UCHWAŁA NR LXII/285/VI/2018
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI - SMOCHOWICE
z dnia 5 marca 2018 r.

w sprawie przystąpienia Osiedla Krzyżowniki-Smochowice do Koalicji Antysmogowej.
Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 14 uchwały nr LXXVI/1148/V/2010 Rady Miasta
Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Krzyżowniki - Smochowice (t j.
Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 5172.) uchwala się, co następuje:

§1
1. Osiedle przystępuje do Koalicji Antysmogowej.
2. Do reprezentowania Osiedla w Koalicji Antysmogowej wyznacza się:
a. p. Dorotę Matkowską
b. p. Przemysława Polcyna
§2
Wykonanie uchwały powierza się osobom wymienionym w § 1.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI - SMOCHOWICE

w sprawie

przystąpienia Osiedla Krzyżowniki-Smochowice do Koalicji Antysmogowej.

Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych pod względem jakości powietrza krajów Unii
Europejskiej. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że długotrwałe narażenie na działanie pyłu
zawieszonego PM2,5 już na poziomie 10 μg/m³ skutkuje m. in. skróceniem średniej długości życia,
natomiast krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia pyłu PM2,5 powoduje wzrost liczby zgonów z
powodu chorób układu krążenia i oddechowego (w tym raka płuc) oraz wzrost ryzyka nagłych
przypadków wymagających hospitalizacji.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości
powietrza i czystszego powietrza dla Europy wskazuje, że powietrze, którym oddychamy, powinno być
jak najczystsze, aby chronić ludzkie zdrowie oraz środowisko; wskazując, że należy przedsięwziąć
działania na rzecz monitorowania jakości powietrza i zwalczania wszelkich zanieczyszczeń.
Dbając o ochronę zdrowia mieszkańców, jako jednego z najważniejszych, niezbywalnych praw człowieka,
poprzez działalność na rzecz poprawy stanu środowiska, w związku z powołaniem do życia Koalicji
Antysmogowej Bye, Bye Smog oraz w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 14 Statutu Osiedla Krzyżowniki Smochowice stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez współdziałanie z
organizacjami społecznymi, zawodowymi, stowarzyszeniami, spółdzielniami i innymi podmiotami w
zakresie dotyczącym realizacji zadań Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

