
Słowem wstępu: w związku z przedstawioną na Komisji Infrastruktury i Środowiska opinia prawną, a 

także stanowiskiem Pana Prezydenta Mariusza Skiby oraz Pana Kierownika Daniela Wolnego oddałem 

głos wstrzymujący się w omawianej sprawie. 

1. Jakość powietrza to jedno z największych wyzwań dla naszego miasta – i właśnie dlatego 

przede wszystkim jako Rada Miasta Katowice musimy się skoncentrować na realnych 

działaniach na rzecz walki ze smogiem. Jako Rada Miasta możemy produkować dziesiątki i 

setki apeli – ale zamiast tego lepiej skoncentrujmy się na prawdziwej pracy, która 

przyniesie efekty. Konkretne działania – realne efekty Szanowni Państwo. 

 

2. Katowice są w woj. śląskim liderem w walce ze smogiem – zarówno jeśli chodzi o zakres i 

ilość działań, jak i inwestowane środki. Walka o czyste powietrze w Katowicach przynosi 

efekty. Średnioroczne stężenie pyłów PM 10 jest niższe niż kilka lat temu, a działania władz 

Katowic zostały zauważone w skali ogólnopolskiej – niedawno w rankingu magazynu 

„Forbes” Katowice zostały uznane za najbardziej ekologiczne miasto w Polsce. Miasto 

podejmuje jednak dalsze działania i na walkę ze smogiem przeznaczy do 2030 roku aż 535 

mln zł. W rankingach zanieczyszczonych miast zajmujemy niższe miejsca. Oczywiście pomimo 

tej poprawy, wiemy, jak wielkim wyzwaniem pozostaje ten temat – dlatego Prezydent Miasta 

Katowice zdefiniował go jako jeden z priorytetowych tematów dla naszego miasta. 

 

3. Walka ze smogiem musi mieć charakter systemowy – działania muszą być podejmowane 

przez cały rok w różnych obszarach. Tak to też dzieje się w Katowicach i to dobry moment, 

żeby pokazać jak wyglądają REALNE metody walki ze smogiem. Przedstawiam twarde i 

konkretne dane:  

 

a. Wymian kotłów + instalacja OZE (dofinansowanie do 10 tys. zł. – jedno z najwyższych 

w kraju, w latach 2015-2017 wymieniono 1500 źródeł ciepła, a tylko w zeszłym roku 

ponad 1000 (kotły + OZE) 

b. Dopłata do opału dobrej jakości dla najmniej zamożnych (podniesienie kwoty dopłaty 

z 450 do 900) – co istotne te zakupy są kontrolowane na podstawie faktur 

c. Termomodernizacje – przykładowo: w realizacji jest projekt wart 100 mln zł (45 

budynków użyteczności publicznej)  

d. Kontrole straży miejskiej + użycie drona (w 2016 – co 6. Kontrola potwierdza spalanie 

śmieci / w 2017 – co 16 / w 2018 – co 30 / - to pokazuje efekty). W 2018 r. 

przeprowadzono 4429 interwencji 

e. Działania edukacyjne (Miejskie Centrum Energii, publikacje edukacyjne w gazecie 

miejskiej i promocyjne w mediach, zajęcia dla dzieci, szkolenia z palenia w piecu) 

f. Działania na rzecz komunikacji publicznej (trwa budowa 3 park and ride a jedno jest 

już gotowe – łącznie ponad 250 mln zł/ kupno 90 nowych autobusów za ponad 100 

mln zł, a w tym roku pierwsze elektryki), największa w woj. śląskim sieć rowerów 

miejskich. 

 

4. Ministerialny program „Czyste Powietrze”, z którego mogą i powinni skorzystać także 

mieszkańcy Katowic. Program, który parę dni temu został wznowiony przewiduje m.in.:  

 

- wymianę pieców 



- termomodernizacja zarówno dla już istniejących jak i nowo budowanych domów jednorodzinnych  

- dofinansowanie w formie pieniężnej do 53 tys zł lub w formie pożyczki 

- programem objętych ma zostać 4 mln domów 

- przeznaczone środki na program – 103 mld zł 

W mediach społecznościowych Państwo Radni Platformy Obywatelskiej/Koalicji Obywatelskiej w tej 

sprawie milczą, a niektórzy na wszelkich możliwych grupach internetowych wklejają swoje zdjęcia z 

niewidoczną treścią swojego apelu. Ciężko nie odnieść wrażenia, że tego typu apele mają charakter 

stricte polityczny.  


