
Protokół  z  przeprowadzonych  konsultacji  projektu  uchwały  Rady  Miejskiej  Wodzisławia
Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28
października  2010  r.  w  sprawie  sposobu  konsultowania  z  organizacjami  pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Przedmiotem  konsultacji  był  projekt  uchwały  Rady  Miejskiej  Wodzisławia  Śląskiego
w sprawie  przyjęcia  do  realizacji  Programu ograniczenia  emisji  -  „Czyste  powietrze  dla
Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2023”.

2. Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art.  3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie Miasta
Wodzisławia Śląskiego. 

3. Konsultacje  zostały  przeprowadzone  zgodnie  z  uchwałą  Nr  LI/504/10  Rady  Miejskiej
Wodzisławia  Śląskiego  z  dnia  28  października  2010 r.,  poprzez  zamieszczenie  projektu
uchwały  na  stronie  internetowej  Miasta  Wodzisławia  Śląskiego  w  zakładce  NGO,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Miasta Wodzisławia Śląskiego.

4. Komórką  odpowiedzialną  za  przygotowanie  i  przeprowadzenie  konsultacji  był  Wydział
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Komunalnej  Urzędu  Miasta  Wodzisławia  Śląskiego.
Konsultacje odbyły się w terminie od 18.04.2018 r. do 31.12.2018 r.

5. Opinie i uwagi należało składać w formie pisemnej, poprzez Biuro Obsługi Klienta Urzędu
Miasta Wodzisławia Śląskiego, do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

6. W  wyniku  konsultacji  w  dniu  21.12.2018  r.  wpłynęły  opinie  i  uwagi  stowarzyszenia
zwykłego  –  Wodzisław  2.0,  będącego  organizacją  pozarządową  w  myśl  ustawy z  dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7. Opinie i uwagi uznano bądź nie uwzględniono wg tabeli poniżej:

mailto:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl


Lp. Treść uwagi/opinii Wyniki rozpatrzenia

1. Pominięcie  dyrektywy  Ecodesign,  która  będzie
obowiązywać od 2020 roku, zatem przez większość
czasu założonego w uchwale.

W związku z zapisami w następujących dokumentach:
1. "Programie ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu

osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia
ekspozycji"-  Uchwała  Nr V/47/5/2017  Sejmiku  Województwa  Śląskiego  z dnia
18 grudnia 2017 r.,

2. Uchwale nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017
r.  w sprawie  wprowadzenia  na  obszarze  województwa  śląskiego  ograniczeń
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,

3. "Regulaminie naboru wniosków z zakresu ochrony atmosfery" – Uchwała Zarządu
Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej
w Katowicach NR 858/2017 z dnia 01.06.2017 r.,

4. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U.2017.1690),

kotły powinny spełniać standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych
emisji  zanieczyszczeń  wg  kryteriów  zawartych  w  normie  PN-EN  303-5:2012  "Kotły
grzewcze – Część 5: kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem
paliwa  o  mocy  nominalnej  do  500  kW  -  Terminologia,  wymagania,  badania
i oznakowanie",  co  potwierdza  się  zaświadczeniem  lub  certyfikatem  wydanym  przez
jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej
jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia
o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European cooperation for Accreditation). 
Obecnie  obowiązujące  dokumenty  (pkt  1-4)  nie  wymagają  spełnienia  wymogów
dotyczących  ekoprojektu  dla  kotłów  na  paliwo  stałe  (tzn.  wymogów  określonych
w Rozporządzeniu  Komisji  (UE)  2015/1189  z  dnia  28  kwietnia  2015  r.  w  sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymogów  dotyczących  ekoprojektu  dla  kotłów  na  paliwo  stałe),  dlatego  w  projekcie
uchwały nie zawarto tych wymogów.

Uwagę uwzględniono.  W uchwale zostanie wprowadzona zmiana poprzez dopisanie pkt
mówiącego o konieczności spełnienia wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na
paliwo stałe dla urządzeń montowanych od dnia 1 stycznia 2020 r.



2 Pominięcie  §  8  pkt  2)  Uchwały  nr   V/36/1/2017
Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia
2017  –  ustawa  nie  wymusza  wymiany  instalacji,
jeśli  zostały  przeprowadzone  odpowiednie
modernizacje.  Otwiera  to  drogę  do  tańszej
i szybszej walki ze smogiem.

§ 8 pkt 2) tzw. uchwały antysmogowej odnosi się do instalacji, które wydzielają ciepło lub
wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika  np. kominki, trzony kuchenne (lub
inne  instalacje,  które  nie  dostarczają  ciepła  do  systemu  centralnego  ogrzewania).
W przypadku kominków/trzonów kuchennych tzw. uchwała antysmogowa dopuszcza do
eksploatacji  wyłącznie  urządzenia  spełniające  minimalne  poziomy  sezonowej
efektywności energetycznej  i  normy emisji  zanieczyszczeń dla  sezonowego ogrzewania
pomieszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji  (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia
2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w  odniesieniu  do  wymogów  dotyczących  ekoprojektu  dla  miejscowych  ogrzewaczy
pomieszczeń na paliwo stałe. 

Uchwała  będąca  przedmiotem  konsultacji  skupia  się  na  wymianie  źródeł  ciepła
centralnego  ogrzewania.  W ramach  Programu  nie  ma  możliwości  dofinansowania
kominków, dlatego projekt uchwały nie określa wymogów dla kominków.

Uwagi nie uwzględniono.

3 Uwagi do pkt V. Z danych nie wynika jakoby jakość
powietrza na terenie miasta w latach 2014-2018 się
poprawiła.  Jedynym  parametrem wskazującym  na
poprawę  jakości  jest  „liczba  dni  przekroczeń
poziomu dopuszczalnego PM10” - pod warunkiem
wyłaczenia  z  wykresu  dwóch  ostatnich  miesięcy
roku  2018  –  czyli  de  facto  sezonu  grzewczego.
PM10  jest  najbardziej  widocznym  elementem
smogu,  jednak  nie  najbardziej  szkodliwym.
Wykresy pozostałych szkodliwych emisji (tlenków
siarki,  tlenków  azotu,  benzo(a)pirenu,  pyłów
PM2,5)  nie  pozostawiają  wątpliwości  –  jakość
powietrza  w  żaden  sposób  nie  ulega  poprawie.
Wyciąganie  wniosków  na  podstawie  jednego
parametru (do tego niepełnego) jest bezpodstawne.
Skonstruowanie  na  podstawie  takiej  interpretacji
danych  założenia  nie  mają  nic  wspólnego
z rzeczywistością  i  rzutują  na  sens  projektu.

Zgodnie  z  Programem  ochrony  powietrza  dla  woj.  śląskiego  działanie  naprawcze  -
„Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie
paliw stałych” realizowane jest poprzez:

1. Priorytet  1:  Zastąpienie  niskosprawnych  urządzeń  siecią  ciepłowniczą  lub
urządzeniami opalanymi gazem,

2. Priorytet 2: Zastąpienie niskosprawnych urządzeń urządzeniami opalanymi olejem,
ogrzewaniem  elektrycznym  lub  urządzeniami  spełniającymi  minimum  wymogi
jakościowe dla urządzeń na paliwa stałe, które zostały określone w normie PN-EN
303-5:2012,

3. Priorytet  3:  Ograniczenie  strat  ciepła  poprzez  termomodernizację  obiektów
ogrzewanych w sposób indywidualny.

Pozostałe działania naprawcze dla strefy śląskiej to:
1. Ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych,
2. Ograniczenie emisji wtórnej pyłu poprzez czyszczenie dróg na mokro,
3. Działania promocyjne i edukacyjne.

Nadrzędnym celem Programu ochrony powietrza dla  woj.  śląskiego,  który stanowi  akt
prawa miejscowego było opracowanie działań naprawczych dla poszczególnych stref woj.



Bezzasadnym  jest  więc  twierdzenie,  że  zostanie
zrealizowany cel projektu postawiony w pkt III.

Działania miasta w latach 2014-2018. Korelacja nie
jest  tożsama  z  przyczynowością,  dlatego
wyciąganie wniosków o charakterze absolutnym na
podstawie  korelacji  jest  co  najmniej  nadużyciem.
Korelacja  nie  potwierdza  niczego  w  sposób
jednoznaczny.

śląskiego,  których  realizacja  doprowadzi  do  poprawy  jakości  powietrza,
co w konsekwencji  spowoduje  ograniczenie  niekorzystnego  wpływu  zanieczyszczeń
powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego. Wszystkie planowane
zadania zostały przeanalizowane przez fachowców w kontekście zarówno ekologicznym,
jak i ekonomicznym, a więc zostały wybrane tak, by w ramach zaangażowanych środków
finansowych zapewnić uzyskanie jak największego efektu poprawy jakości powietrza. 

Stwierdzenie,  że  jakość  powietrza  na  terenie  Miasta  nie  poprawia  się  dzięki
dofinansowaniu wymiany źródeł ciepła mieszkańcom jest sprzeczne z założeniami POP.
Realizacja  zadania  przyczyni  się  do:  poprawy jakości  powietrza  poprzez  ograniczenie
emisji  zanieczyszczeń  i tym  samym  obniżenie  ponadnormatywnych  poziomów  stężeń
zanieczyszczeń;  poprawy  jakości  życia  i zdrowia  mieszkańców  Miasta;  uzyskania
wyznaczonego w Programie ochrony powietrza dla woj. Śląskiego efektu ekologicznego.

Uwagi nie uwzględniono.

4 Uwagi do pkt VI-IX projektu uchwały:
1) Jeżeli chcemy poważnie podejść do rozwiązania
problemu  smogu  powinniśmy  pracować  na
rzetelnych  danych,  a  nie  szacunkach.  Używanie
w projekcie  tak  ważnej  uchwały  „szacuje  się”,
„około”, „kilkaset” rzutuje na jego merytoryczność.
2)  Jedyne  twarde  dane  z  tego  paragrafu,  to
wymagania,  które  musimy  spełniać.  Dane
wejściowe „przyjmujemy” i „szacujemy” ale wynik
jest dokładny i  pewny? Jakie są źródła przyjętych
wartości  średnich  emisji?  Przyjęto  średnią
arytmetyczną,  czy  ważoną  geometryczną,  a  może
harmoniczną?
3)  Mając  na  uwadze  błędne  wnioski  oraz  liczby
przyjmowane z „głowy” założenia projektu należy
odrzucić  w  całości,  a  planowany  efekt  uznać  za
niemożliwy do osiągnięcia w tych warunkach.

Doświadczenie  w  przeprowadzaniu  ankietyzacji  wśród  mieszkańców  nt. stosowanego
źródła ogrzewania oraz planów inwestycyjnych dot. termomodernizacji budynku pokazało
bardzo mały odzew. Ankietyzacja taka (jako działanie bezkosztowe) była przeprowadzana
już  dwukrotnie  przez  tut.  Urząd  Miasta  i  nie  przyniosła  oczekiwanych  efektów.
Najskuteczniejszą  metodą  inwentaryzacji  źródeł  emisji  na  terenie  Miasta  był  tzw.  spis
z natury, wykonany przez firmę zewnętrzną w latach 2013-2014 w ramach zleconego przez
Miasto opracowania Programu gospodarki niskoemisyjnej. Celem uniknięcia dodatkowych
kosztów realizacji uchwały podjęto decyzję o wykorzystaniu danych z przeprowadzonej w
latach 2013-2014 Bazowej Inwentaryzacji Emisji. Stąd używane w uchwale stwierdzenia
„szacuje się”, „około”, „kilkaset”.

Program  ochrony  powietrza  dla  woj.  śląskiego  nakłada  na  Miasto  Wodzisław  Śląski
obowiązek  zredukowania  emisji  pyłu  zawieszonego  PM10  do  roku  2027  (10  lat)
o 232,58 Mg/rok  w odniesieniu  do  wartości  bazowej  (wyznaczonej  w  roku  2015).
Wielkość emisji pyłu zawieszonego PM10 w roku bazowym na terenie Miasta wyznaczono
na poziomie 332,25 Mg/rok, oczekiwana w roku prognozy (w roku 2027) wartość to 99,67
Mg/rok. 

W Programie ochrony powietrza dla woj. śląskiego znajdują się również dane na temat
wskaźników  redukcji  emisji  pyłu  zawieszonego  PM10  dla  wybranych  działań



naprawczych  obniżenia  emisji  powierzchniowej  (tabela  92,  str.  170).  Dla  działania
naprawczego  polegającego  na  wymianie  kotła  starego  na  nowy kocioł  węglowy klasy
5 wskaźnik redukcji emisji (efekt ekologiczny) wynosi 43,2 kg PM10/100 m2/rok. Dla
potrzeb  wniosku  o  dofinansowanie  wymiany  źródeł  ciepła  ze  środków  WFOŚiGW
w Katowicach  tut.  Urząd  Miasta  przyjmuje  budynek  reprezentatywny  o  powierzchni
150 m2,  zatem wskaźniki  redukcji  emisji  przy wymianie  kotła  starego na  nowy kocioł
węglowy klasy 5 przyjęto na poziomie 60 kg PM10/rok. Ponadto zgodnie z metodologią
obliczania  efektu  ekologicznego  sugerowaną  przez  WFOŚiGW  w Katowicach,
w zależności od przyjmowanego rodzaju paliwa węglowego (tzn. wartości opałowej oraz
zawartości  popiołu),  a  także  energochłonności  budynków  (powierzchni  ogrzewanej,
ochrony  cieplnej  budynku),  wskaźnik  redukcji  emisji  pyłu  zawieszonego  PM10  dla
przedmiotowego działania waha się w przedziale 35 – 95 kg PM10/rok.

Uwag nie uwzględniono.

5 Uwagi do punktu X:
Za rozbudowę sieci gazowej odpowiadają podmioty
zewnętrzne.  Nie  jest  właściwym  zatem  obniżanie
wysokości  dotacji  w  czasie  dla  zabudowy  kotła
gazowego. Mieszkańcy, którzy chcą podłączyć gaz,
niestety  rozbudowa  sieci  w  ich  rejonie  jest
planowana  np.  na  rok  2021  lub  później  są
z automatu skazani na mniejsze dofinansowanie, co
jest  najmniej  nie  etyczne.  Kolejną  sprawą  jest
wysokość dotacji- jedna z najniższych w regionie.
Jest to o tyle istotne, że szczególnie przy przejściu
na ogrzewanie gazowe, czy pompę ciepła ( bardziej
ekologiczne niż piec 5 klasy) istnieje konieczność
nie  tylko  wymiany  samego  pieca,  ale  również
instalacji.  Nawet  przy  likwidacji  „kopciucha”  na
rzecz  pieca  5  klasy  trzeba  wymienić  wkład
kominowy-jest to znaczny wydatek, którego dotacja
już nie pokryje.

1. Ze względu na obciążenie budżetu Miasta  podjęto decyzję o najwyższej  dotacji
w wysokości 8000,00 zł w pierwszy i drugim roku trwania Programu.

2. Doświadczenie  w  prowadzonym  w  latach  2017-2018  programie  ograniczenia
niskiej  emisji  pokazało,  że wymianę kotła węglowego na kocioł gazowy można
wykonać za ok.  10 000,00 zł  (w tym:  koszt  kotła  -  ok.  5  000,00 zł,  niezbędny
osprzęt potrzebny do zamontowania kotła, robocizna, koszt wkładu kominowego -
ok.  100  zł/mb).  Koszt  wykonania  przyłącza  (najczęściej  opłata  w  wysokości
2 300,00 zł do 15 mb przyłącza) nie jest kosztem kwalifikowanym - powodem jest
uniknięcie  nierównego  traktowania  mieszkańców  -  większość  wnioskodawców
posiada już przyłącze do sieci gazowej i wykorzystuje gaz na cele przygotowania
c.w.u.  oraz  posiłków.  Koszt  wykonania  wewnętrznej  instalacji  centralnego
ogrzewania  w budynku  nie  jest  kosztem  kwalifikowanym  ze  względu  na  duże
nakłady inwestycyjne i mały wpływ na efekt ekologiczny. Koszt ten może zostać
sfinansowany  przez  rządowy  Program  czyste  powietrze  organizowany  przez
WFOŚiGW w Katowicach. 

Uwag nie uwzględniono.



6 Do kogo uchwała? Ostatni akapit projektu uchwały
jasno wskazuje,  że dotacja nie łączy się z innymi
programami rządowymi, może być realną pomocą
dla  gospodarstw,  w  których  dochód  na  członka
rodziny przekracza 1 600,00 zł. Biorąc pod uwagę,
że  przeciętny  dochód  w  2017  roku  wyniósł
1 598,00 zł,  a mediana  2/3  i  przyjmując  przyjęte
dane  w projekcie  statystycznie  wychodzi,  że
gospodarstw spełniających ten warunek jest  1690.
Zatem  zgodnie  z  założeniami  programu  nie  ma
nawet  wystarczającej  grupy  docelowej  aby
wymienić założone 2105 źródeł ciepła.

Uzasadnienie  do  uchwały  mówi  o  tym,  że  proponowane  miejskie  dofinansowanie  do
wymiany źródeł ciepła może być korzystniejsze dla mieszkańców (szczególnie dla osób
o najwyższych  dochodach  –  przekraczających  1  600,00  zł  na  osobę  w  rodzinie)  niż
dofinansowanie  w ramach rządowego Programu czyste  powietrze.  Uchwała  skierowana
jest  do  wszystkich  osób  fizycznych  będących  właścicielami  budynków/lokali
mieszkalnych  na  terenie  Miasta  –  grupa  odbiorców  jest  szersza  niż  zakładane
2105 gospodarstw.  Na  przykładzie  kotłów  węglowych,  dla  których  maksymalny
jednostkowy  koszt  kwalifikowany  wynosi  w  rządowym  programie  czyste  powietrze
10 000,00 zł,  dofinansowanie  miejskie  jest  korzystniejsze  nawet  dla  osób o dochodach
w wysokości 801-1000 zł/osobę.

7 Wskazówki:

1.Walkę  ze  smogiem w Wodzisławiu  powinniśmy
rozpocząć od konkretnych badań nie tylko skutków,
ale  przede  wszystkim  przyczyn  zanieczyszczeń:
wysokie  tło  zanieczyszczeń  PM10  w miesiącach
letnich oraz brak poprawy jakości powietrza mimo
wymiany (według danych projektu uchwały) 12,5%
kotłowni  na  terenie  miasta  może  wskazywać  na
fakt, że emisje zewnętrzne mają znaczny wpływ na
jakość powietrza  w mieście.  Wyniki  takich  badań
otworzyły by drogę do wymuszania zmian działań
dużych  emitentów  zanieczyszczeń,  chociażby
elektrowni  w  Dziećmorowicach,  koksowni
w Radlinie,  czy  innych  -  w  ostateczności
do uzyskiwania odszkodowań za szkodliwe emisje.

2.  Projekt powinien być dostosowany do realnych
potrzeb, możliwości i oczekiwań mieszkańców- jest
wiele  możliwości  przeprowadzenia  dokładnego
audytu  źródeł  ogrzewania.  Badania  ankietowe
to niezbędne minimum.

1. Program  ochrony  powietrza  dla  woj.  Śląskiego  mówi  wprost,  że  podmioty
korzystające  ze  środowiska zaliczające się  do emisji  punktowej,  mają niewielki
wpływ na  wielkość  stężeń  analizowanych  w POP zanieczyszczeń w powietrzu.
Obowiązkiem podmiotów korzystających ze środowiska jest realizacja przepisów
prawa,  w szczególności:  dotrzymywanie  standardów emisyjnych,  wprowadzanie
gazów i pyłów do powietrza zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniach,
stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT).

2. Doświadczenie  w  przeprowadzaniu  ankietyzacji  wśród  mieszkańców
nt. stosowanego  źródła  ogrzewania  oraz  planów  inwestycyjnych
dot. termomodernizacji budynku pokazało bardzo mały odzew. Ankietyzacja taka
(jako działanie bezkosztowe) była przeprowadzana już dwukrotnie przez tut. Urząd
Miasta  i  nie  przyniosła  oczekiwanych  efektów.  Najskuteczniejszą  metodą
inwentaryzacji  źródeł emisji  na terenie Miasta był tzw. spis z natury,  wykonany
przez  firmę  zewnętrzną  w  latach  2013-2014.  Celem  uniknięcia  dodatkowych
kosztów  realizacji  uchwały  podjęto  decyzję  o wykorzystaniu  danych
z przeprowadzonej w latach 2013-2014 Bazowej Inwentaryzacji Emisji.

3. Promowanie  paliwa  bezemisyjnego  lub  dodatków  do  paliw  emisyjnych
likwidujących szkodliwe emisje nie jest działaniem naprawczym wskazanym do
realizacji w celu osiągnięcia standardów jakości powietrza wg Programu ochrony
powietrza  do  woj.  śląskiego.  Ponadto  działania  takie  nie  zostały  wymienione



3.  W ramach dodatku energetycznego i ryczałtu do
opału  miasto  może  prowadzić  profilaktykę-
preferując paliwa bezemisyjne, lub dodatki do paliw
emisyjnych likwidujące szkodliwe emisje.

4. Wodzisławski  projekt  walki  ze  smogiem
powinien  uwzględnić  niskokosztowe modernizacje
kotłowni  węglowych,  aby  przyspieszyć  i  ułatwić
likwidację szkodliwej niskiej emisji.

5.  Kwoty  wsparcia  powinny  być  dostosowane
do rzeczywistych rynkowych kosztów modernizacji
instalacji  i  zostać  ustalone  na  znacząco  wyższym
poziomie.

6.  Organizacja  spotkań informacyjnych w sprawie
pozostałych  programów  -  jasne  i  klarowne
informacje dla mieszkańca oraz pomoc urzędników
przy wypełnianiu wniosków i pozyskiwaniu dotacji
z innych programów.

7.  Przykład  z  UM  -  kategoryczne  zaprzestanie
szkodliwej emisji w budynkach zarządzanych przez
miasto-  natychmiast,  w  bieżącym  sezonie
grzewczym.

w „Katalogu  dobrych  praktyk”  przywołanym  w  POP.  Promowanie  paliwa
bezemisyjnego  nie  pozwala  też  na  realizację  wymagań  uchwały  antysmogowej
z 07.04.2017 r. Celem uchwały jest wymiana źródeł ciepła jako jedyny, skuteczny
i docelowy sposób ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

4. Wymiana źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych będących własnością
osób  fizycznych  spowoduje  osiągnięcie  wysokiego  efekty  ekologicznego  przy
stosunkowo niskich kosztach inwestycyjnych (redukcja emisji 60 kg PM10/rocznie
przy  koszcie  Miasta  7  500,00  zł  –  wymiana  starego  kotła  na  nowy węglowy
5 klasy).

5. Celem  określenia  wysokości  dotacji  dla  mieszkańca  oprócz  cen  rynkowych
wymiany źródeł ciepła wzięto pod uwagę możliwości budżetowe Miasta. Na tej
podstawie  określono  maksymalne  wysokości  dotacji,  które  powinny  stanowić
element zachęty dla mieszkańców.

6. Spotkania z mieszkańcami w sprawie programów pomocowych odbywają się na
bieżąco, w dniu 28.11.2018 r. odbyło się spotkanie w sprawie rządowego Programu
czyste powietrze. Wypełnianie wniosków do innych programów wymaga wiedzy
specjalistycznej  (przeszkolenia  przez  instytucje  dotujące)  oraz  zwiększenia
zatrudnienia. Najlepsze efekty uzyskuje się w przypadku okresowego delegowania
pracowników  grantodawcy,  co  pozwala  na  kompleksową  obsługę  mieszkańca
(WFOŚiGW w Katowicach planuje utworzenie  punktów obsługi  we wszystkich
powiatach woj. śląskiego).  Tut.  Urząd Miasta wystąpił  o umożliwienie dyżurów
pracownika Funduszu w Urzędzie Miasta lub jednostkach podległych.

7. Miasto posiada kilka budynków ogrzewanych węglem (SP1, ZSP3, OSP, SKM).
Wniosek  o  dofinansowanie  ze  środków RPO WSL 2014-2020  wymiany źródeł
ciepła  w  tych  budynkach  został  złożony  przez  tut.  Urząd  Miasta.  Ponadto
planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014-
2020  wymiany  źródeł  ciepła  w  budynkach  komunalnych  zarządzanych  przez
Miasto.

z up. Prezydenta Miasta 
Izabela Kalinowska

II Zastępca Prezydenta Miasta


