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Odpowiadajac na Pana interpelacjg Wsprawie konsultacji spo’recznych projektu uchWa’ry
Sejmiku Wojewédztwa Ma’ropo|skiego W sprawie zmiany uchwafy nr XXXH/452/17 Sejmiku
Wojewédztwa Mafopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. W sprawie Wprowadzenia na obszarze
Wojewédztwa mafopolskiego ograniczeri i zakazéw W zakresie eksploatacji instalacji, W ktérych
nastapuje spalanie paliw, przekazana przez Pana Rafa’ra Komarewicza, Przewodniczacego Rady
Miasta Krakowa 4 sierpnia 2022 r., uprzejmie informuja, 2e jednoznaczne oraz wielokrotnie
przytaczane stanowisko Miasta, ii WW. uchWa’ra antysmogowa musi pozostaé
W niezmienionym kszta+cie, zostanie przekazane Marsza+koWi Wojewédztwa Ma+opolskiego
W ramach konsultacji spo’recznych W sprawie zmiany WW. uchWa+y, zgodnie z art. 96 ustavvy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1973
z péin. zm.) oraz art. 39 ustavvy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostgpnianiu informacji
0 érodowisku i jego ochronie, udziale spo+eczeristWa oraz 0 ocenach oddzia1‘yv\/ania na érodowisko
(tekstjednolityz Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z péin. zm.).

Jednoczeénie, majac na uwadze podejmowane W ostatniej dekadzie konsekwentne
dzia’rania W zakresie poprawy jakoéci powietrza na terenie Miasta Krakowa, obejmujace
W szczegélnoéci wprowadzenie We Wrzeéniu 2019 r. zakazu spalania paliw sta%ych
W instalacjach grzewczych oraz W konsekwencji eliminacjg niskiej emisji, W’¢adze Miasta
Wyraiaja stanowczy sprzeciw dla Wszelkich inicjatyw daiacych do zniesienia istniejacej uchWa’ry
antysmogowej dla Miasta Krakowa oraz gmin Wojewédztwa Ma’r0po|skiego.

Stanowisko takie by+o zawarte W moim apelu skierowanym 3 lutego br. do Marsza’rka
Wojewédztwa Ma1‘opo|skiego 0 niepodejmowanie i niewspieranie inicjatyw daiacych do zmiany
uchWa’ry antysmogowej oraz W rezolucji nr 101/LXXVIII/22 Rady Miasta Krakowa z dnia
17 Iutego 2022 r. skierowanej do rad nych SejmikuWojewédztwa Ma’r0po|skiego 0Wzmocnienie
Wd raiania uchWa’r antysmogovvych.

Poprawa powietrza, ktéra na przestrzeni ostatnich lat nastapi+a W stolicy Ma’rop0|ski to
réwniei zas1‘uga bardzo trudnej, ale odpowiedzialnej decyzji radnych Sejmiku Wojewédztwa
Ma’rop0|skiego W postaci zakazu stosowania paliw sta+ych. To takie setki milionéw z’rotych



Wygenerowanych ze érodkéwWiasnych i zewnetrznych na programy antysmogowe realizowane
z duiym sukcesem na terenie Krakowa. Gigantyczne zaangaiowanie mieszkaricéw, organizacji
spoiecznych i Miasta W proces popravvyjakoéci powietrza skutkowaio osiagniegciemWidocznych
efektéw érodowiskowych, zdrowotnych, ekonomicznych oraz Wizerunkovvych.

Propozycja liberalizowania polityki antysmogowej Wojewédztwa Maiopolskiegojest nie
tylko rozwiazaniem nieuzasadnionym, ale Wrecz szkodliwym. Badania naukowe Wyrainie
Wskazuja na problem napiywu zanieczyszczonego powietrza spoza terenu Miasta. Wymiana
kilkudziesieciu tysiecy starych palenisk Wokéi Krakowa jest Warunkiem koniecznym W celu
rozwiazania problemu ponadnormatyvvnych, szkodliwych ste2er'1,Wtym Wystepujacych jeszcze
przekroczefi dopuszczalnych poziomow pyiu zawieszonego oraz Wielopierslcieniowych
Weglowodoréw aromatycznych.

W odniesieniu do kwestii informowania mieszkaficow Krakowa o WW. konsultacjach
Wyjaéniam, 2e Gmina Miejska Krakow ma éwiadomosié znaczenia uchwaiy antysmogowej dla
Krakowa i Maiopolski. Na bieiaco informuje o niej mieszkaficéwWszelkimi dostepnymi kanaiami
informacyjnymi, przede Wszystkim za poérednictwem strony internetowej krakoW.p|, ale takie
mediéw spoiecznoéciowych, na sWoich profiiach W serwisach Facebook, Twitter czy YouTube.
Ju2 W lutym br. podniosiem, 2e zmiana obowiazujacych regulacji antysmogovvych byiaby
niekorzystna dia mieszkaficow i zaprzepaéciiaby Wysiiek ostatnich lat. Powyisza informacja
zostaia opubiikowana W moim piémie do Marszaika Wojewodztwa Maiopolskiego, bedacym
apelem o niepodejmowanie i niewspieranie inicjatyw daiacych do zmiany uchwaiy
antysmogowej dla Krakowa i Maiopolski:

https://W\/vvv.krakoW.p_1/aktuaInosci/256910,26.komunikat.krak0W sprzeciwia sie podwazani
u uchwaiy antysmogoWe_i.html.

We Wtorek, 2 sierpnia 2022 r., na stronach miejskiego serwisu informacyjnego
,,Magiczny Krakow" pojawiia sie informacja pt. Krakow przeciwny zmianom W uchwaie
antysmogowej informujaca o decyzji Zarzadu Wojewodztwa Maiopolskiego o przekazaniu do
konsultacji spoiecznych projektu uchwaiyo przesunieciu terminu trwania okresu przejéciowego
dla koniecznoéci modernizacji kotiéw bezklasovvych na terenie Maiopolskiz

https://WWW.krakoW.pl/aktualnosci/262510.26,komunikat.krak0W przeciwnywzmianom W uc
hwaie antysmogoWej.htm|.

Informacje 0 tej decyzji, a takie o stanowisku Miasta Krakowa umieszczono réwniei
W naszych aktuainoéciach, ktore prezentowane sa na ekranach W autobusach i tramwajach
Miejskiego Przedsiebiorstwa Komunikacyjnego SA W Krakowie, a takie na ekranach
elektronicznych firmy AMS, ktore znajduja sie na Wybranych przystankach komunikacji
miejskiej W Krakowie. Dodatkowo, na giownej stronie portalu ,,Magiczny Krakow” umieszony
zostai baner Wspierajacy akcje informacyjna dla mieszkaficow Krakowa: Powiedz NIE
kopciuchoml Wei udziai W konsuitacjach spoiecznych W sprawie zmian W uchwale antysmogowej dla
Maiopolski. Masz czas do 23 sierpniai. Wiecej informacji dostepnych jest po kliknieciu W baner
oraz na stronie:

https:[/WWW.krakoW.p|/aktualnosci/262510.26.komunikat.krakoW przeciwny zmianom W uc
hWa|e antysmogowejhtmi? ga=2.19478463.607602293.165932890911473434911647341
2%.



Powyisze informacje pojawiiy sie W rowniei na portalach mediéw spoiecznoéciovvych:

0 https://tWitter.com/krakoW pflstatus/15544783756741‘?1875?c><t=HHWWhoCxkZj2
zQ|rAA/-\A.

0 https://WWW.facebook.com/WWWKrakoWPL/posts[pfbid0339GdEeXs7m8WpVCnmRo
YJheY1y9kqi\/|5c7UvVhC4DI\/I|\/|b4xiFuhBW7JsWm><2mzkUg6l.

- https://WWW.facebook.c0m/powietrzekrk/posts/pfbid0qi\/|cgMAnrxHkT9RC4qt0bJ7t
Cbv_irUrjXvHVE7WKi\/ImrRAKaBQW1muxram8yXrq3KW|.
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Otrzymuja:
1. Adresat
2. Wydziai ds. Jakoéci Powietrza
3. Wydziai Komunikacji Spoiecznej
4. Biuletyn lnformacji Publicznej
5. Aa


