Miasto przygotowane na wejście w życie uchwały antysmogowej
2019-08-09
1 września wchodzi w życie zakaz palenia węglem i drewnem w Krakowie. Miasto
przygotowało plan działania na zbliżający się sezon grzewczy. Na przełomie 2019 i 2020 r.
strażnicy miejscy, przeszkoleni urzędnicy z Wydziału ds. Jakości Powietrza oraz inspektorzy
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przeprowadzą ponad 4,5 tys. kontroli.
Analizy zanieczyszczeń prowadzone będą też za pomocą drona, kamery termowizyjnej i
monitora pyłu zawieszonego.

W przypadku stwierdzenia wykroczenia kontrole mogą zakończyć się pouczeniem,
mandatem karnym od 20 zł do 500 zł, a w przypadku odmowy przyjęcia mandatu –
złożeniem wniosku do sądu o ukaranie. Wówczas grzywna może wynieść nawet do
5 tys. zł. Należy pamiętać, że każda sprawa rozpatrywana będzie indywidualnie w
zależności od problemu. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości mandatu
analizowane i brane pod uwagę będą wszystkie aspekty: socjalne, prawne,
techniczne i inne.
Od 1995 r. w Krakowie zlikwidowano ponad 45 tys. palenisk węglowych (w latach
2012–2019 – 25 tys.). Po 1 września pozostanie ok. 4 tys. pieców. Powodów braku
wymiany jest kilka i są one miastu znane. Można do nich zaliczyć: problemy
społeczno-socjalne, finansowe, zły stan techniczny budynków, nieprzeprowadzone
postępowanie spadkowe, brak zgody współwłaściciela nieruchomości,
nieuregulowany stan prawny nieruchomości, budynki do wyburzenia pod inwestycje,
a także inne przyczyny, w tym brak zainteresowania – do tej grupy można zaliczyć ok.
1000 budynków.

Po 1 września, w ramach szeroko pojętego systemu wsparcia, prowadzony będzie
nadzór nad problematycznymi gospodarstwami, a z uwagi na występujące różne
bariery każda sprawa rozpatrywana będzie indywidualnie w zależności od
okoliczności i uwarunkowań.
Do kontroli uchwały antysmogowej zostanie włączony specjalistyczny sprzęt
pomiarowy, obsługiwany przez przeszkolonych w zakresie wykrywania
zanieczyszczeń strażników. W jego skład wchodzą m.in. monitor pyłu zawieszonego,
kamera termowizyjna, bezzałogowy statek powietrzny (dron), który będzie latał nad
miastem w sezonie grzewczym, oraz dodatkowe wyposażenie wspomagające.
Planowane jest również wykorzystanie dronów w prowadzonych kontrolach w ramach
zleceń firmom zewnętrznym.
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