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Nowa łąka kwietna o powierzchni 1 
tys. m kw. została założona na Rynku 
Wieluńskim w Częstochowie. 

Po łąkach, które we współpracy z Fun-
dacją a także częstochowskimi fi rmami – 
sponsorami antysmogowych łąk oraz pól 
słoneczników - pojawiły się m.in. przy Pro-
menadzie Niemena, w Parku Staszica czy 
na Skwerze Solidarności, dzięki wspólnej 
akcji Almette, „Łąki” oraz miasta - kolej-
ne tysiąc metrów kwadratowych zostało 
obsianych nasionami kilkudziesięciu ga-
tunków roślin i kwiatów. Tym razem w 
południowej części Rynku Wieluńskiego.

Antysmogowa łąka kwietna to element 
starań o dobre powietrze, odtwarzania bio-
logicznej różnorodności, a także uatrak-
cyjniania miejskich terenów zielonych. To 
kolejne działanie wpisujące się w miejską 

inicjatywę CzęstoZielona, w ramach któ-
rej władze samorządowe – wspólnie ze 
społecznymi partnerami, przedsiębior-
stwami oraz znanymi na rynku markami, 
starają się poszerzać zielone płuca miasta i 
realizować projekty proekologiczne.

Prócz samego zasiewu łąki kwietnej, 
Fundacja „Łąka” przeprowadziła eduka-
cyjne warsztaty dla uczestników akcji.
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Od ponad trzech lat funkcjonuje tzw. 
śląska uchwała antysmogowa. Uchwa-
ła sejmiku województwa śląskiego w 
sprawie wprowadzenia na obszarze wo-
jewództwa śląskiego ograniczeń w za-
kresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw, weszła w życie 
1 września 2017 r. 

Dokument zakazał stosowania niektó-
rych paliw, w tym węgla brunatnego oraz 
paliw stałych produkowanych z wyko-
rzystaniem tego węgla, mułów, fl otokon-
centratów węglowych i mieszanek pro-
dukowanych z ich wykorzystaniem oraz 
niesezonowanego drewna o wilgotności 
powyżej 20 procent.

Uchwała wprowadziła także wymaga-
nia emisyjne wobec nowo instalowanych 
urządzeń grzewczych na paliwa stałe. 
Zgodnie z nią, kotły centralnego ogrzewa-
nia muszą spełniać min. standard emisyj-
ny 5. klasy, a kominki, piece i ogrzewacze 
na paliwo stałe m.in. standard emisyjny 
wg ekoprojektu dla miejscowych ogrze-
waczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Natomiast wymóg emisyjności dla 
funkcjonujących kotłów węglowych zo-
stał odroczony w czasie, ale trzeba będzie 
je stopniowo likwidować. 

Warto więc pamiętać, że likwidacja 
kotłów pozaklasowych eksploatowanych 
powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub 

bez tabliczki znamionowej, musi nastą-
pić do końca 2021 roku. Właścicielom 
takich kotłów zostało zatem tylko 85 dni 
na ich wymianę. Kotły pozaklasowe eks-
ploatowane 5-10 lat od daty ich produkcji 
muszą być zlikwidowane do końca 2023 
roku, kotły pozaklasowe eksploatowane 
poniżej 5 lat od daty ich produkcji - do 
końca 2025 roku, a kotły klasy 3. lub 4. do 
końca 2027 roku.

Niestosowanie się do uchwały anty-
smogowej może spowodować kontrole 
nieruchomości pod kątem jej zapisów, 
które przeprowadzają strażnicy miejscy. 
Sankcje stosowane w przypadku naru-
szenia postanowień uchwały określone 
zostały w art. 334 ustawy Prawo ochrony 
środowiska: „Kto nie przestrzega ograni-
czeń, nakazów lub zakazów, określonych 
w uchwale sejmiku województwa przy-
jętej na podstawie art. 96, podlega karze 
grzywny”.

Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń, 
grzywnę w postępowaniu mandatowym 
można nałożyć w wysokości do 500 zł, a 
jeżeli doszło do wykroczeń określonych 
w dwóch lub więcej przepisach ustawy - 
1.000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w 
sprawach o wykroczenia). Strażnik miej-
ski posiada uprawnienia do wstępu na 
nieruchomość, obejrzenia kotłowni i po-
brania próbki popiołu do analizy. Więcej 
informacji na: https://powietrze.slaskie.pl
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85 dni na wymianę starego kotła

W Chorzenicach, na terenie Domu 
Dziecka symbolicznie poprzez posadze-
nie sadzonek różnych gatunków roślin, 
rozpoczęto akcję ukierunkowaną na 
promocję zrównoważonego rozwoju 
Powiatu Częstochowskiego, z uwzględ-
nieniem poszanowania natury. 

Wkrótce park otaczający Dom Dziec-
ka w Chorzenicach wzbogacony zostanie 
o edukacyjny ogród. Nawiązano także 
współpracę z Fundacją CEMEX oraz Fun-
dacją Dobra Ziemia. W spotkaniu Powiat 
Częstochowski reprezentowali Starosta 
Częstochowski Krzysztof Smela oraz Wi-
cestarosta Częstochowski Jan Miarzyński. 
„Jutro naszej planety, a co za tym idzie i 
nas samych zależne jest od przyjętych 
kierunków dalszego rozwoju cywilizacyj-
nego świata. Kierunek ten wyznaczą nie 
globalne w swojej skali działania, ale wła-
śnie lokalne inicjatywy nakierowane na 
zrównoważony rozwój. To spotkanie jest 
kontynuacją objętego kierunku - kroku w 
kierunku ekologicznego Powiatu Często-
chowskiego”.

Na stronie internetowej Starostwa Po-
wiatu Częstochowskiego możemy prze-
czytać: „Kwestie środowiska naturalnego 
stanowią jeden z priorytetów Zarządu 

Powiatu Częstochowskiego, warto w tym 
miejscu wspomnieć o rozpoczętych wio-
sną bieżącego roku nasadzeniach drzew. 
Zrównoważony rozwój jest kluczem do 
zapewnienia ciągłej efektywności zaspo-
kajania potrzeb dzisiejszego społeczeń-
stwa, bez jednoczesnego narażania na 
ograniczenie realizacji właśnie tych po-
trzeb przez przyszłe pokolenia. Dla osią-
gnięcia zrównoważonego rozwoju ko-
nieczna jest spójność trzech kluczowych 
elementów: wzrostu gospodarczego, in-
kluzji społecznej i ochrony środowiska. 
To my dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni za 
jutro przyszłych pokoleń”.
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Łąka na Rynku Wieluńskim 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego, Departament Projektów Re-
gionalnych zaprasza do udziału w eko-
logicznym challenge’u #ŚląskieSMOG-
STOP, który realizowany jest w ramach 
kampanii „Śląskie. Zmieniamy powie-
trze na dobre”. 

 
W challange’u udział może wziąć każdy. 

Wystarczy wykonać trzy proste kroki:
1. Z poniższej listy zadań wybrać to, któ-

re uda się zrealizować w najbliższym czasie 
- i koniecznie pochwalić się na Facebooku. 
Należy pamiętać o dodaniu listy zadań w 
swoim poście, by inni mogli z niej skorzy-
stać.

2. Dodać w poście #ŚląskieSMOGSTOP.
3. Zaprosić do wyzwania swoich znajo-

mych, bliskich czy współpracowników.

Lista zadań:
● Przekonam 3 osoby do zainstalowania 

i korzystania z aplikacji Śląskie SMOG-
STOP.

● Nagram fi lmik o smogu i wytłuma-
czę np. skąd się bierze, dlaczego warto się 
przed nim chronić.

● Ograniczam liczbę śmieci - zrobię za-
kupy rozważając je w kategorii przyszłych 
śmieci (m.in. opakowania i materiały wie-
lorazowego użytku, eko opakowania).

● Zamiast samochodem pojadę do pracy 
komunikacją zbiorową.

● Nie palę śmieci! Pokażę innym jak je 
segreguję (np. zdjęcie, fi lm).

● Mój aktywny wkład w dbanie o lepszą 
jakość powietrza. Zamiast autem, na week-
endową wycieczkę pojadę np. pociągiem, 
autobusem, rowerem.

● Pokażę, jak chronię się przed smogiem 
- działania prozdrowotne, proekologiczne.

● Pokażę jak rodzice, dziadkowie ko-
rzystają z platformy lub aplikacji Śląskie 
SMOGSTOP.

● Posadzę w swojej okolicy drzewo lub 
krzew, dzięki którym powietrze będzie 
czystsze.

Niniejsza akcja ma zachęcić użytkowni-
ków Facebooka – mieszkańców naszego 
regionu, do kreowania pozytywnego tren-
du, jakim jest troska o jakość powietrza, 
a także zdrowie własne oraz najbliższych. 
Challange ma stać się inicjatywą, która 
odpowiadać będzie nastrojom, towarzyszą-
cym mieszkańcom województwa śląskie-
go, zachęcając do podejmowania działań 
proekologicznych.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego, Departament Projektów Regio-
nalnych prosi o udostępnienie informacji 
nt. wyzwania ekologicznego np. na Fa-
cebooku, jak również o przekazanie za-
proszenia do udziału w challange’u m.in. 
placówkom oświatowym (przedszkolom, 
szkołom).

Każde najmniejsze działanie ekologiczne 
ma aspekt edukacyjny i informacyjny. Po-
każmy wspólnie jak można zmienić powie-
trze na lepsze w województwie śląskim. 
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