
UCHWAŁA NR LX/1235/10  

RADY MIASTA KATOWICE  

z dnia 21 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania „Programu ograniczenia niskiej

emisji w mieście Katowice dla obiektów indywidualnych w latach 2009-2011”. 

 

Na podstawie art.18.ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142,

poz.1591 z późn. zm) oraz Uchwały nr XLI/851/09 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2009 r. 

Rada Miasta Katowice  

uchwala:  

§ 1. Przyjąć sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z wykonania „Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście 

Katowice dla obiektów indywidualnych w latach 2009-2011” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

Przewodniczący Rady Miasta 

Katowice  

 

Jerzy Forajter 
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Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 21 czerwca 2010 r.

 
Zalacznik1.odt

Sprawozdanie NISKA EMISJA








SPRAWOZDANIE 



Z REALIZACJI

„PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W MIEŚCIE KATOWICE DLA OBIEKTÓW INDYWIDUALNYCH W LATACH 2009-2011”



































Katowice, czerwiec 2010 r.







„Program ograniczenia niskiej emisji w mieście Katowice dla obiektów indywidualnych w latach 2009 do 2011”(zwany dalej Programem) został przyjęty uchwałą nr XLI/851/09 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2009 r. 

	Znaczna część zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym i innymi substancjami szkodliwymi, szczególnie w sezonie grzewczym, pochodzi z palenisk w indywidualnych budynkach mieszkalnych, gdzie często ze względów ekonomicznych stosuje się złe technicznie piece,  w których spala się niskiej jakości paliwa oraz odpady z tworzyw sztucznych. Dlatego za celowe należy uznać dofinansowanie, w jeszcze większym stopniu niż dotychczas, osobom prywatnym do zmiany systemów grzewczych na systemy emitujące do powietrza mniej pyłów i substancji szkodliwych. Chcąc uzyskać zauważalny efekt ekologiczny w postaci ograniczenia niskiej emisji przygotowany został „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Katowice dla obiektów indywidualnych w latach 2009 do 2011”.

Jednym z celów „Programu...” jest:

· ekonomiczna motywacja użytkowników do wymiany starych urządzeń grzewczych,

· modernizacja systemów grzewczych,

· wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców,

· poprawa warunków życia.



	Realizacja “Programu...”. pozwoli na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza

a jednocześnie pozwoli na zmniejszenie kosztów ogrzewania domów mieszkalnych.

	Analiza wyników inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Katowice pozwoliła na wyodrębnienie ok. 3 000 obiektów indywidualnych, które potencjalnie kwalifikowały się do „Programu ...”. Największa ilość takich obiektów zlokalizowana jest w zespole dzielnic południowych – 1 813 z czego 662 w dzielnicy Piotrowice – Ochojec, 519 w Podlesiu, 417  w Kostuchnie i po 100 w Murckach i Zarzeczu. W dalszej kolejności lokuje się zespół dzielnic zachodnich z ilością 813 obiektów, z czego 365 Ligota-Panewniki i po 224 Brynów- Osiedle Zgrzebnioka oraz Brynów- Załęska Hałda. W zespole dzielnic wschodnich wyodrębniono 356 obiektów w dzielnicach Dąbrówka Mała, Janów, Nikiszowiec.

	Prezydent Miasta Katowice Zarządzeniem nr 1422/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. ustalił Regulamin „Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Katowice dla obiektów indywidualnych w latach 2009 – 2011” w którym określił zasady udzielania dofinansowania dla właścicieli, najemców i zarządców mieszkań w budownictwie wielorodzinnym i jednorodzinnym zmieniających system ogrzewania mieszkań na proekologiczny tj: z zastosowaniem jako nośnika energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego, sieci miejskiej, ogrzewania kominkowego na drewno oraz kotłów węglowych niskoemisyjnych.

1

	„Programem ...” została objęta, w okresie od daty przyjęcia „Programu ...” w roku 2009 do

31 grudnia 2011 roku, wymiana urządzeń kotłowych starej konstrukcji i niskiej sprawności na urządzenia nowe o wysokiej sprawności w mieszkaniach lub budynkach jednorodzinnych.

W przypadku zamiany urządzeń kotłowych starej konstrukcji i niskiej sprawności na urządzenia nowe o wysokiej sprawności z zastosowaniem jako nośnika energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego, sieci miejskiej, drewna lub węgla, „Programem..” objęte zostały zamiany systemów grzewczych w mieszkaniach lub budynkach jednorodzinnych wybudowanych i oddanych

do zamieszkania do dnia 31 grudnia 2000 roku.



Przewidywana w Programie  modernizacja systemów ogrzewania w 2009

		wymienionych zostanie 120 starych kotłów węglowych na 120 nowoczesnych kotłów węglowych charakteryzujących się wysoką sprawnością energetyczną oraz obniżoną emisją,



		wymienionych zostanie 110 starych kotłów węglowych na 110 systemów grzewczych 

o wysokiej sprawności z zastosowaniem jako nośnika energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego, sieci miejskiej lub drewna,



		zastosowanych zostanie 30 odnawialnych źródeł energii.







Ilość wypłaconych wniosków od  1 lipca do 31 grudnia 2009 r.



		gazowe – 91 wniosków na kwotę 527 248 zł,



		elektryczne - 14 wniosków na kwotę 45 740 zł,



		kominkowe - 2 wnioski na kwotę 9 949 zł,



		sieć miejska - 2 wnioski na kwotę 13 200 zł,



		niskoemisyjne - 85 wniosków na kwotę 411 414 zł,



		kolektory słoneczne - 38 wniosków na kwotę 227 435 zł,



		pompy ciepła - 1 wniosek na kwotę 6 000 zł







Do wypłacenia z „Programu ...” za rok 2009 zostało:



		179 wniosków (zmiana na proekologiczne),



		109 wniosków (zmiana na niskoemisyjne kotły),



		74 wnioski (odnawialne źródła energii).









	„Program ograniczenia niskiej emisji w mieście Katowice dla obiektów indywidualnych

w latach 2009 do 2011” miał być prowadzony w latach 2009 do 2011r., ale ze względu na zmianę ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U nr 215 poz. 1664 art.16 z 18 grudnia 2009r.) został wstrzymany w związku ze zlikwidowaniem z dniem 1 stycznia gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska  i gospodarki wodnej. Finansowanie działań proekologicznych po dniu

l stycznia 2010r. mogło by się odbywać ze środków budżetów powiatów i gmin, z których nie można jednak dofinansowywać osobom fizycznym. 
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	Z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od stycznia 2009r. do grudnia 2009r. zostało wypłaconych 344 wnioski na kwotę 1 520 883 zł., w tym od lipca 2009r. tj jak zaczął działać „Program ...” zostało wypłaconych 233 wnioski na kwotę 1 240 986 zł.  Do wypłaty pozostało 362 złożonych wniosków, które nie mogą być zrealizowane ze względu na zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska i wymogów ustawy o finansach publicznych. Prezydent Miasta Katowice i innych miast występowali o wprowadzenie zmian umożliwiających kontynuacje działań proekologicznych i ich dofinansowanie z budżetu miasta w przypadku osób fizycznych. Dotychczas brak jest informacji jak daleko są prowadzone prace dotyczące zmian umożliwiających dalsze dofinansowanie działań ekologicznych przez osoby fizyczne.
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