Uwaga

Urząd uważa, iż nie ma potrzeby opracowywania Programów Ograniczania
Niskiej Emisji ponieważ stanowią jedynie obciążenie finansowe. Można opierać
się na programach wyższego szczebal zaś pieniądze wydawane na PONE
przeznaczyć na konkretne działania.

Zgłaszający

Urząd Miasta Mikołów

Komentarz

W ramach PONE można prowadzić konkretne działania
natomiast programy wyższego szczebla nie odzwierciedlają
lokalnych potrzeb i uwarunkowań tak jak PONE. Konkretne
działania ograniczania emisji z sektora komunalnego muszą
celować w miejsca najbardziej narażone na złą jakość
powietrza, dlatego muszą byc prowadzone planowo.

W części charaketerystyki technicznej i ekologicznej instalacji i urządzeń w
programie proszę o dopisanie isntalacji Huty Łaziska RE Alloys - źródło
punktowe. Isntalacja posiada pozwolenie zintegrowane oraz program naprawczy
dotyczący emisji powierzchniowej
Urząd Miasta Łaziska Gorne

Uwaga zostanie uwzględniona w POP: inwentaryzacji emisji;
bilansach

Proszę o uwzględnienie emisji powierzchniowej z terenów składowisk odpadów
pogórniczych (pylenie wtórne) z hałdy "Skalny" i hałdy "Waleska" - KWK Śmiały Urząd Miasta Łaziska Gorne

Uwaga zostanie uwzględniona w POP: inwentaryzacji emisji;
bilansach

W gminie Łaziska Górne do 2009 r. prowadzone były programy dofinansowania
m.in. Wymiany kotłów na ekologiczne. Po otrzymaniu dofinansowania
mieszkaniec otrzymywał PIT-8C na podstawie stanowiska Urzedu Skarbowego
w Mikołowie
Urzad Miasta Łaziska Górne

problem leży w interpretacji pobierania podatku
dochodowego od dotacji udzielanych z urzedu.

odnośnie sprawozdania: tabelę 0-10 powinien wypełniac powiat w rozbiciu na
poszczególne gminy

Należy zmienić tabelę 0-12 - czy ma ją wypełniać gmina czy powiat

W ramach opracowywania Programu oraz sprawozdania
zbiorczego zostanie przeanalizowany i zmodyfikowany
sposób wypełniania sprawozdań z realizacji Programu, który
usprawni proces sprawozdawczy. Rozbicie na gminy w tabeli
0-10 zostanie uwzględnione i przeanalizowane na etapie
tworzenia aktualizacji do systemu monitorowania POP

w zakresie termomodernizacji dane może mieć powiat - jak to podawać?

Dane odnośnie przeprowadzonych termomodernizacji
posiadają zarówno urzędy gminy jak i powiaty. W zakresie
termomodernizacji powinny być podane informacje o
sposobie jej przeprowadzenia np.: docieplenie ścian,
wymiana c.o.Uwaga zostanie przeanalizowana i ewentualnie
uwzględniona na etapie tworzenia aktualizacji do systemu
monitorowania POP

Uwaga nie zostanie
uwzględniona w POP

Uwaga zostanie
uwzględniona w analizie
prawnej

Służby kominiarskie mają przypisane działania w
odpowiednich przepisach regulujących zakres prac
kominiarskich. W ramach Programu zostanie
przeanalizowany taki zakres prac służb kominiarskich aby
mozliwe było wykorzystanie baz danych prowadzonych przez
te słuzby, wykorzystanie możliwości kontrolnych w zakresie
indywidualnych systemów grzewczych. Dokładnie zakres
prac i współdzianianie ze służbami kominiarskimi zostanie
uwzględniony w działaniach na terenie województwa
śląskiego. Rozwiazania zostaną wypracowane na etapie
analizy prawnej.

Pozyskiwanie informacji od służb kominiarskich dotyczące ogrzewania
budynków - podając tylko adres usytuowania źródła ogrzewania

Kontrola gospodarstw domowych w zakresie posiadania umów na odbiór
odpadów oraz przestrzeganie zakazu spalania odpadów - jak to się ma do
wprowadzenia tego zadania w życie(kontrola - organ zawiadamia na 7 dni przed
(zgodnie z KPA) jak to wprowadzić w życie?) Czy organ będzie miał prawo
skontrolować kotłownię mieszkańca? Czym pali?
Urzad Miasta Łaziska Górne
Jakie są źródła finansowania działań edukacyjnych? Czy będzie można starać
się o środki z WFOŚ i w jakiej formie?
Urzad Miasta Łaziska Górne

Czy w ramach POP można byłoby wprowadzić w gminie dotację na zakup
rowerów taka sama podstawa prawna jak dotacje na piece?
Podawać należy źródła danych : WIOŚ , GIOŚ
Należy określić wpływ warunków meteorologicznych na jakość powietrza w tym
na stężenia w sezonie zimowym
Uwzględnić napływ zanieczyszczeń spoza stref
omówienie systemu informowania społeczeństwa, Centrum Zarządzania
Kryzysowego oraz Urzędu Marszałkowskiego o poziomach stężeń
zanieczyszczeń - istniejącego w województwie śląskim

Problem kontroli przeprowadzanych u mieszkańców został
przeanalizowany i wdrożony w Krakowie, gdzie w zakres prac
kontrolnych zostały właczone służby Staży Miejskiej oraz
pracownicy Urzędu Miasta wyznaczeni do kontroli przez
Prezydenta Miasta. Kontrole prezeprowadzane są cyklicznie
w poszczególnych dzielnicach miasta, lub na indywidulane
zgłoszenia mieszkańców. W programie zostaną podane
rozwiązania stosowane w Krakowie w kontekście
prowadzonych kontroli oraz możliwości prawnych.
Źródła finansowania zostaną wskazane w POP

Urzad Miasta Łaziska Górne

Budowa i wykorzystanie ścieżek rowerowych jest działaniem
wspomagającym. Przeprowadzona analiza ekonomiczna
działań inwestycyjnych wskazać ma działania o najwiekszej
efektywności ekologiocznej i ekonomicznej. Jeśli analiza
wskaże odpowiedni efekt ekologiczny tego rodzaju działania
zostanie ono zaproponowane w Programie.

WIOS Katowice

Uwaga zostanie uwzględniona w POP

WIOS Katowice

Uwaga zostanie uwzględniona w POP

WIOS Katowice

Uwaga zostanie uwzględniona w POP

WIOS Katowice

Uwaga zostanie uwzględniona w POP

Uwaga zostanie
uwzględniona

Przede wszystkim podtrzymuję moje zdanie na temat dotowania montażu
instalacji solarnych, ponieważ nie unikniemy inaczej spalania śmieci w czasie
lata przez naszych mieszkańców. Pani, która udowadniała, że zimą jest większe
stężenia zanieczyszczeń, chyba nie pomyślała o rodzaju tych zanieczyszczeń.
Fantem jest, że zimą więcej zużywamy paliw stałych ale dym ze spalania węgla
nie zawiera tyle toksyn ile zawiera dym ze spalania odpadów z tworzyw
sztucznych, który to zawiera wyłącznie trujące substancje.
Kolejną kwestią jest bezpośrednia pomoc mieszkańcom w otrzymywaniu dotacji
z WFOŚ na inwestycje ekologiczne w swoich domach. Urząd gminy mógłby być
pośrednikiem w załatwianiu wszelkich formalności bez obciążenia budżetu
gminnego.
Urząd Gminy Panki

Uwaga zostanie uwzględniona w POP

Najważniejsza sprawa to konkursy, które mogą spowodować, że niektóre gminy
nie otrzymają żadnej pomocy i nie dadzą rady wykonać zadań ważnych dla
programu ekologicznego.
Można by było zrobić tak, ze jeśli np. 100 gmin zakwalifikuje się do konkursu a
30 otrzyma dofinansowanie, więc niech kolejka się przesuwa i gmina, która była
na 31 miejscu jest teraz na 1 miejscu itd.
W ten sposób wszystkie gminy z listy mogłyby skorzystać z dofinansowania, bo
jeśli nie skorzystają to jak wiemy nasz kraj zapłaci karę, czyli zapłacimy ją
wszyscy.
Do rozważenia czy jest to kwestia do poruszenia w POP

RDOŚ zajmuje się głównie nowymi inwestycjami i obserwuje, że powstające
nowe instalacje wkomponowują się w stan istniejący, wykazując w analizach, że
nie będą powodowały przekroczeń, tymczasem przekroczenia już są. Zgłoszono
postulat, aby w POP nakazano zamieszczanie w planach zagospodarowania
przestrzennego zapisów wykluczających paliwa stałe w nowych inwestycjach na
obszarach gdzie występują przekroczenia norm zanieczyszczeń w powietrzu.
RDOŚ
małe gminy nie maja środków na działania kontrolne. Lepszym rozwiązaniem
(niż kontrolowanie) jest wprowadzenie mechanizmów finansowych
zachęcających do paliw niskoemisyjnych (np. zwrot części akcyzy za gaz czy
olej). Postulat dotyczył umieszczenia w POP sugestii dotyczących możliwości
dofinansowania przez WFOŚiGW w Katowicach wniosków indywidualnych
mieszkańców z każdej gminy, a nie tylko z tych, które przygotowały PONE i
dofinansowują na swoim terenie wymiany kotłów.
Zwrócił również uwagę, że nie można zupełnie wykluczyć dofinansowania
pewnych inwestycji (np. kolektory) z powodu uzyskiwania niewielkiego efektu
ekologicznego. Lepsze byłoby zróżnicowanie dofinansowania w zależności od
osiąganego efektu (np. działania efektywne 80% dofinansowanie, mało
efektywne – 20% dofinansowania).

Robert Nowak – wójt gminy
Przyrów

Uwaga zostanie uwzględniona w POP w działaniach
naprawczych

Przeprpowadzona w ramach POP analiza ekonomiczna ma
wskazać efekty ekonomiczne i ekologiczne w podziale na
priorytety działań mających największą efektywność.
Działania związane z montowaniem kolektorów słonecznych
zostaną również ujęte jako jedna z możliwości alokacji
środków finansowych. W zależności od otrzymanego wyniku
zadanie to dostanie odpowiedni priorytet. Dodatkowo
działanie związane z finansowaniem osób fizycznych przez
WFOŚiGW zostanie uwzględnione w Programie na zasadzie
współdzialałania w tym zakresie z gminą - gmina wypełnia
wniosek za mieszkańca, pozostrałe formalności ciążą na
mieszkańcu.

Urząd Gminy Woźniki

Sposób pozyskiwania danych i ich zbierania należy
rozpatrywać pod kątem zmian systemowych wprowadzanych
w przepisach prawnych lub organizacji. Braki w bazach
danych wymagają zmian w wielu przepisach prawnych np.:
Prawo budowlane, dlatego też uwzględniony zostanie tylko
ten zakres danych jaki obecnie jest możliwy do uzyskania ze
wspomnianych organów. Nalezy w najbardziej optymalny
sposób wykorzystac istniejące bazy danych, informacje i
dane które moga posłuzyć analizie działań naprawczych w
danej strefie. Problem nadzrou budowlanego zostanie
uwzględniony w barierach podanych w Programie.

Urząd Gminy Przystajń

Służby kominiarskie prowadzą (w zależności od lokalizacji)
bazy danych o indywidualnych systemach grzewczych na
swoje potrzeby. Zmiany prawne muszą dotyczyć zarówno
wykorzystania tych danych na potrzeby np.: POP ale również Uwaga zostanie uwzglęniona
dotyczyc mocy kontrolnych w zakresie ustawy o odpadach
w analizie dokonanej w
czy POP.
Programie.

Zwrócił uwagę, że Starostwa posiadają wiedzę o sposobie ogrzewania
budynków indywidualnych na etapie projektu. Brak informacji o tym co dzieje się
później, bo nadzór budowlany nie gromadzi informacji o tym zostało faktycznie
wybudowane. Na etapie eksploatacji dalej może dochodzić do zmian instalacji i
tez nadzór nie jest o tym powiadamiany.

służby kominiarskie na etapie przeprowadzania przeglądów kominiarskich mogą
odnotowywać sposób ogrzewania budynków. Zatem właściwe byłoby dokonanie
takich zmian w prawie, które zobowiązywałyby kominiarzy do przekazywania tych
informacji do gminy czy powiatu.

Konieczne jest stworzenie takich mechanizmów, aby mieszkańcy mieli środki
finansowe zarówno na inwestycję jak i potem na eksploatację ogrzewania
niskoemisyjnego. Podkreślił, że bardzo delikatna jest kwestia stawiania bardzo
ostrych wymogów inwestorom, bo mogą odejść do innej gminy.

Uwaga zostanie uwzgledniona w POP

czy ktoś będzie kontrolował sprzedawców węgla czy eko-groszku, bo cena tych
paliw rośnie, a jakość systematycznie spada. Wskazał konieczność dotowania
paliw faktycznie ekologicznych, jak np. gaz.

Na chwilę obecna nie ma konkretnych mocy prawnych do
kontrolowania jakości sprzedawanych paliw przez
dystybutorów paliw. Inspekcja handlowa ma możliwości do
kontrolowania składów opału pod kątem prowadzonych uzług
i jakości towarów. Sposób pokrywania kosztów
eksploatacyjnych zostanie przeanalizowany w Programie
ochrony powietrza.

Urząd Gminy Panki

