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Zgodnie z art. 24, ust. 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. 2020, poz. 713)  w brzmieniu: „W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować 
interpelacje i zapytania do wójta”, w imieniu klubu radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej  
składamy niniejszą interpelację. 
 
Dotyczy: Kontrola stanu czystości powietrza w naszym mieście w związku z rozpoczętym sezonem 
grzewczym. 
 
Szanowny Panie Burmistrzu, 
w związku z rozpoczętym sezonem grzewczym oraz niskimi temperaturami notowanymi na zewnątrz, 
obserwujemy w naszym mieście kolosalne pogorszenie się jakości powietrza. O tym niepokojącym 
zjawisku informują nas odczyty z punktów kontroli jakości powietrza, które zamontowane są w 
różnych punktach naszego miasta a ich wartości możemy śledzić poprzez stronę internetową – 
https://airly.org/map/pl/#53.852591,21.302966,i7470 
 
Przedstawienie stanu faktycznego 
Stan faktyczny wygląda tak, że odczyty z godzin porannych w dniu 20 stycznia 2021 r. informują o nas 
o przekroczeniu ilości pyłów w powietrzu (o ponad 228 % w przypadku PM 2,5 o ponad 171% w 
przypadku PM 10) – odczyt w załączniku 
Niestety taki stan faktyczny jakości powietrza w naszym mieście ma niekorzystny wpływ dla naszego 
zdrowia. 
 
Sprawa o istotnym znaczeniu dla gminy  
Istotną sprawą jest poprawa jakości powietrza w naszym mieście. Ustawa daje możliwości do 
prowadzenia kontroli, które są wykonywane przez strażników miejskich na podstawie pisemnych 
upoważnień wydanych przez burmistrza miasta. Zgodnie z ustawą o ochronie środowiska 
kontrolujący ma prawo do wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na 
teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w 
godz. 6:00 - 22:00 na pozostały teren by dokonać kontroli czym prowadzone jest ogrzewanie. 
 

Szanowny Panie, zgodnie z art. 24, ust. 4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. 2020, poz. 713), po przedstawieniu stanu faktycznego interpelacja zawiera pytania 
dotyczące omawianego tematu. 
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Zatem chcemy zapytać o następujące kwestie: 

1. Ile gospodarstw domowych i posesji, które posiadały już wcześniej piece 
grzewcze zostało przyłączonych do sieci grzewczej Miejskiej Energetyki Cieplnej 
w roku 2020? 
 

2. Jakie programy i projekty zostały zaproponowane przez Urząd Miejski lub spółkę MEC 
mieszkańcom naszego miasta, których celem była likwidacja tzw. kopciuchów i podłączenie 
nowych użytkowników do sieci miejskiej lub skorzystania z innych źródeł ogrzewania posesji? 
 

3. Kto z ramienia urzędu miejskiego podejmuje działania kontrolne mające na celu 
kontrolowanie gospodarstw domowych pod kontem czym prowadzone jest ogrzewanie, w 
związku z likwidacją Straży Miejskiej z dniem 31.08.2020 r.?  
 

4. Ile przeprowadzono takich kontroli w okresie grzewczym od 01 października 2020 roku do 
dnia dzisiejszego i ile wystawiono mandatów w związkiem z tymi kontrolami? 
 

Szanowny Panie Burmistrzu, składając interpelacje lub zapytania robimy to w imieniu mieszkańców 
naszego miasta, którzy  mają prawo do uzyskania pełnej informacji dotyczącej podejmowanych przez 
urząd działań. W związku z tym liczymy na pełną i rzetelną odpowiedź.  
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