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Smog naszym wrogiem
W ostatnich kilku tygodniach sytuacja w
Częstochowie, niejednokrotnie była tragiczna, co potwierdzały stacje pomiarowe. Normy jakości powietrza są przekroczone o setki procent, ale niepokojące alarmy smogowe
niestety nie robią na mieszkańcach wrażenia. Co więcej, pojawiające się coraz częściej
komunikaty o unikaniu przebywania poza
domem, są nagminnie bagatelizowane. Jedną z przyczyn jest w dalszym ciągu zbyt niska świadomości ekologiczna częstochowian.
Skoro Częstochowa jest miastem niejednokrotnie wymienianym w pierwszej 10 najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce pod
względem wysokiego stężenia pyłów zawieszonych, to warto sprawdzić, dlaczego.
Z pytaniami zwróciliśmy się do urzędu miasta Częstochowy.
„Przekazujemy odpowiedzi na pytania w
takim zakresie, w jakim byliśmy w stanie pozyskać (z BGLK, ZGM, OŚR, Biura Inżyniera
Miejskiego Wydziału IZ) lub znaleźć informacje w miejskich opracowaniach.
- Prosimy o informacje, ile budynków wielorodzinnych, a ile jednorodzinnych z terenu
miasta Częstochowy – będących zarówno
własnością Gminy Miasta Częstochowy, jak
i podmiotów prywatnych, w tym wspólnot
mieszkaniowych – nie jest podłączonych do
miejskiej sieci ciepłowniczej?
- Budynków z zasobu mieszkaniowego
gminy (budynki stanowiące własność, współwłasność gminy, wspólnoty mieszkaniowe z
udziałem gminy oraz budynki z nieuregulowanym stanem prawnym będące w zarządzaniu)
nie podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej jest 328. W tej liczbie znajdują się budynki
podłączone do sieci gazowniczej, gdzie wykorzystywany jest węgiel lub energia elektryczna
jako źródło ogrzewania i do przygotowania
posiłków.
Należy dodać, że zabudowania jednorodzinne stanowiące własność gminy, z udziałem
gminy lub w zarządzie gminy nie podłączone
do sieci miejskiej nie zostały przez ZGM TBS
wydzielone z tej liczby (zakładamy, że jest to
bardzo niewielki procent).
Informacje o budynkach wielorodzinnych
w poszczególnych spółdzielniach mieszkaniowych dostępne są w „Założeniach do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe dla miasta Częstochowy - Aktualizacja 2018”. Natomiast nie ma danych zbiorczych dla całego miasta, a istniejące dane nie
obejmują prywatnych domów jednorodzinnych
w mieście, które stanowią poważny odsetek całego zasobu mieszkaniowego w Częstochowie
i są największym problemem jeżeli chodzi o

problem niskiej emisji w mieście (związany z
zanieczyszczeniami, których źródłem są źródła
ciepła w mieście, a nie napływające np. z terenu
gmin sąsiednich).
Zgodnie z informacją przedstawioną w aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla miasta Częstochowy”, poszczególne źródła
ogrzewania zaspokajały (dane prawdopodobnie na koniec 2017 r.) potrzeby mieszkańców w
następujących udziałach:
- miejski system ciepłowniczy –50,9%;
- gaz sieciowy –17,6 %;
- indywidualne ogrzewanie węglowe -16,8
%;
- inne paliwa –8,2 %;
- lokalne systemy ciepłownicze –5,6 %;
- OZE i odzysk ciepła – 0,9%.
- Czy Urząd Miasta Częstochowy posiada
wiedzę, jakiego typu piece służą do ogrzewania zarówno budynków wielorodzinnych i
jednorodzinnych. Ile jest tzw. kopciuchów,
a ile pieców nowego typu? Jak wyglądały
te liczby w roku 2015 w stosunku do stanu
obecnego?
- Odpowiedź dotyczy wyłącznie budynków z
mieszkaniowego zasobu gminy:
liczbę wszystkich urządzeń wykorzystujących węgiel (kuchni i pieców węglowych,
pieców kaﬂowych, trzonów kuchennych) szacujemy na 3247 szt. oraz 2 kotłownie węglowe.
Obecnie przy wymianie stosuje się kuchnie
węglowe EKOSIGN TK-2 oraz piece węglowe
Kamino 8 kW Calor, zgodne z normami UE.
- Czy urząd miasta posiada środki ﬁnansowe na doﬁnansowanie mieszkańcom wymiany kopciuchów w roku 2021? Jeśli tak,
to w jakiej wysokości i ile pieców przewiduje
się wymienić?
- Planowane jest podjęcie w roku bieżącym
przez Radę Miasta Częstochowy uchwały dot.
doﬁnansowania z budżetu miasta Częstochowy
do zadań polegających na modernizacji systemów grzewczych. W budżecie miasta na 2021
r. zabezpieczono na ten cel 500.000 zł.
Liczba udzielonych dotacji zależna jest od
liczby prawidłowo złożonych wniosków. Łączna kwota przyznanych dotacji nie może przekroczyć wysokości środków przewidzianych
na ten cel w budżecie Gminy Miasta Częstochowy, chyba żeby a trakcie roku zdecydowano
o zwiększeniu doﬁnansowania.
Gmina Miasto Częstochowa od 2004 r. (z
roczną przerwa w 2010 r.) udziela dotacji celowej z budżetu miasta Częstochowy dla osób
ﬁzycznych, na zadania inwestycyjne, polegające na zdemontowaniu i zlikwidowaniu źródła
ciepła (kotła) starego typu opalanego węglem,
miałem, koksem lub ekogroszkiem i zastąpieniu go:
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1) podłączeniem do sieci ciepłowniczej;
2) ogrzewaniem elektrycznym (w tym pompą ciepła - za wyjątkiem przenośnych urządzeń
grzewczych);
3) kotłem gazowym;
4) kotłem olejowym;
5) kotłem na paliwo stałe z automatycznym
sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, który spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012
dla urządzeń z automatycznym sposobem
zasilania paliwem, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą
w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w
Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu
akredytacji EA (European co-operation for Accreditation)
– w przypadku braku technicznych lub ekonomicznych możliwości podłączenia obiektu
budowlanego do sieci ciepłowniczej lub sieci
gazowej.
Celem udzielanej dotacji jest osiągnięcie
efektu ekologicznego oraz poprawa stanu
środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla
mieszkańców, wynikających z zanieczyszczenia powietrza i powstającego w związku z
nim smogu. Poprzez efekt ekologiczny należy
rozumieć zmniejszenie ilości zanieczyszczeń
(głównie: pyłu zawieszonego PM10, PM2,5,
benzo(a)pirenu) wprowadzanych do powietrza
w relacji przed i po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego, będącego przedmiotem dotacji.
W roku 2020 r. kwota doﬁnansowania wynosiła do 70% kosztów netto poniesionych przez
Wnioskodawcę na wykonanie przyłącza do
węzła cieplnego wraz z węzłem (w przypadku
podłączenia do sieci ciepłowniczej) lub zakup
nowego źródła ciepła (bez kosztów projektu,
montażu oraz dodatkowych materiałów), jednak nie więcej niż 5.000 zł w przypadku realizacji zadania, polegającego na zlikwidowaniu
źródła ciepła (kotła) opalanego węglem, w tym
miałem, koksem, ekogroszkiem i zastąpieniu
go:
1) podłączeniem do sieci ciepłowniczej;
2) ogrzewaniem elektrycznym (w tym pom-

pą ciepła - za wyjątkiem przenośnych urządzeń
grzewczych);
3) kotłem gazowym;
4) kotłem olejowym.
Kwota doﬁnansowania wynosiła natomiast
do 50% kosztów netto poniesionych przez
Wnioskodawcę na zakup nowego źródła ciepła
– kotła na paliwo stałe, jednak nie więcej niż
3.000 zł.
- Czy można wskazać dzielnice Częstochowy, w których kopciuchów jest najwięcej?
- Największa liczba urządzeń wykorzystujących węgiel, jeżeli chodzi o zasoby komunalne
administrowane przez ZGM TBS znajduje się
w rejonie Oddziału Eksploatacji przy ul. Orlik-Ruckemana 35/37 obejmującym m.in. Stare
Miasto.
Jeżeli chodzi o pozostałe dzielnice miasta
najwięcej niezmodernizowanych źródeł ciepła
jest w dzielnicach prywatnych domów jednorodzinnych, tam gdzie domów starszych jest
najwięcej. Wskaźnikiem liczby domów wykorzystujących piece starszego typu i często
korzystających też z paliw gorszej jakości lub
niestety spalających odpady (co jest oczywiście
nielegalne) jest sieć miejskich wskaźników w
ramach projektu Airly. W określonej sytuacji
atmosferycznej (np. przy „stojącym” powietrzu) często wskazują one rejony miasta, w
których jakość powietrza jest gorsza (problemy
często dotyczą m.in. Gnaszyn-Kawodrzy, Stradomia czy Kiedrzyna).
Teoretycznie wszyscy wiem, że w domowych kotłowniach nie wolno palić mułem,
ﬂotem, węglem brunatnym czy mokrym drewnem, a spalanie śmieci, np. plastiku, starych
ubrań, lakierowanego drewna – jest wręcz
zbrodnią. Wciąż jednak nie brakuje ludzi, bagatelizujących zagrożenia wynikające z powstałego smogu, który ma bezpośredni wpływ
na nasze zdrowie. Skoro stan zdrowia własnego
i najbliższych nie jest elementem odstraszającym przed nielegalnym procederem, to z pewnością ogromne kary ﬁnansowe są przekonującym argumentem.
Renata R. Kluczna

Oczyszczacze powietrza
dla przedszkoli
21 częstochowskich przedszkoli otrzyma oczyszczacze powietrza, a to za
sprawą 2. edycji kampanii edukacyjno-informacyjnej „mogę! Zatrzymać
smog – Przedszkolaku złap oddech”.
Częstochowa dostanie w sumie 42 takie
urządzenia. Ze sprzętu przekazanego
w poprzedniej odsłonie kampanii skorzystało 17 częstochowskich placówek
przedszkolnych.
Celem kampanii – kierowanej zwłaszcza do dzieci w wieku przedszkolnym z
województwa śląskiego, ich rodziców oraz
opiekunów – jest podniesienie świadomości
ekologicznej. Przedszkola biorące udział w

kampanii przeprowadzą zajęcia na temat
wpływu zanieczyszczonego powietrza na
zdrowie, na temat smogu, walki z tzw. niską
emisją czy zachowań prozdrowotnych. Będzie także akcja informacyjna dla rodziców.
Kampania jest ﬁnansowana ze środków
Samorządu Województwa Śląskiego przy
współudziale środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Dzięki poprzedniej edycji „MOGĘ! Zatrzymać smog – Przedszkolaku złap oddech” jesienią 2019 roku urządzenia poprawiające jakość powietrza przekazano 17
częstochowskim przedszkolom.
red.

