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

Zielone Jastrzębie

Do 1 stycznia 2022 r. mają czas mieszkańcy województwa śląskiego na wymianę kopciuchów

Będą kontrole i kary?
Podczas konferencji
w Sali Sejmu Śląskiego
dotyczącej realizacji
zapisów tzw. uchwały
antysmogowej w naszym
regionie samorządowcy
zapowiedzieli od
1 stycznia kontrole
i kary dla tych, którzy
nie wymienili starych
pieców węglowych.
- Działania na rzecz poprawy jakości powietrza są jednym z kluczowych wyzwań - celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Służą temu zarówno projekty dofinansowywane z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego jak i programy rządowe takie jak
„Czyste powietrze” i „Stop Smog”, czy
też przyjęty przez Sejmik „Program
ochrony powietrza dla Województwa
Śląskiego”. Zaplanowane do realizacji działania naprawcze w głównej
mierze powinny być skierowane na
redukcję emisji z sektora komunalno-bytowego, ale również obejmują

zadania związane z prowadzeniem
akcji promocyjnych i edukacyjnych
oraz działań kontrolnych. Program
ochrony powietrza dla województwa
to także realizacja uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - podkreślił wicemarszałek województwa Dariusz
Starzycki na konferencji.
Oceny jakości powietrza dokonuje się w pięciu strefach, przypomniała Jolanta Prażuch, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego dodając, że wszędzie wykazywane jest przekroczenie norm,
a głównym powodem jest sektor komunalno-bytowy. Dlatego konieczne
było stworzenie prawa miejscowego
ograniczającego stosowanie wskazanych paliw a także urządzeń w jakich
są one spalane. Właśnie temu służy
uchwała antysmogowa.
Z danych wynika,
że postęp wymiany
kotłów jest znaczący.
- W 2020 roku odnotowaliśmy aż
czterokrotny wzrost. Wymienionych

rolnika
gii. W obowiązującym już naborze dot. biogazowni rolniczych oraz
małych elektrowni wodnych w ramach Agroenergii można otrzymać z kolei dotację w wysokości do
2,5 mln zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji).
O dofinansowanie w programie
ubiegać się mogą osoby fizyczne, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości
rolnych, których łączna powierzchnia
użytków rolnych wynosi między 1 ha
a 300 ha i co najmniej rok przed złoże-

niem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą osobiście gospodarstwo rolne. O pomoc finansową mogą ubiegać się również osoby prawne, czyli właściciele lub dzierżawcy
nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się pomiędzy 1 ha a 300 ha i co
najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług
rolniczych.

4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać
i dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:
Adres: ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej
(aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja.
O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na
elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

zostało ponad 80 tysięcy kotłów, najczęściej na kotły gazowe - poinformowała Jolanta Prażuch.
Także Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przedstawia optymistyczne dane, z których
wynika, że liczba składanych przez
mieszkańców wniosków stale rośnie.
Jednocześnie przypomina, że od
1 stycznia 2022 r. Fundusz nie będzie
już dofinansowywał zakupu kotłów
na węgiel.
W trzecim kwartale
wpłynęło do WFOŚIGW
w Katowicach ponad
10,5 tys. wniosków, to
jest trzykrotnie więcej
niż w tym samy okresie
2020 roku.
- W rankingu 30 najlepszych gmin,
gdzie wymiana kopciuchów następuje
najszybciej aż 18 jest z naszego województwa. Najwięcej wniosków wpływa z Rybnika - aż 3 tys. od początku
programu - oraz z gmin ościennych wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
Prezes Funduszu
wskazał także, że na
przyspieszenie ma wpływ
także wzrost liczby
punktów programu
„Czyste Powietrze”
w gminach, gdzie
można wniosek złożyć
i rozliczyć. Obecnie jest
ich 143. Jednocześnie
przypomniał, że wymiana
pieca węglowego na
ekologiczne ogrzewanie
nie tylko wpływa na
poprawę powietrza,
którym oddychamy, ale
także na jakość i komfort
życia oraz zamieszkania.
Przyspieszenie programu „Czyste Powietrze” wpłynęło także na
rynek dostawców i monterów kotłów gazowych oraz innych ekologicznych źródeł ogrzewania. Eksperci wskazują, że opóźnienia w montażu ogrzewania gazowego i likwidacji starego kopciucha wynikają także
z opóźnień w podłączeniu do instalacji lub braku odpowiedniego kotła
na rynku albo fachowców, którzy go
by zamontowali. Dlatego też samorządowcy obiecali, że będą brali pod

uwagę te okoliczności przy naliczaniu kar.
- Okoliczności łagodzące przewidziane są dla tych, którzy zawarli umowę przyłączeniową odpowiednio wcześniej, a gestor sieci nie zdążył jeszcze zrealizować inwestycji albo rozpoczęli finansowanie inwestycji
wymiany ciepła, ale jest ona w trakcie realizacji oraz dla tych, którzy

mają opóźnienia w wymianie ciepła
w związku z realizacją programów dofinansowujących osoby ubogie energetyczne, a te opóźnienia nie wynikają
z ich winy - zapewniali samorządowcy, podczas konferencji. W takich sytuacjach kara nie zostanie nałożona,
będzie czas na zakończenie inwestycji, ale potem będzie trzeba przygotować się na powtórną kontrolę.

Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej kotły, których eksploatacja rozpoczęła się przed dniem 1 września 2017 r. podlegają okresowi
przejściowemu, zależnemu od wieku i klasy posiadanej instalacji:
n kotły z 2006 r. i starsze, lub bez tabliczki znamionowej należy wymienić do 31 grudnia 2021 roku. Zgodnie z zapisami uchwały są to instalacje eksploatowane w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadające tabliczki znamionowej
n kotły od 2007 r. do 2012 r. należy wymienić do 31 grudnia 2023
roku. Zgodnie z zapisami uchwały są to instalacje eksploatowane
w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
n kotły od 2013 do 31.08.2017 r. należy wymienić do 31 grudnia 2025
roku. Zgodnie z zapisami uchwały są to instalacje eksploatowane
w okresie do 5 lat od daty ich produkcji,
n instalacje spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń
określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012
należy wymienić do 31 grudnia 2027.
n kominki, piece i inne instalacje, które wydzielają ciepło bądź wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika zgodnie z zapisami § 8
należy wymienić do 31 grudnia 2022 roku.

