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Mieszkańcy gmin Czernichów,
Niepołomice, Skawina, Wieliczka i Zabierzów chcą, aby władze województwa
ogłosiły stan klęski żywiołowej ze względu na utrzymujące się zanieczyszczenie
powietrza. Na terenie gmin ościennych Krakowa - z powodu niskiej emisji z
przestarzałych palenisk domowych oraz przez utrzymujące się niekorzystne
zjawiska naturalne, tj. inwersję temperatur i brak wiatru - jakość powietrza jest
bardzo zła.

Mieszkańcy apelują również o podjęcie działań eliminujących skutki oddziaływania
smogu na zdrowie i życie mieszkańców Krakowa, narażonych na działanie
napływających mas ciężko zanieczyszczonego powietrza z gmin sąsiednich.
W piśmie skierowanym do wojewody i marszałka województwa małopolskiego,
mieszkańcy piszą, że "zgodnie z zapisami ustawy o stanie klęski żywiołowej (t.j.
Dz.U. 2017 poz. 1897), pomoc i ochrona mieszkańców z obszaru występowania
klęski SMOGU, mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu
nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz
specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem. W
związku z powyższym apelujemy i wnosimy o niezwłoczną organizację spotkania
kryzysowego władz miasta Krakowa oraz gmin ościennych, celem zaplanowania i
podjęcia skoordynowanych działań, takich jak:
a) natychmiastowe uruchomienie instrumentów administracyjnych i prawnych,
służących do niezwłocznego ograniczenia emisji pyłów zawieszonych i
rakotwórczego benzo(a)pirenu z palenisk domowych gmin ościennych Krakowa,
b) niezwłoczne uruchomienie skutecznych kanałów ostrzegania mieszkańców,
szczególnie osób wykluczonych cyfrowo, przed destrukcyjnym oddziaływaniem
SMOGU na ich zdrowie i życie,
c) niezwłoczne uruchomienie skutecznych kontroli spalania odpadów (w tym
odpadów węglowych) oraz niedozwolonych paliw na terenie gmin ościennych
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Krakowa,
d) pilne uruchomienie w placówkach służby zdrowia dodatkowych punktów przyjęć
pacjentów z objawami chorobowymi, powstałymi lub spotęgowanymi przez
katastrofalny stan powietrza, ze względu na nasiloną liczbę takich przypadków w
trakcie występowania klęski SMOGU,
e) skoordynowanie aktywnych działań służb, inspekcji i straży podległych
wojewodzie oraz marszałkowi województwa,
f) zwrócenie się do Rządu Rzeczpospolitej Polski o udzielenie wszelkiej niezbędnej
pomocy do opanowania klęski SMOGU oraz zmniejszenia jej destrukcyjnych
skutków, zarówno w chwili obecnej, jak i przy każdorazowym długotrwałym jej
wystąpieniu w okresie grzewczym."
Źródło: Skawiński Alarm Smogowy
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