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wfodp wiedzi na interpelację złożoną przez Pana Piotra Chojnackiego Radnego
Rady Mi~~ta Sandomierza z dnia 11.02.2020 r. w sprawie poprawy jakości życia
mieszkańców Sandomierza wraz z ochroną środowiska uprzejmie informuje. iż :

Sandomierz. 2020-02-19

Pan
Wojciech Czerwiec
Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza

ad1.
Zakup specjalistycznego drona wyposażonego w czujniki poziomu pyłów zawieszonych
czy innych szkodliwych substancji w tym roku budżetowym nie jest możliwy. Jednakże
dołożę wszelkich starań aby stan powietrza na terenie miasta się poprawił.

ad2.
Zgodnie z aktualnie obowiązującym harmonogramem naborów w ramach RPO
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. na działania:

OŚ PRIORYTETOWA 3. EFEKTYWNA I ZIELONA ENERGIA

• Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych

• Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w przedsiębiorstwach

• Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

• Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna. wsparcie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej

naborów nie przewiduje się.

W przypadku ogłoszenia konkursów o podobnej tematyce w ramach innych
programów zostanę dołożone wszelkie starania w celu przygotowania dokumentacji
aplikacyjnej.

ad.3.
Uchwałą Nr XX/197/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie ograniczenia stosowania oraz wyeliminowania niektórych. jednorazowych
wyrobów z tworzyw sztucznych 21.03.2020 r wprowadzono zakaz posiadania.
używania. udostępniania oraz sprzedaży produktów jednorazowego użytku z tworzyw
sztucznych. Od września w wałbrzyskich sklepach nie będzie można pakować zakupów
do foliowych toreb. kupować ich bądź udostępniać.



Zgodnie z jej treścią uchwała ma wejść w życie po upływie 3 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą
obowiązującą od dnia 21 marca 2020 r., jednak do dnia dzisiejszego nie pojawiła się
w wyżej wymienionym dzienniku urzędowym. Według niektórych opinii prawnych,
brak jest podstaw prawnych do wprowadzenia takich obostrzeń. Wprowadzenie
w Sandomierzu takiego rozwiązania jest jak najbardziej uzasadnione jednak należy się
z nim wstrzymać do czasu uprawomocnienia uchwały, ewentualnych skarg
i sprzeciwów wobec jej treści oraz sprawdzenia jak w praktyce ona Funkcjonuje.

Zasadnym natomiast jest wprowadzenie takich rozwiązań w instytucjach
i podmiotach zależnych od Miasta i w tym roku przedłożę Radzie propozycje zmian.

Aktualnie priorytetem dla Nas jest jednak dostosowanie aktualnie
obowiązujących w Sandomierzu rozwiązań dotyczących gospodarowania odpadami
komunalnymi do postanowień znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.

Otrzymui~:
1. Pan Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza,
2. Pan Piotr Chojnacki - Radny Rady Miasta Sandomierza
3. aa.
Sprawę prowadzi: Daria Mirowska- Bryła Inspektor nr teleFonu 15 8154 206.


