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Odpowiadając na Pani wniosek złożony na XLVI sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu

19 grudnia 2017 roku w sprawie opracowania i wprowadzenia procedur dla placówek

opiekuńczych i oświatowych działających na terenie Gminy Nysa w sytuacji zagrożenia zdrowia

związanych z zanieczyszczeniem powietrza, informuję iż Burmistrz Nysy podejmuje wszelkie,

dopuszczalne prawnie działania, wspierające mieszkańców w walce z zanieczyszczeniami

powietrza w naszym regionie.

Poza rozszerzeniem możliwości uzyskania wsparcia na wyminę źródeł ciepła na

proekologiczne, w trosce o dobro mieszkańców zakupiono i zainstalowano 5 czujników, które

wskazują aktualny stan jakości powietrza. Pozwala to zainteresowanym osobom oraz

prowadzącym placówki opiekuńcze i oświatowe na stały monitoring i podejmowanie

indywidualnych decyzji w zakresie aktywności na wolnym powietrzu w momentach wskazań

istotnych przekroczeń pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5.

Ponadto informuję, iż Rzecznik Praw Dziecka, w trosce o najmłodszych oraz osoby

starsze, w dniu 19 grudnia 2017 roku wystosował pismo do Ministerstwa Zdrowia,

Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Środowiska z prośbą o „współdziałanie

wielu resortów", co ma doprowadzić do wprowadzenia zmian prawnych, w tym angażujących

samorządy w walkę z zanieczyszczeniem powietrza na poziomie lokalnym.

W odpowiedzi Prezes Rady Ministrów powołał Komitet Sterujący Krajowym
Programem Ochrony Powietrza, który przeanalizuje propozycje zmian legislacyjnych

wynikających z Planu działań Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

Resorty prezentują zgodne stanowisko o konieczności wprowadzenia kompleksowych

rozwiązań eliminujących zanieczyszczenie powietrza przekraczające dopuszczalne normy

i szczególną dbałość o zdrowie ludzi i ochronę środowiska naturalnego.

W związku z powyższym Gmina Nysa będzie nadal kontynuować prowadzone działania,

jednocześnie w miarę posiadanych możliwości będzie rozszerzać program wspierania

mieszkańców w walce z zanieczyszczeniem powietrza oraz prowadzić politykę informacyjno-

edukacyjną do momentu wprowadzenia zmian legislacyjnych pozwalających na wywieranie

bezpośredniego wpływu na zachowanie mieszkańców gminy po stwierdzeniu przekroczenia

ustalonych urzędowo norm zanieczyszczenia.
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