Niepołomice, 04.11.2020 r.
Znak: FLN-11/2020
Roman Ptak
Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego chcielibyśmy dowiedzieć się, jakie działania
prowadzone były i są przez UMiG Niepołomice w celu poprawy jakości powietrza w 2020 r.
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej proszę
o podanie następujących informacji:

1. WYMIANA PIECÓW:
a) Ile kotłów/pieców w gminie nie spełnia żadnych norm emisyjnych?
b) Ile kotłów/pieców niespełniających norm emisyjnych wymienionych zostało w gminie
Niepołomice przy udziale środków publicznych w latach 2018-2020? Proszę o podanie
informacji w podziale na lata.
c) Z informacji dostępnych w Internecie (grupa FB Ogłoszenia Niepołomice0 wynika, że podpisywanie
umów w gminie odbywa się bardzo wolno. Pojawiły się komentarze, że w innych gminach
program wymiany przyśpieszył, a „niepołomiccy urzędnicy mają na to wyrąbane”, a podpisanie
umowy w gminie Niepołomice „to droga przez mękę". Jeżeli chce się szybko podpisać umowę
trzeba nieustannie chodzić do urzędu i pospieszać urzędników. Proszę o odpowiedź jaki jest średni
czas od złożenia wniosku do podpisania umowy w gminie Niepołomice? Jaki był najkrótszy i
najdłuższy czas od złożenia wniosku do podpisania umowy?

2. EKODORADCY:
a) Jakie są efekty pracy Ekodoradców w 2020 r.?
b) Jaki jest plan działania Ekodoradców na 2021 r.?
c) Czy planowana jest kampania informacyjna na temat dostępnych programów, efektów
działań UMiG i Straży Miejskiej, skutków zdrowotnych SMOGU?
d) Czy Ekodoradcy będą zaangażowani w prowadzenie kontroli zgłaszanych przez
mieszkańców?
e) W jaki sposób (oprócz informacji na stronie internetowej gminy) mieszkańcy są
informowani o możliwość skorzystania z pomocy Ekodoradców? W szczególności w jaki
sposób informowani są mieszkańcy, w których domach zidentyfikowano kotły nie
spełniające norm emisyjnych?
3. STRAŻ MIEJSKA
a) Ile próbek z palenisk pobrano w 2019 i w 2020 r ?
b) Czy Straż Miejska wznowiła już kontrole, po zawieszeniu ich na wiosnę?
c) Ile mandatów nałożono w 2019 i 2020 r., ile spraw skierowano do sądu w 2019 i w 2020 r?

d) W gminie Wieliczka Straż Miejska używa drona. Dzięki dronowi wytypowano 10 budynków, w tym
spalanie tworzyw sztucznych. Czy jest możliwość wykorzystania gminnego drona albo zaproszenie
SM z Wieliczki z dronem do gminy Niepołomice?
e) Jakie są efekty działania aplikacji Złap Smoga? Jakie są najczęściej popełniane błędy przy
zgłoszeniach?
f) Czy mieszkańcy mogą otrzymywać informację zwrotną o wynikach kontroli, jeżeli o to poproszą i
zostawią swoje dane? Czy SM mogą oddzwaniać i informować co stwierdzili?
g) Czy Straż Miejska sprawdza w jakich warunkach przetrzymywane jest drewno? Otrzymujemy
sygnały że mieszkańcy kupują sezonowane, a potem trzymają je niezabezpieczone przed deszczem.

4.

DZIAŁANIA INFORMACYJNE
a) Ile obecnie jest słupków informacyjnych w gminie i gdzie się znajdują?
b) Czy prowadzone były rozmowy z Wodociągami Niepołomickimi i Przychodnią odnośnie możliwości
publikowania informacji nt. zanieczyszczeń na tablicach elektronicznych na basenie i przy
przychodni?
c) Czy we wszystkich szkołach/przedszkolach gminnych prowadzony jest system informowania o
jakości powietrza?
d) Dlaczego na Fb gminy nie pojawiają się komunikaty o złej jakości powietrza?
e) Jakie działania edukacyjne odnośnie smogu prowadzone były w 2020 r.?
f) Ile artykułów opublikowanych zostało na temat smogu, dostępnych środków na wymianę źródeł
ogrzewania w 2020 r. w Gazecie Niepołomickiej?

Odpowiedź proszę przesłać w formie elektronicznej na adres: lepszeniepolomice@gmail.com.

Niepołomicki Alarm Smogowy

Paweł Pawłowski

Dokument podpisany elektronicznie.

