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Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnicach

INTERPELACJA

W ramach interpelacji przesyłam apel Stowarzyszenia Chojnicki Alarm dla
Klimatu. W pełni przyłączając się do postulatów w nim zawartych proszę o ich
realizację oraz aktywne działania w celu poprawy jakoś ci powietrza i szeroko
rozumianej ochrony ś rodowiska.

Załączniki:

Apel oraz postulaty stowarzyszenia Chojnicki Alarm dla Klimatu.



jk CHOJNICKIm ALARM DLA
'* KLIMATU

„Jesteśmy zdeterminowani, aby aktywnie działać na rzecz poprawy jakości życia
naszych dzieci i wnuków poprzez poprawę i ochronę tego co jest dookoła nas . . . ”

Panie i Panowie radni miasta Chojnice

W nawiązaniu do ostatnich doniesień medialnych oraz samego pana Burmistrza Chojnic
w sprawie wolnych ś rodków w budżecie miasta Chojnice na rok 2021 , pragniemy jako
przedstawiciele ekologicznej organizacji pozarządowej, jako Stowarzyszenie, które
reprezentuje tych, którym nie są obce problemy związane ze ś rodowiskiem przyrodniczym, a
przede wszystkim tych, którzy mają dość smogu nad naszym miastem, zaapelować o
przeznaczenie co najmniej 1/4 tzw. wolnych środków na cele proekologiczne.

Zgodnie ze statutem działalności „Chojnicki Alarm dla Klimatu ” prowadzi
działania mające na celu ochronę ś rodowiska przyrodniczego, a w szczególnoś ci powietrza,
gleb, wód powierzchniowych; ochronę bioróżnorodnoś ci; inspirowanie i wspieranie
aktywnoś ci obywatelskiej w dziedzinie ochrony ś rodowiska przyrodniczego; propagowanie
proekologicznych zachowań, rozwiązań i technologii zmierzających do ochrony ś rodowiska
przyrodniczego; edukację ekologiczną, prozdrowotną i kulturową; informowanie
społeczeństwa o stanie ś rodowiska przyrodniczego, zagrożeniach i podejmowanych
działaniach na rzecz jego ochrony; przeciwdziałanie zachowaniom, procesom i inwestycjom
mogącym pogorszyć stan ś rodowiska przyrodniczego; promowanie i wdrażanie
proekologicznych działań ograniczających ilość zanieczyszczeń degradujących ś rodowisko
przyrodnicze; wspieranie inicjatyw zmierzających do ograniczania iloś ci odpadów, szczególnie
plastikowych oraz poddawania ich recyklingowi; popularyzację sposobu spędzania czasu
z poszanowaniem ś rodowiska przyrodniczego; działania z zakresu organizacji i promocji
wolontariatu na rzecz ochrony przyrody; współpracę z podmiotami działającymi na rzecz
realizacji celów zbieżnych z celami stowarzyszenia.

Jesteśmy więc zobowiązani do podjęcia wszelkich starań o poprawę jakości naszego życia,
zarówno drogą apeli, rozmów jak i protestów.

Apel do samorządowców i radnych z hasłem „ NIE CHCEMY SMOGU-SMOGOWI
MÓWIMY STOP” przeczytaliś my na chojnickim rynku po raz pierwszy jesienią 2019 roku
podczas happeningu z udziałem setek dzieci i młodzieży chojnickich szkół. Do tego wydarzenia
nawiązuje zdjęcie, które pokazaliś my paręnaś cie dni temu na banerze przy Rondzie
Solidarnoś ci w Chojnicach, a także na ulotkach, które w celach edukacyjnych rozdajemy
mieszkańcom. Od tamtego czasu nie zmieniło się prawie nic. Jesteś my wręcz przekonani, że
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problem się „zagęszcza”, ponieważ jakość powietrza nad miastem w miesiącach jesienno-
zimowych jest tragicznie zła.

Nasi członkowie systematycznie ś ledzą wyniki dot. przekroczeń zanieczyszczeń
cząsteczkami PM 2,5 oraz PM 10 na terenie miasta w dostępnych aplikacjach. Dowiadujemy
się z nich, że przekroczenia na kilku osiedlach i w centrum miasta sięgają bardzo często ponad
1000%. Jak więc mają się czuć nasi mieszkańcy w takich warunkach?

Wiadomym jest, że na jakość powietrza składa się wiele czynników, ale głównie tzw.
niska emisja, czyli emisja dymów - szkodliwych substancji i pyłów z lokalnych kotłowni
przydomowych, w których często pali się najgorszej jakoś ci węgiel i niedozwolone odpady.
Problem nie zniknie, dopóki nie zlikwidujemy głównego źródła smogu, czyli tzw. kopciuchów.

Czyste powietrze to także ilość dorosłych drzew w przestrzeni miejskiej, to ilość
nowych nasadzeń, tworzenia zielonych stref, zakładania nowych parków, dbanie o starodrzew,
to edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych, a szczególnie tych, którzy o tym wszystkim
decydują.

Tak więc leżą nam na sercu wszystkie działania, które mogą poprawić dbałość
o ś rodowisko przyrodnicze i dlatego nasze propozycje dotyczą wielu eko-zagadnień.

W związku z powyższym Chojnicki Alarm dla Klimatu zwraca się do Państwa radnych
o podjęcie szeroko zakrojonych, bardziej intensywnych działań na rzecz ochrony ś rodowiska.

W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na ś rodowisko, we wrześ niu 2020
roku Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego wprowadził ograniczenia i zakazy w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, okreś lone niniejszymi uchwałami.

W uzasadnieniu czytamy m.in., że „....Jakość powietrza w województwie pomorskim jest badana
w ramach państwowego monitoringu środowiska, realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska. Jak wynika z przygotowywanego co roku raportu („Roczna ocena jakości powietrza w
województwie pomorskim") stale notuje się przekroczenia w zakresie stężeń 24-godzinnych w zakresie
PM10 oraz średniorocznego poziomu benzo(a)pirenu. Zagrożone jest także dotrzymanie wymaganego
od 2020 roku średniorocznego poziomu zanieczyszczenia pyłem PM2,5"

1. UCHWAŁA NR 310/XXIV/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 wrześ nia
2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy
Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw

2. UCHWAŁA NR 309/XXIV/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 wrześ nia
2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa pomorskiego, z wyłączeniem
Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw

Po zapoznaniu się z treś cią uchwał Sejmiku woj. pomorskiego widać, że nie mamy ani wiele czasu
na zmiany, ani na pomoc finansową w wymianie kopciuchów, gdyż jak wiadomo sprawa rozbija się
o możliwoś ci finansowe każdego samorządu.
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Podsumowując.
Chojnicki Alarm dla Klimatu proponuje przeznaczenie częś ci wolnych ś rodków na :

1. Wymianę sposobu ogrzewania na ekologiczne we wszystkich budynkach należących do miasta.
( dobry przykład idzie „z góry”)

2. Zwiększenie funduszu kapitałowego spółki ZGM Chojnice z przeznaczeniem na wymianę
pieców kaflowych na ekologiczne źródła ciepła.

3. Podniesienie dopłat kwoty do wymiany tzw. kopciuchów od 80 %-100% kosztów inwestycji
w zależnoś ci od możliwoś ci finansowych ( jak widać dotychczasowe małe dopłaty nie są
w ogóle skuteczne i nie zachęcają do wymiany pieców przez osoby uboższe)

4. Zakupienie odpowiedniego sprzętu do badania składu dymu dla straży miejskiej (np. drona do
walki ze smogiem - czujniki podpięte do takiego drona pozwalają wykryć w spalinach
emitowanych z kominów takie związki chemiczne jak: formaldehyd, chlorowodór, lotne
związki organiczne i pyły zawieszone : PM 2,5 i PM 10, które z dużym prawdopodobieństwem
wskazują na spalanie odpadów. Pomaga to w skutecznym wykrywaniu przypadków łamania
prawa i karaniu osób zanieczyszczających ś rodowisko)

5. Odpowiednie szkolenie straży miejskiej w zakresie walki ze smogiem.
6. Na edukację w temacie segregowania odpadów ( sprawa pilna ze względu na bardzo złą wiedzę

w tym zakresie) oraz na obowiązkowe wyposażenie każdej placówki oś wiatowej
i każdego urzędu w odpowiednie pojemniki, służące segregacji odpadów.

7. Zakupienie automatów do zbierania drobnych elektroś mieci ( baterie, żarówki, stare telefony,
ładowarki, płyty CD itp.)

8. Sfinansowanie akcji „ Oddaj wielkogabarytowe elektroodpady, a otrzymasz dofinansowanie
zbierania deszczówki”.

9. Obowiązkowe badania dendrologiczne starych drzew przewidzianych do wycinki na terenie
miasta. (Co do posesji prywatnych można wprowadzić zachęty w regulaminie EKO-POSESJA).

10. Obniżenie podatków tym, którzy są EKO ( można opracować regulamin dla posesji EKO.. . )
i podwyższenie tym, którzy pomimo tego, że np. obok posesji biegnie np. rura z gazem nie chcą
w żaden sposób skorzystać z takiej możliwoś ci , a także w przypadku niskich dochodów
z szansy wysokiego dofinasowania przez miasto czy inne programy typu „Czyste powietrze”)

11. Założenie PARKU na Osiedlu Kolejarz.

Zdajemy sobie sprawę, że nasze propozycje pociągają za sobą ogromne koszty, ale uważamy, że
nadszedł czas, aby podjąć radykalne działania, takie, które zauważą i zaakceptują Państwa wyborcy.

Prezes Stowarzyszenia Chojnicki Alarm dla Klimatu Małgorzata Darwish

Chojnice, dn. 19.02.2021r.
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