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Częstochowa, 22-02-2019 r.

Szanowny Pan
Paweł Ruksza Radny Miasta Częstochowy
Szanowny Pan
Andrzej Sowa Radny Miasta Częstochowy

Dot.: interpelacji z dnia 4 lutego 2019 r., w sprawie zagrożenia smogiem oraz przywrócenia norm i
kryteriów ochrony czystości powietrza na terenie miasta Częstochowy

Odpowiadając na interpelację z dnia 4 lutego 2019 r., w sprawie smogu
w dzielnicach o zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta Częstochowy
informuję, że od 2004 roku Rada Miasta Częstochowy podejmuje uchwały
dotyczące przyznawania dofinansowania dla osób fizycznych realizujących
zadanie polegające na modernizacji systemów grzewczych w budynkach
i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy. W bieżącym roku
w budżecie zabezpieczono środki na dofinansowanie inwestycji z zakresu niskiej
emisji tj. wymiany systemów grzewczych i instalacji solarnych w kwocie
580.000.00 zł. Projekty uchwał dot. niskiej emisji zostały ujęte w porządku obrad
najbliższej sesji Rady Miasta Częstochowy.
W dniach 14, 18 i 19 listopada 2018r., na podstawie umowy zawartej
z Głównym Instytutem Górnictwa, przeprowadzono 3 serie pomiarowe na terenie
miasta Częstochowa, w dzielnicach: Stradom, Zawodzie, Wyczerpy. Badania
przeprowadzono przy użyciu samochodu elektrycznego Eko Patrolu oraz drona.
Badaniem objęte były następujące substancje: formaldehyd, chlorowodór, lotne
związki organiczne, pył zawieszony: PM 1; PM 2,5; PM 10.
Stwierdzenie niektórych, charakterystycznych wskaźników zanieczyszczeń
w strugach dymu z emitora może świadczyć o spalaniu odpadów lub paliw złej
jakości.
Podczas pomiarów w terenie, w stałej współpracy była jednostka Straży
Miejska. W przypadku zlokalizowania miejsc nadmiernej emisji pyłu lub
podejrzenia spalania odpadów Strażnicy mogli wejść na odpowiednią posesję
oraz dokonać bezpośredniej kontroli.
Podczas pomiarów w dniu 14 listopada, zlokalizowano emitor, nad którym
dron wykrył formaldehyd. Wezwana Straż Miejska, podczas kontroli kotłowni nie
stwierdziła składowania odpadów, ani paliw niedozwolonych na mocy uchwały
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antysmogowej. Również po otwarciu paleniska nie można było stwierdzić czy
faktycznie spalane były odpady. W takich przypadkach rozstrzygające może być
jedynie pobranie próbek popiołu i przekazanie ich do badań w akredytowanym
laboratorium. Do chwili obecnej brak jednak uregulowań prawnych dotyczących
sposobu poboru i badań próbek z kotłów grzewczych na prywatnych posesjach.
W związku z powyższym nie ma możliwości wydatkowania publicznych środków
finansowych na takie badania.
Należy zaznaczyć, że pomiary Eko Patrolu w roku 2018 objęły jedynie 3 dni
pomiarowe. Na mocy podpisanej umowy będą one kontynuowane do końca
pierwszego kwartału 2019 r. Jednocześnie informuję, że wyniki badań
z pomiarów przeprowadzonych z użyciem drona są analizowane w Wydziale
Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, a następnie lokalizacje w których
pomiary wskazują na prawdopodobieństwo spalania odpadów lub paliw złej
jakości przekazywane są do Straży Miejskiej z prośbą o przeprowadzenie kontroli
w terenie.
W 2018 r., w oparciu o art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska, funkcjonariusze Straży Miejskiej w Częstochowie
przeprowadzili łącznie 1942 kontrole posesji, a w okresie od 1 stycznia do 12
lutego 2019 r. - 861 kontroli. W tym samym okresie czasu podejmowane były
interwencje z art. 191 Ustawy o odpadach - 363 interwencje w roku 2018 i 74 w
okresie od 1 stycznia do 12 lutego 2019 r. Kontrolowano również właścicieli
posesji, którzy nie zastosowali się do uchwały 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 - 149 interwencji w roku 2018 i 56 w okresie
od 1 stycznia do 12 lutego 2019 r.
W efekcie powyższych działań udzielono w 2018 r., 167 pouczeń (oraz 34
w bieżącym roku), w postępowaniu mandatowym ukarano 191 osób (38 w roku
2019) oraz skierowano łącznie 7 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego.
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