Zielone Jastrzębie
„Czyste Powietrze” przyspiesza

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

u Od początku programu w województwie śląskim złożono blisko 50 tys. wniosków.
Tylko przez osiem
miesięcy 2021 r.
w województwie
śląskim złożono
22 395 wniosków.
To o 15 590 więcej, niż
w analogiczny okresie
roku ubiegłego,
kiedy wpłynęło
6805 podań.
W Jastrzębiu-Zdroju,
w tym roku
złożyło wnioski
831 mieszkańców.
Natomiast w skali
kraju w 2021 r.
zarejestrowano ich
ponad 316 tys.
na 5,4 mld zł.

Na
ADAM LEWANDOWSKI, zastępca
prezesa WFOŚiGW w Katowicach:
To przyspieszenie jest efektem
włączenia się w program
samorządów lokalnych.
Dostępność do informacji
i wsparcie techniczne
wykwalifikowanych pracowników,
którzy nie tylko pomogą wypełnić
wniosek, ale także doradzą
przynosi wymierne efekty. Do tej
pory udało się utworzyć punkty
w 131 urzędach gminnych
naszego województwa na 167
istniejących. Nadal prowadzimy
akcję informacyjną, wyjaśniamy
i szkolimy. Jak jest potrzeba
wysyłamy nasze mobilne punkty
informacyjne, gdzie nasi doradcy
wyjaśniają i zachęcają do
skorzystania z funduszy.

wzrost zainteresowania programem miało także wpływ jego
uproszczenie, większe kwoty dotacyjne oraz włączenie się do programu
banków, które udzielają wsparcia kredytowego osobom nie mających środków na wkład własny.
- Pamiętajmy o obowiązku wymiany „kopciuchów”. Mieszkańcy, którzy
do tej pory nie rozpoczęli procedury
wymiany starego pieca na ogrzewanie
ekologiczne muszą się śpieszyć, bowiem
uchwała Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego mówi, że te liczące 10 i więcej lat muszą zostać wymienione do końca tego roku - przypomina Adam Lewandowski.
Efekty działań ekologicznych
mieszkańców widać we wskaźnikach,
które odnotowuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
W Katowicach,
które tradycyjnie
borykały się z bardzo
wielkim problemem
zanieczyszczenia,
pomiędzy 2019 r. a 2020 r.
z 75 do 43 spadła
liczba dni, w których
przekroczone są normy
i wskaźniki.
O poprawie powietrza w kraju mówił minister Michał Kurtyka, podczas Konferencji popularno-naukowej „Aktualny stan jakości powietrza w Polsce - sukces czy nadal wyzwanie?”.

- Jeśli chodzi o stan powietrza w Polsce, to dostrzegamy zmianę na lepsze
i to jest efekt ogromnej mobilizacji
środków publicznych (...), szeregu działań podejmowanych na poziomie samorządów. Ale na pewno bardzo dużo jest do zrobienia i w dalszym ciągu
chcielibyśmy, aby to cywilizacyjne zapóźnienie nam się maksymalnie ograniczało - powiedział minister klimatu
Michał Kurtyka.

Państwowy Monitoring
Środowiska cały czas
precyzyjnie monitoruje
jakość powietrza
w kluczowych
parametrach, jeśli chodzi
o jego zanieczyszczenie.
W Polsce mamy 46 stref, w których mierzona jest jakość powietrza.
Pomiędzy 2019 r. a 2020 r. jeśli cho-

dzi o wskaźnik zanieczyszczeń pochodzących z ogrzewania budynków - to z 39 stref, które były najbardziej atakowane pyłem zawieszonym (PM10), zeszliśmy do 22. Jeżeli chodzi o wskaźnik PM2,5 (pył zawieszony: aerozole atmosferyczne) z 14 do 8 stref.
Zdaniem ministra Kurtyki, dzięki działaniom podjętym na różnych
szczeblach, mamy wyraźną poprawę.

Trwa akcja „NIELEGALNE ODPADY 2021”

A

kcja objęła zasięgiem cały kraj. Wspólne zespoły służb kontrolnych, m.in. policji i Inspekcji Transportu Drogowego w województwach przygranicznych mają szczególne zadanie zwrócenia uwagi na transgraniczne przemieszczanie odpadów. Z kolei wewnątrz kraju głównym zadaniem służb
będzie weryfikacja transportów odpadów na drogach
dojazdowych do możliwych miejsc ich nielegalnego
magazynowania. Na celownik służb zostaną też wzięte trasy stanowiące główny kanał transportowy, wytypowane przez wojewódzkie inspektoraty ochrony. Ma
to służyć wyłapywaniu odpadów toksycznych w wożonych do Polski z zagranicy.
- Wykrywalność jest możliwa kiedy współpracują ze
sobą wszystkie służby. W tym wypadku z inicjatywy Inspekcji Ochrony Środowiska mamy do czynienia z koordynacją na wielu płaszczyznach. To oprócz kwestii wykrywalności kolejne działania, które są związane z walką
z przestępczością środowiskową, skoncentrowaną w tym
wypadku na kwestii nielegalnego zagospodarowania odpadami - powiedział na konferencji inauguracyjnej akcji
wiceminister klimatu i środowiska, Jacek Ozdoba.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Marek Chibowski zwrócił uwagę na przebieg i czas wykonywania kontroli, które będą miały miejsce podczas wspólnej akcji służb.
W skali kraju jest to kilkadziesiąt punktów kontroli na różnego typu drogach, począwszy właśnie od tras
szybkiego ruchu, dróg krajowych, dróg wojewódzkich,
włącznie z drogami powiatowymi i gminnymi. Będzie
ona trwała do połowy października, w różnych województwach i w różnym czasie. Celem akcji jest dokonanie kontroli przewozów odpadów pod kątem ich legalności i zgodności z dokumentacją.

