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W kwietniu złożyłem interpelację w sprawie wdrożenia w naszym mieście proekologicznej
kampanii “Oleśnica bez plastiku”. Czy burmistrz podejmie działania celem zmniejszenia
problemu wszechobecnego plastiku?

Przypomnę, że cel akcji "Oleśnica bez plastiku" to podjęcie systemowych działań
dążących do ograniczenia i eliminowania z użycia naczyń, pojemników, sztućców i
innych materiałów z plastiku w Urzędzie Miasta Oleśnicy, organizacyjnych jednostkach
Gminy Miasta Oleśnicy, jednostkach oświatowych i innych instytucjach zależnych.
Systemowe działania powinny objąć w szczególności:
1) wyeliminowanie z użytku jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków i słomek
plastikowych. W miarę możliwości zastąpienie ich wielorazowymi odpowiednikami;
2) zaprzestanie zakupów wody w jednorazowych butelkach z tworzywa sztucznego i
promowanie picia wody z butelek szklanych lub wody z kranu;
3) przy organizacji różnego rodzaju imprez na terenie miasta Oleśnicy podjąć działania
celem eliminacji z użycia plastikowych naczyń m.in. poprzez zawarcie stosownych
klauzul o zakazie używania plastikowych naczyń w postępowaniach przetargowych na
organizację imprez. W zamian użycie naczyń łatwo biodegradowalnych;
4) ograniczenie wykorzystania do działań promocyjnych miasta Oleśnicy i podległych
jednostek gadżetów i materiałów wykonanych z tworzywa sztucznego;
5) zrezygnowanie z używania toreb i reklamówek plastikowych;
6) rezygnację z folii jako materiału do pakowania przesyłek kurierskich.

Akcja "Oleśnica bez plastiku" powinna także obejmować działania edukacyjne
skierowane do pracowników jednostek organizacyjnych miasta Oleśnicy oraz samych
mieszkańców (np. poprzez miejską spółkę MGK sp. z o.o.).

Co na to burmistrz?
W odpowiedzi na interpelację burmistrz informuje, że analizuje obecnie możliwość
wdrożenia akcji w urzędzie i podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta
Oleśnica (treść odpowiedzi poniżej).
Co prawda z tak lakonicznej odpowiedzi trudno wywnioskować stanowisko burmistrza i
zakres ewentualnych jego działań w tej sprawie. Miejmy jednak nadzieje, że
zaproponowane w interpelacji systemowe rozwiązania nie przerastają możliwość
organizacyjnych Oleśnicy i nasze miasto dołączy do gmin w których podejmuje się
działania proekologiczne celem zmniejszenia ilość plastiku w miejskiej przestrzeni.
Czekamy zatem na wyniki analiz i wdrożenia konkretnych rozwiązań,
bowiem jak wiemy - Oleśnica bez plastiku będzie milsza w dotyku !
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