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Oczyszczanie ulic, chodników i przestrzeni miejskiej z zanieczyszczeń i pyłów ma olbrzymie znaczenie dla
zdrowia mieszkańców miast. Narodowy Fundusz Zdrowia w raporcie „Analiza zgonów w Polsce 2017”
wytypował złą jakość powietrza w miastach jako najważniejszą przyczynę ponad 23-procentowego
wzrostu liczby zgonów w styczniu 2017 r. w stosunku do analogicznego miesiąca rok wcześniej i
generalnego wzrostu każdego roku.

Akty prawne dotyczące walki ze smogiem
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622)
„Art. 3. 1. Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.
2. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w
szczególności:
1) tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub
zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych;
11) zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie
się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4, błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez
właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach
ustawionych na chodniku”
Uchwała Nr XXXI/527/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 r. W sprawie: ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa
dotyczących wdrożenia procedur podejmowanych przy przekroczeniu dopuszczalnego stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu w Krakowie
oraz zintensyfikowania działań bieżących w zakresie walki ze smogiem.
„§ 3. Równocześnie proponuje się podjęcie następujących działań stałych, które miałyby na celu polepszenie jakości powietrza w Krakowie:
c) zintensyfikowania w okresie letnim czyszczenia ulic na mokro”
Uchwała nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie
„Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” zmienionej uchwałą Nr VI/70/11 z dnia 28
lutego 2011 r. oraz uchwałą Nr XLII/662/13 z dnia 30 września 2013 r.
„Kierunki działań w zakresie ochrony powietrza wyznaczone w Programie:
2) Ograniczenie emisji z transportu: utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń
poprzez regularne mycie, remonty i poprawę stanu nawierzchni dróg”

Według raportu NFZ wzrost liczby zgonów i pogorszenie stanu zdrowia Polaków
jest spowodowany w znaczącym stopniu przez złą jakość powietrza.

Dane za: Raport NFZ - Analiza zgonów w Polsce 2017

Zanieczyszczenia wpływające na jakość powietrza
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Badania naukowe prowadzone przez Politechnikę Krakowską dowiodły skuteczności
regularnego oczyszczania i zmywania ulic w zmniejszaniu wtórnej emisji pyłów PM 10 i PM2,5

Skuteczność regularnego oczyszczania ulic – na podstawie badania prowadzonego przez Politechnikę Krakowską
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Standardy utrzymania czystości w Krakowie
MPO koordynuje i nadzoruje prace w zakresie oczyszczania
miasta:
•

•
•

•
•

•
•

utrzymanie czystości na terenach zielonych pasów drogowych,
terenach osiedlowych, wydzielonych torowisk oraz pętli
autobusowych i tramwajowych;
opróżnianie i mycie koszy, w tym koszy na peronach przystanków
komunikacji miejskiej koszy;
oczyszczanie (zamiatanie) chodników, ścieżek rowerowych,
chodników wraz z miejscami postojowymi w Strefie Płatnego
Parkowania (SPP), ciągów pieszych na terenach wewnątrzosiedlowych
oraz peronów przystanków komunikacji miejskiej oraz pętli
autobusowych i tramwajowych;
zmywanie chodników i peronów przystanków komunikacji miejskiej
oraz pętli autobusowych i tramwajowych;
oczyszczanie przejść podziemnych i wind – jeśli dane przejście jest
wyposażone w windę/windy;
likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz montaż tablic informacyjnych
„zakaz zaśmiecania terenu”;
usuwanie odpadów zgromadzonych w wyniku prowadzonych
społecznych akcji sprzątania terenów (m.in. „Sprzątanie Świata”);

• pozimowe oczyszczanie jezdni – tj. zamiatanie i
zmywanie jezdni;
• letnie oczyszczanie jezdni – tj. zamiatanie i
zmywanie.
• mycie pomników, kapliczek, miejsc pamięci
narodowej;
• mycie ekranów akustycznych;
• odbieranie i unieszkodliwianie
przeterminowanych leków z aptek;
• deratyzacja przejść podziemnych (w których
prowadzony jest handel żywnością);
• sprzątanie Tunelu Szybkiego Tramwaju;

• pogotowie czystościowe;
• likwidacja skutków powodzi, gwałtownych ulew,
zdarzeń nieprzewidzianych;
• usuwanie padłych zwierząt oraz ich resztek z
pasów drogowych i innych terenów Gminy
Miejskiej Kraków;

• usuwanie graffiti z powierzchni stanowiących
własność miasta.

Najskuteczniejsze dla gmin pod względem jakości wykonania usługi oraz pod względem
kosztowym jest oczyszczanie własnymi siłami

MPO Kraków w latach 2013-2020 zakupiło łącznie 130 pojazdów do oczyszczania miasta
inwestując ponad 50 mln zł
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Do oczyszczania miasta wykorzystywany jest sprzęt najnowszej generacji
W Krakowie łącznie pracują 203 jednostki sprzętowe.

Najnowsze pojazdy posiadają napęd
elektryczny, są napędzane gazem
ziemnym CNG lub spełniają najwyższe
normy emisji spalin EURO 6.
Wszystkie zamiatarki posiadają
certyfikat PM 10

120 kg

Taką masę zanieczyszczeń zebrano
spod jednego auta w ramach akcji
wprowadzającej system
naprzemiennego parkowania na
ul. Lea

MPO Kraków w związku z poleceniem nr 9/2020 Wojewody Małopolskiego z 16 marca 2020 r. o obowiązku podjęcia przez
Prezydenta Miasta Krakowa działań w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 od 20 marca 2020 r.
dezynfekuje przestrzeń publiczną w mieście.

Dezynfekcją objęte są miejsca publiczne o dużym natężeniu ruchu pieszych na terenie całego miasta, w tym: przystanki
komunikacji publicznej, chodniki, pętle autobusowe, większe punkty przesiadkowe, place przejść podziemnych i kładek,
pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, otoczenie aptek wraz z wejściami, uliczne kosze na śmieci.
Do dezynfekcji wytypowano te miejsca gdzie przemieszcza się największa ilość osób i istnieje potencjalnie największe
zagrożenie zakażenia się wirusem. Projektując i wykonując dezynfekcję przestrzeni publicznej trzeba przede wszystkim
ocenić potencjalne ryzyko oraz częstotliwość pojawiania się w danym miejscu ludzi.
Do dezynfekcji miasta skierowanych jest średnio 10 zespołów na każdej zmianie roboczej. Prace prowadzone są w
systemie trzy zmianowym, co oznacza że w ciągu jednej doby w dezynfekcję zaangażowanych jest 30 polewaczek i 60
osób.
Dezynfekcja jest prowadzona wyłącznie przez pracowników MPO Kraków i przy użyciu sprzętu należącego do MPO
Kraków. Jest to możliwe tylko dzięki potencjałowi własnemu spółki i wcześniejszym inwestycjom w sprzęt na co dzień
używany do oczyszczania Krakowa.

Podsumowanie
Oczyszczanie jest kluczowym elementem walki z niską emisją pyłów PM10 i PM2,5
Gminy mają olbrzymi potencjał i mogą go wykorzystać, by poprawić jakość
powietrza dla swoich mieszkańców
Regularnie oczyszczając ulice i chodniki gminy dbają o zdrowie mieszkańców i realnie
zapobiegają chorobom nowotworowym i przyczyniają się do zmniejszenia śmiertelności
populacji
W obliczu pandemii COVID-19 warto mieć własną bazę sprzętową i wykorzystywać ją do
prowadzenia dezynfekcji przestrzeni publicznej

Dziękuję za uwagę

