UCHWAŁA NR II/20/18
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 47 ust. 1 i 2 Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity:
Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 6525 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa.
§ 2. Ustala się następujący przedmiot działania Komisji:
1) zagadnienia strategii ochrony środowiska, powietrza Gminy Miejskiej Kraków,
2) opiniowanie programów dotyczących poprawy stanu powietrza,
3) inicjowanie działań na rzecz zmniejszenia degradacji środowiska, a w szczególności:
a) ograniczenia emisji gazów i pyłów do powietrza w tym podejmowanie działań służących
przywracaniu określonych standardów jakości powietrza,
b) przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wody,
c) zmniejszenie poziomu hałasu.
4) opiniowanie planów inwestycyjnych i dokumentów strategicznych pod kątem ich negatywnego
wpływu na mieszkańców i jakość powietrza,
5) opiniowanie i inicjowanie działań w celu wykorzystania alternatywnych źródeł energii,
6) podejmowanie działań na rzecz ochrony terenów zielonych i zagospodarowania terenów pod parki
miejskie, użytki ekologiczne,
7) wspieranie działań promocyjnych, marketingowych, edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza
i środowiska naturalnego,
8) stała współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i podmiotami zewnętrznymi
zainteresowanymi poprawą stanu powietrza,
9) rozpoznawanie i realizowanie potrzeb mieszkańców w zakresie polityki zrównoważonego
rozwoju,
10) opiniowanie innych projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których wymagana jest
opinia Komisji.
§ 3. Ustala się następujący skład osobowy Komisji:
Michał Drewnicki,
Małgorzata Kot,
Edward Porębski,
Jerzy Zięty,
Jakub Kosek,
Adam Migdał,
Anna Prokop - Staszecka,
Łukasz Wantuch,
Łukasz Maślona,
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Jan Pietras,
Łukasz Gibała,
Tomasz Daros,
Łukasz Sęk,
Grażyna Fijałkowska,
Artur Buszek.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Sławomir Pietrzyk
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