢ takich praktyk. Dziaiania funkcjonariuszy, przy sprzyjajqcych warunkach
pogodowych, byiy i sq wspomagane przez bezzaiogowe statki powietrzne. Strainicy z Wydziaiu
Profilaktyki, ktérzy prowadzq zajgcia z dzieémi i miodzieia krakowskich szkéi bgdai W ramach
tematu ,,Ek0logia" omawiaé zagadnienia zwiqzane 2 wypalaniem iqk i traw, ze szczegélnym
uwzglednieniem szkodliwoéci takiego dziaiania oraz odpowiedzialnosici karnej. Informacje
o szkodliwoéci wypalania traw, zagroieifi z tym zwiqzanych, a takie odpowiedzialnosici karnej
sprawcéw zostanq zamieszczone na stronie internetowej jednostki oraz na profilu Straiy
Miejskiej w serwisie spoiecznoéciowym.

Zarzqd Zieleni Miejskiej przeprowadzi akcje; informacyjnq dla mieszkaficéw miasta
w zakresie szk0d|iw0§ci i zagroiefi, jakie niesie ze soba wiosenne wypalanie +e1k i pél. lnformacje
zostanq opublikowane na stronie internetowej ZZM oraz w mediach spoiecznoéciowych.
Ponadto przygotowane zostanq materiaiy informacyjne w formie plakatéwwraz z opisem, ktére
jednostka przekaie w kwietniu br. do Rad Dzielnic celem rozpowszechnienia w poszczegélnych
dzielnicach Krakowa.

Wydziai Ksztaitowania §rodowiska UMK w ramach dziaiafi majqcych na celu m.in.
ochrone zwierzqt przygotowuje informacje i apele 0 zaniechanie Wypalania traw i iqk, ktére sq
pubiikowane na stronie internetowej '|estemek0wkrak0wie.Q| oraz na portalu krakowpl.



Komenda Miejska Pafistwowej Straiy Poiarnej w Krakowie uczestniczy od wielu lat
w ogélnopolskiej kampanii pod nazwq ,,Stop poiarom traw, ziemia jest tylko jedna". Akcja na
rzecz promocji prawidiowych zachowari i ostrzegania przed skutkami wypalania roslinnosci jest
prowadzona pod patronatem Komendy Giéwnej Pafistwowej Straiy Poiarnej, Ministerstwa
Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Laséw Pafistwowych. lnformacje edukacyjne
sa_ zamieszczane na stronach internetowych oraz profilach w mediach spoiecznosciowych.
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