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

Zielone Jastrzębie

Przyspieszamy!
u Dane podane przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
napawają optymizmem, ale i tak mogłoby
być lepiej. Do połowy listopada do programu
„Czyste Powietrze” wpłynęło ponad 351 tys.
wniosków na 5,95 miliardów złotych.
- Nadal jakość powietrza nie jest najlepsza. Robimy dużo i widać pierwsze efekty, ale są one nadal niezadawalające. Coraz
więcej pieców węglowych jest wymienianych
na ekologiczne źródła, ten proces znacznie
przyspieszył, ale wciąż jest wiele do zrobienia - zapewniał Tomasz Bednarek, prezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Pracownicy Funduszu obserwują dużą dynamikę wzrostu liczby wniosków.
W trzecim kwartale 2020 roku wpłynęło
3,5 tys. wniosków, a w tym samym okresie
2021 r - 10,5 tys. To jest trzykrotny wzrost.
Na pewno do większego zainteresowania
mieszkańców przyczynił się fakt włączenia do programu banków. Teraz nie trzeba mieć gotówki, by wymienić piec, czy
ocieplić dom - można skorzystać z oferty
bankowej. Jak zaznaczył pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, uruchomienie rządowego „Programu gwarancyjnego
„Czyste Powietrze” z wykorzystaniem gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”,
powstało w oparciu o program priorytetowy „Czyste Powietrze”.
- Rząd przyjął program „Czyste Powietrze”
z wykorzystaniem gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego, uchwałą Rady Ministrów 11 maja 2021 r. Poprzez takie działanie, możemy znacznie przyspieszyć proces
realizacji programu „Czyste Powietrze” - powiedział. -Współpraca z bankami poszerza
nasze kanały dystrybucji dotacji na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych dodał pełnomocnik Rządu ds. OZE.
Łączny budżet, w ramach którego banki będą przekazywać do wojewódzkich

funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytów na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem „Czyste Powietrze”, wynosi 1,5 mld zł.

Mieszkańcy nie wiedzą?
65
proc. respondentów jest zdania, że zakaz ogrzewania węglem powinien obejmować całe województwo śląskie.
Jednocześnie co trzeci mieszkaniec nie słyszał o zbliżającym się zakazie korzystania z najstarszych kotłów na paliwa stałe. To
dwa główne wnioski z badań Polskiego Alarmu Smogowego. Już za
1,5 miesiące wchodzi w życie zakaz
korzystania z najbardziej emisyjnych
„kopciuchów”.
Przyjęta w 2017
roku uchwała antysmogowa wprowadziła ograniczenia dotyczące pozaklasowych kotłów na paliwa stałe. Urządzenia, które w dniu wejścia w
życie uchwały miały
10 i więcej lat mogą
być użytkowane jedynie do końca roku. Fakt, że tak wiele osób nie słyszało o obowiązku wymiany starych kotłów stawia w fatalnym świetle samorządy w województwie, uważa PAS.
- To efekt zaniedbań z zakresie działań informacyjnych. W zbyt wielu
miejscowościach ich zabrakło. Niestety brak znajomości przepisów, nie

zwalnia z konieczności dostosowania sposobu ogrzewania domu do wymogów uchwały antysmogowej. W myśl antysmogowego prawa użytkowanie starych „kopciuchów” od 1 stycznia 2022 r. będzie wykroczeniem.
Przed paroma tygodniami Śląski Związek Gmin i Powiatów opublikował rekomendacje dla samorządów dotyczące egzekwowania uchwały antysmogowej.
Wynika z nich jasno, że właściciele
„kopciuchów” muszą liczyć się z karami - mówi Emil
Nagalewski, koordynator Polskiego Alarmu Smogowego w województwie śląskim.
Z badań PAS
wynika także, że
rośnie świadomość problemu.
Aż 67 proc. mieszkańców woj. śląskiego uważa, że
jakość powietrza
w ich miejscowości w sezonie grzewczym jest zła. 75 proc. ankietowanych twierdzi, że to czym oddychają może szkodzić zdrowiu. Przeważająca większość (68 proc.) dostrzega też, że jakość powietrza ulega pogorszeniu w zimie.

Jubileuszowy certyfikat
W
ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach został nagrodzony jubileuszowym certyfikatem EMAS. To szczególne wyróżnienie, przyznane
przez Komisję Europejską dla najdłużej działających
organizacji zarejestrowanych w europejskim systemie
ekozarządzania i audytu EMAS.
Certyfikat odebrali w siedzibie Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie prezesi Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach: Tomasz Bednarek i Adam Lewandowski

oraz przewodniczący Rady Nadzorczej Funduszu Maciej Mucha.
Przy okazji na konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska zaprezentowano perspektywy rozwoju EMAS w Polsce. System ekozarządzania
i audytu EMAS to unijny system certyfikacji środowiskowej. Mogą w nim dobrowolnie uczestniczyć organizacje, przedsiębiorstwa, instytucje i urzędy, które spełniają najbardziej wyśrubowane wymagania środowiskowe.

