NA.152.1.2.2018
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Xxxxxxx

Dot. petycji z dnia 7 marca 2018 r. do Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na Xxxx petycję z dnia 7 marca 2018 r., w sprawie przyjęcia
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Częstochowy informuję,
że obecnie Miasto nie posiada opracowanego dokumentu: " Program
ograniczenia niskiej emisji (...)", niemniej jednak od wielu lat i na bieżąco
prowadzone są działania wspierające ograniczenie niskiej emisji na terenie
Częstochowy.
W odpowiedzi na zaproponowane przez Xxxxx instrumenty, uprzejmie
informuję:
Ad. 1: Zgodnie z Planem Działań Krótkoterminowych i Procedurą
powiadamiania o jakości powietrza, WIOŚ przygotowuje powiadomienie
o jakości powietrza i przekazuje je do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego
Śląskiego
Urzędu
Wojewódzkiego.
WCZK
przekazuje
powiadomienie do Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego wraz
ze wskazaniem poziomu (I, II lub III). Po otrzymaniu powiadomienia,
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zamieszcza na stronie
internetowej miasta taką informację. Plan działań krótkoterminowych został
przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego dnia 18 grudnia 2017 r. jako
część Programu ochrony powietrza (Uchwała nr V/47/5/2017 SWŚ;
publikacja w Dzienniku Urzędowym WŚ dnia 28 grudnia 2017 r.) i obowiązuje
od dnia 11 stycznia 2018 r. Stanowi on akt prawa miejscowego i będzie
realizowany. W niedługim czasie strona internetowa (a w szczególności
podstrona dotycząca jakości powietrza w mieście ) zostanie przebudowana
a w miarę otrzymywania powiadomień o wystąpieniu konkretnych Poziomów,
odpowiednie informacje będą na niej zamieszczane.
Ad. 2: System dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony
powietrza jest realizowany na bieżąco od 2004 r. Dofinansowanie przysługuje
URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY
42-217 CZĘSTOCHOWA, ul. Śląska 11/13
tel. (+48 34) 368-25-55, (+48 34) 368-25-66
fax (+48 34) 370-71-70
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl

osobom fizycznym przy likwidacji starych kotłów opalanych węglem, miałem
lub koksem i zamianie ich na ekologiczne źródło ciepła, tj. podłączenie
do sieci ciepłowniczej, ogrzewanie elektryczne, kocioł gazowy, kocioł olejowy
lub ekologiczny kocioł na paliwo stałe. Warunki udzielania dotacji oraz
szczegółowy Regulamin corocznie jest uchwalany uchwałą Rady Miasta
Częstochowy. Aktualnie program dotacji z budżetu Miasta Częstochowy nie
obejmuje instalacji pomp ciepła, jednak obecnie prowadzony jest również
projekt "Słoneczna Gmina". Projekt ten jest realizowany w Ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Podziałanie 4.1.3 Odnawialne
źródła energii - konkurs, Celem projektu jest zwiększenie na obszarze Miasta
Czestochowy produkcji energii elektrycznej lub energii cieplnej ze źródeł
odnawialnych wytwarzanej z wykorzystaniem promieniowania słonecznego
(przetwarzanego na ciepło lub energię elektryczną), oraz zasobów
geotermalnych - w tym między innymi pompy ciepła.
Ad. 3: Wsparcie finansowe do modernizacji systemów grzewczych kierowane
jest
do
osób
fizycznych,
posiadających
prawo
dysponowania
nieruchomościami, gdzie nie jest prowadzona działalność gospodarcza ani
inna działalność zarobkowa. Powyższe wynika z chęci udzielenia przez miasto
wsparcia głównie mieszkańcom, którzy nie mają możliwości uzyskania
pomocy finansowej z innych źródeł lub są w trudnej sytuacji materialnej.
Często w tych przypadkach dotacja z budżetu miasta stanowi jedyną szansą
na wymianę starego wysokoemisyjnego kotła grzewczego na przyjazne
środowisku źródło ciepła. Ponadto zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami dofinansowywanie budynków, w których prowadzona jest
działalność gospodarcza wiązałoby się z wkroczeniem w inny dział pomocy,
dotyczący jedynie przedsiębiorców.
Ad. 4: W bieżącym roku w okresie od 2 stycznia do 30 kwietnia Straż Miejska
łącznie przeprowadziła 964 kontrole w trybie art. 379 ustawy Prawo ochrony
środowiska. Ponadto w dniu 10 kwietnia 2018 r. w Straży Miejskiej
w Częstochowie wdrożone zostały procedury postępowania w zakresie działań
krótkoterminowych zgodnie z Programem Ochrony Powietrza i zawartymi
w nim wytycznymi. Zgodnie ze wspomnianą Procedurą, w okresie jesienno zimowym oraz w dniach, w których stwierdzone zostaną przekroczone normy
jakości
powietrza,
przeprowadzane
będzie
minimum 16
kontroli,
a w okresach ogłoszenia poziomu II lub III - minimum 24 kontrole.
Priorytetowym zadaniem strażników będą kontrole:

instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów
oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej,

ograniczenia stosowania kominków,

przestrzegania całkowitego zakazu palenia na powierzchni ziemi
pozostałości roślinnych z ogrodów oraz zakazu rozpalania ognisk
na terenach zabudowanych.
Ad. 5: Miasto podjęło kroki zmierzające do ogłoszenia w najbliższym czasie
przetargu na wykonanie obszarowej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji
na terenie miasta Częstochowy wraz z opracowaniem bazy danych.
Inwentaryzacja ta ma na celu określenie potrzeb finansowych niezbędnych
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do wsparcia mieszkańców w wymianie pieców starego typu na ekologiczne,
zgodnie z obowiązującą uchwałą antysmogową.
Jednocześnie informuję, że na chwilę obecną, zwiększenie środków
finansowych określonych w budżecie na konkretne zadania z zakresu ochrony
powietrza nie jest możliwe. Obserwując potrzeby i zainteresowanie
mieszkańców dotacjami do wymiany systemów grzewczych, w przypadku
pojawienia się możliwości przeniesienia środków z innych zadań nie jest
wykluczone, że w bieżącym roku kwota przeznaczona na dotacje zostanie
zwiększona.

(-) Mirosław Soborak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochpwy

Do wiadomości:
1. Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska
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