Projekt z dnia 23.03.2019 r.

UCHWAŁA NR ...... /VIII/6/2019
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
Z DNIA 11KWIETNIA 2019R.
w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej do spraw walki ze smogiem.
Na podstawie §21 ust.1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.z 2019r. poz. 506.), §21 Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego
Uchwałą Rady Miejskiej nr 141/VI/14/2011 z dnia 13 września 2011r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna oraz §36 ust.1. Regulaminu Rady
Miejskiej stanowiącego załącznik nr5 do Uchwały nr 141/VI/14/2011 z dnia 13
września 2011r, Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2011 r. nr 208, poz 6258. Rada
Miejska uchwala, co następuje:
§1
Powołuje się doraźną komisję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna do walki ze
smogiem. Ramowy zakres działania komisji obejmie przygotowanie propozycji
działań związanych z poprawą jakości powietrza w gminie Konstancin-Jeziorna.
Będą one miały charakter organizacyjno-funkcjonalny oraz legislacyjny.
§2
W skład Komisji wchodzą następujący Radni Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna:
1.
2.
3.
4.
5.
§3
Zwołanie pierwszego posiedzenia odbędzie się w przeciągu 7 dni roboczych od dnia
wejścia w życie Uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza Przewodniczącemu Rady Miejskiej
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Do uchwały NR ...... /VIII/6/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11
kwietnia 2019 r.
W październiku 2018 roku firma Dron House S.A. wykonała pomiary
powietrza w postaci pyłów zawieszonych PM1, PM2,5 oraz PM10, które są
głównymi składnikami smogu. Pomiary zostały dokonane dzięki dronom, czyli
bezzałogowym statkom powietrznym. Dzięki temu powstał raport - mapa
zanieczyszczeń powietrza w gminie Konstancin – Jeziorna. Dowodzi onawyraźnie
tego, że stan powietrza jest niezadowalający, szczególnie, że jesteśmy gminą
uzdrowiskową, której jednym z atutów powinno być czyste powietrze.
Na sesji Rady Miejskiej dnia 5 marca 2019 w punkcie zapytania, interpelacje i wolne
wnioski radny Krzysztof Bajkowski wyszedł z propozycją ponad podziałami
polagającą na na powołaniu doraźnej komisji do spraw walki ze smogiem (roboczo
nazwanej komisją antysmogową).
Celem prac doraźnej komisji do spraw walki ze smogiem będzie opracowanie
skutecznych rozwiązań, które spowodują zminimalizowanie występowania smogu na
terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Opracowane rozwiązania zostaną przedstawione
Radzie Miejskiej oraz Burmistrzowi, jak również praca komisji zaowocuje wnioskami
do budżetu na rok 2020, tak żeby zmiany zostały wprowadzone w życie najszybciej
jak to tylko możliwe.
Tematyka prac komisji dotyczy wszystkich mieszkańców naszej gminny, naszego
zdrowia – wszystkich bez wyjątku, ponieważ każdyoddycha powietrzem
atmosferycznym.Jest to związane bezpośrednio ze statusem uzdrowiska kluczowym
dla naszego miasta. Na ten moment statystyka wskazującadni w roku, w których są
przekroczone normy jakości powietrza w rejonie uzdrowiska jest na naszą niekorzyść.
Problematyka dotyczy zakresu, który znajduje się na styku co najmniej trzech
innych komisji np. Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych, Komisji
Uzdrowiskowej oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska, więc warto zająć się tematem
smogu w bezpośredni sposób nie zakłócający pracy powyższych komisji.
Ponadto istnieje wysokie zapotrzebowanie społeczne dobitnie nakazujące aby
zająć się tym zagadnieniem - widać to w rozmowach, wpisach na forach oraz w
artykułach w lokalnej prasie. Powinniśmy jako Rada Miejska odpowiedzieć
pozytywnie na to zapotrzebowanie i stanowczo zająć się problemem smogu
występującego na terenie Konstancina-Jeziorny.

