
Program Wyborczy Partii Niepodległości XD 

w wyborach samorządowych w Reykjaviku 2018



Budowa średnio 2.000 lokali mieszkalnych 

rocznie



REYKJAVIK ATRAKCYJNYM  WYBOREM

Zagwarantowanie odpowiedniej ilości działek 

budowlanych pod budowę zarówno domów jak i 

mieszkań

Zapewnienie mniejszych lokali w tańszej ofercie dla 

kupujących po raz pierwszy

Nowe osiedla w mieście: w 

Örfirisey, Keldur, Mjódd oraz teren 

obecnego dworca BSÍ



REDUKCJA PODATKU LOKALNEGO Z 

14,52% DO 13,98%



SZCZEGÓLNY NACISK NA SPRAWY 

KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Powrót do projektu Sundabraut, połączenia odciążającego 

zatłoczone arterie miejskie

Ulepszenie systemu autobusowego z częstszym 

rozkładem połączeń i krótszym czasem podróży

Poprawa bezpieczeństwa na najniebezpieczniejszych 

skrzyżowaniach kraju (4 znajdują się w stolicy)

Redukcja liczby skrzyżowań z sygnalizacją świetlną w celu 

poprawy przepustowości ruchu

Wsparcie rozwiązań ekologicznych w komunikacji i transporcie



SPRAWY DZIECI PRIORYTETEM

Zapewnienie miejsc w przedszkolach dzieciom od 18 miesiąca 

życia

Zredukowanie liczby dzieci oczekujących na miejsce u 

opiekunów i w przedszkolach 

Zwiększenie samodzielności przedszkoli

Zwiększenie liczby prywatnych opiekunów (dagforeldrar) przez 

zapewnienie pomocy i lepszego dofinansowania 

Podwyżki płac dla najmniej zarabiających pracowników przedszkoli



PROBLEMY RODZIN

1.629 dzieci oczekujących na miejsce w przedszkolu

Liczba prywatnych opiekunów (dagforeldrar) zmalała o 

30%  w ostatnich 6 latach

W połowie przedszkoli w Reykjaviku zanotowano 

przypadki odsyłania dzieci do domów z powodu 

braku personelu



ZADBANIE O TO, ABY NIE BYŁY PRZEKRACZANE NORMY 

ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA (SMOGU) 

SZKODLIWEGO DLA ZDROWIA



REYKJAVIK NAJBARDZIEJ „ZIELONYM“ MIASTEM EUROPY



UPRZĄTNIJMY REYKJAVIK

Częstsze i regularniejsze czyszczenie miasta

Promowanie użycia pojazdów z napędem elektrycznym

Ochrona miejsc zieleni i parków

Wolna od ruchu pojazdów nowa dzielnica w Örfirisey  

Usprawnione sortowanie śmieci, łatwieszy odzysk i recykling odpadów 



Zwolnienie z podatku gruntowego osób 

powyżej 70 roku życia



WSPOMÓŻMY SENIORÓW

Pomoc tym seniorom, którzy chcą i mogą dalej mieszkać w 

swoim domu

Zerowy podatek gruntowy po 70 roku życia

Wzbogacona oferta pomocy opiekunów domowych

Znalezienie rozwiązań i bardziej skuteczny system pomocy



SKRÓCENIE O POŁOWĘ CZASU OBSŁUGI 

PETENTA PRZEZ URZĘDNIKÓW MIASTA



UPROSZCZONA  OBSŁUGA

Skuteczniejsza administracja

Wprowadzenie systemu obsługi elektronicznej

Obniżka kosztów 



Zmieńmy Reykjavik 


