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Skawina w programie „Czyste Powietrze”
– wymiana dobrych praktyk (część 1/4)

Grzegorz Horwacik, kierownik Wydziału 
Ochrony Powietrza w gminie Skawina



Rok 2015 – nasz start
 Przekroczenie średniodobowych stężeń pyłu zawieszonego 

PM10 ponad 100 dni w roku (dopuszczalne 35)

 Liczne zakłady generujące hałas, a przede wszystkim odory 
(„zapachy technologiczne”)

 10 miejsce na liście WHO

 Węgiel dominującym paliwem wykorzystywanym na cele 
grzewcze w gospodarstwach domowych w sołectwach

 Niski poziom wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

 Niski poziom świadomości ekologicznej mieszkańców gminy

 Powierzchnia ok. 100 km2

 Ludność ok. 41 tys. (dane GUS, 52% mieszkańcy miasta, 
48% mieszkańcy terenów wiejskich)



UBOŻSI, NIESAMODZIELNI MIESZKAŃCY 
SPEŁNIAJĄCY KRYTERIA WSPARCIA

KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA
 Program „Stop Smog”

 Program „Czyste Powietrze”
 Lokalny Program Osłonowy (dopłaty do 

rachunków) – planowany

MIESZKAŃCY NIESPEŁNIAJĄCY 
KRYTERIÓW WSPARCIA

ZACHĘTY DO ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA
 Ulga podatkowa

 Program „Czyste Powietrze”
Gminny programy wymiany pieców

 Środki z RPO na wymianę pieców
 Środki z RPO na OZE

System wsparcia dla poprawy jakości 
powietrza



Model obsługi klienta 
„Czyste Powietrze”
 Pytanie o adres

 Pytanie o potrzeby (wymiana kotła, OZE, 
termomodernizacja...)

 Pytanie o wysokość dochodów

 Kwalifikacja do programu i szczegółowe pytania:

 ekodoradcy ELENA, LIFE – dotacje gminne, 
RPO WM, program „Czyste Powietrze”, 
ulga termomodernizacyjna

 ekodoradcy „Stop Smog” – specjalizacja 
ekodoradcy

 Prowadzenie mieszkańca za „rękę” przez poszczególne 
etapy dofinansowania



Działania na rzecz redukcji niskiej emisji
 Program wymiany kotłów realizowany nieprzerwanie od 2016 r. 

– już ponad 1500 wymienionych kotłów

 Program montażu Odnawialnych Źródeł Energii 

 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy – montaż prawie 800 instalacji kolektorów słonecznych

 Program „Prosument” NFOŚiGW – montaż instalacji fotowoltaicznych w 138 gospodarstwach domowych

 Obecnie realizowany program „Czysta Energia Blisko Krakowa” – montaż ponad 500  instalacji

 Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych

 Pilotaż „Laboratorium Skawina”

 Program „Stop Smog”

 Program „Czyste Powietrze”

 Edukacja ekologiczna (działania edukacyjne i informacyjne)

 Kontrole kotłowni interwencyjne i planowane ze Strażą Miejską 



Punkt Obsługi Beneficjenta 
„Gminny sklepik z dotacjami i pomocą techniczną”

 Mieszkaniec, który zainteresuje się wymianą musi zostać obsłużony 
– nie może odejść z niczym

 Mieszkaniec powinien uzyskać wszelką pomoc i doradztwo, zarówno w zakresie 
dostępnych dotacji, jak i spraw technicznych

 Mieszkaniec powinien uzyskać pomoc przy kontaktach z gestorami sieci 
(TARURON, PGNiG, PSG, MPEC)

 Mieszkaniec powinien uzyskać pomoc „szytą na miarę”

 Aktywnie poszukujemy klientów – nie czekamy aż przyjdą



Na doradztwo i obsługę:
 „Kotwica budżetowa” 
 Koszty pośrednie projektów

ze środków RPO
 ELENA „European Local ENergy

Assistance” (zatrudnienie 5 osób)
 Program LIFE (zatrudnienie 1-2 osób)
 Środki z NFOŚiGW na obsługę 

„Czystego Powietrza”
 Inicjatywa 600

Źródła finansowania w Gminie Skawina

Na wymianę pieców:
 „Kotwica budżetowa” 

– 1,5% dochodów własnych
 Środki z RPO
 Program „Stop Smog” – wsparcie dla 

uboższych mieszkańców
 Program „Czyste Powietrze” zarządzany przez 

NFOŚiGW i realizowany wspólnie z wfośigw
 Ulga termomodernizacyjna w PIT
 Środki z RPO i innych środków zewnętrznych 

na OZE (finansowanie pomp ciepła i kotłów 
biomasowych)



Ekodoradcy – doradcy energetyczni
 Skuteczność przede wszystkim zależy od 

pracowników (zasoby ludzkie)
 Determinantą sukcesu nie są pieniądze, 

a zmotywowani pracownicy
 Doradztwo kompleksowe: 

termomodernizacja, instalacje, OZE, 
rekuperacja, wentylacja, układy 
regulujące, automatyka, inne

 Ekodoradca jako osoba 
odpowiedzialna za wdrażanie 
przepisów uchwały antysmogowej, 
zadania „miękkie”: kontrola, 
edukacja, informacja



Działania edukacyjne



Działania edukacyjne c.d.



Działania edukacyjne c.d.



Uruchomienie kanałów informowania 
mieszkańców o przekroczeniach  dopuszczalnego 
poziomu stężenia zanieczyszczeń w powietrzu
 Skuteczność przede wszystkim zależy od pracowników (zasoby ludzkie)

 W każdej placówce oświatowej uruchomione zostały manualne tablice 

informacyjne o bieżącym stanie zanieczyszczeń powietrza

 Po otrzymaniu maila o stanie powietrza są one aktualizowane, 

codziennie do godz. 8:00

Podobnie w:

 Centrum Kultury i Sportu

 Miejskiej Bibliotece Publicznej

 Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji

 Miejskim Zakładzie Usługowym

 Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów

 Przychodniach Zdrowia na terenie Gminy

 Aptekach



 Planowane kontrole realizowane 

są od 9 października 2017 r.

 Kontrolą będą objęte wszystkie 

gospodarstwa domowe

 Kontrole na zgłoszenie 

realizowane na bieżąco od 

października 2017 r. 

Kontrole palenisk przez Straż Miejską 
i pracowników Gminy Skawina



Utworzenie infolinii i punktu 
informacyjnego
 Mieszkańcy mogą uzyskać informacje m.in. na temat: zagrożeń smogowych, sposobu 

postępowania w przypadku wystąpienia smogu, wymiany pieców, odnawialnych źródeł 

ciepła, możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej 

 Liczba osób przychodzących dziennie: 20-30

 Liczba osób dzwoniących dziennie: 40-60

 Apele odczytywane w kościołach na niedzielnych mszach św. dotyczące zakazu spalania 

śmieci oraz mułów i flotów

 Kolportaż ulotek: o dostępnych programach dotacyjnych, ulotek antysmogowych z 

programu LIFE oraz wspólnej ulotki gmin tworzących SMK 



 Spotkania dotyczące wymiany 

pieców oraz niskiej emisji

 Zebrania wiejskie –

wrzesień/październik 

 Wywiadówki w placówkach 

oświatowych – spotkania z 

rodzicami uczniów  

 Pogadanki z dziećmi w 

przedszkolach i szkołach

 Festyny, imprezy plenerowe

Łącznie w spotkaniach bierze udział 

ponad 1,5 tys. mieszkańców rocznie.

Spotkania z mieszkańcami „przy okazji”



Realizacja termomodernizacji 
w budynku objętych programem 
„Laboratorium Skawina”



 Strona internetowa Gminy Skawina 

 Facebook (w tym dedykowana grupa tematyczna)

 Cykliczna gazetka antysmogowa

 Spotkania w terenie z mieszkańcami 

– grupowe i indywidualne wizyty od domu do domu

 Ekrany LED

 Druk bezadresowy

 Aplikacja mobilna eSkawina

 Baza e-mailowa i SMS-owa

 Ogłoszenia parafialne

 Ogłoszenia w prasie i ogólny przekaz medialny

 „Sąsiad”, sołtys, radny, aktywiści społeczni

 Kontrole kotłów

Kanały dystrybucji informacji do 
mieszkańców



 Uchwała nr XXXI/438/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 

21.06.2017 r. w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków 

działań Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotyczących (…) 

zintensyfikowania walki ze smogiem

 Usunięcie w 2019 r. dofinansowania do wymiany kotłów na 

kotły na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu

 Uchwała intencyjna w marcu 2019 r. skierowana do Sejmiku 

Województwa dotycząca zakazu montażu kotłów na paliwo 

stałe w nowopowstających budynkach

 Uchwała intencyjna w maju 2021 r. dotycząca całkowitego 

zakazu spalania węgla od 2030 r. (27 września 2021 r. 

podjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego)

Działania formalne



 Kontrole – 3182

 Wymiana kotłów z programu gminnego – 1781 

 Instalacja solarów – 954 sztuk

 Montaż instalacji PV – 276 sztuk

 Modernizacja budynków w programie 

„Stop Smog”

 Wnioski złożone do programu „Czyste 

Powietrze” z terenu Gminy Skawina – ok. 800

(w tym wnioski obsłużone przez gminnych 

ekodoradców – prawie 550 plus pomoc również 

we wnioskach o płatność)

Podsumowanie 
za lata 2016-2021



 Ogólna informacja o programie

 Przekazanie mieszkańcowi kartki z danymi, 

jakie musi posiadać do wypełnienia 

wniosku

 Wypełnienie wniosku wraz z 

wyjaśnieniami poszczególnych elementów 

i obliczenia grubości materiałów 

izolacyjnych

 Pomoc w kompletacji dokumentacji

 Wypełnienie wniosku o płatność

Obsługa w gminnym punkcie 
konsultacyjno-informacyjnym programu 
„Czyste Powietrze”



Działania przynoszą mierzalne efekty
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Bieruń w programie „Czyste Powietrze” 
– wymiana dobrych praktyk (część 2/4)
Krystian Grzesica, Burmistrz Miasta Bierunia



Ochrona
powietrza 
w Gminie Bieruń

Zgazyfikowanie w 75% od 30 lat

Pierwszy Program Ograniczenia 
Emisji – 1998 rok



Program „Czyste Powietrze”
w Gminie Bieruń
30 grudnia 2020 r. 

– zawarcie porozumienia z 
Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 
Katowicach

2 lutego 2021 r. 
– otwarcie gminnego punktu 
konsultacyjno-informacyjnego 
programu „Czyste Powietrze”



Promocja programu „Czyste Powietrze”
Lokalny miesięcznik „Rodnia”



Promocja programu „Czyste Powietrze”
Strona internetowa, media społecznościowe



Promocja programu „Czyste Powietrze”
Zielone Kontrole 

Cel – budowanie postaw 
proekologicznych oraz 
świadomości 
mieszkańców 
dotyczących  
obowiązków 
wynikających z przepisów 
o ochronie środowiska, 
m.in. Uchwały 
Antysmogowej Sejmiku 
Województwa Śląskiego



Promocja programu „Czyste Powietrze”
Spotkania z mieszkańcami



Gminny punkt 
konsultacyjno-informacyjny
programu „Czyste Powietrze”

291 wniosków o dofinansowanie

19 korekt wniosków o dofinansowanie

48 wniosków o płatność

58 konsultacji

*Dane na dzień 30 września 2021 r.



Gminny punkt 
konsultacyjno-informacyjny
programu „Czyste Powietrze”



Gminny punkt 
konsultacyjno-informacyjny
programu „Czyste Powietrze”

Obsługa wniosku – 1 godzina

Ustalenie terminu wizyty w punkcie

Lista dokumentów niezbędnych do przygotowania 
wniosku o dofinansowanie
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Rybnik w programie „Czyste Powietrze” 
– wymiana dobrych praktyk (część 3/4)

Janusz Koper, Zastępca Prezydenta 
Miasta Rybnika



Dotacje miejskie
 Począwszy od 1995 r. mieszkańcy Rybnika mogą ubiegać się o dotację do 

wielu inwestycji ekologicznych, których głównym celem jest poprawa jakości 
powietrza atmosferycznego.

 Do końca 2018 r. Miasto wspierało osoby fizyczne dotacjami pochodzącymi 
ze swojego budżetu, przeznaczonymi na wymianę przestarzałych kotłów 
węglowych na źródła ekologiczne. 

 Ponadto od 1 kwietnia 2016 r. dofinansowane były inwestycje związane z 
ociepleniem przegród budowlanych budynków jednorodzinnych oraz 
montażem pomp ciepła. Następnie dotacją objęto również mikroinstalacje 
fotowoltaiczne.

 W związku z tym, że od września 2018 r. ruszył program „Czyste Powietrze” 
skierowany do osób fizycznych będących właścicielami domów 
jednorodzinnych, Miasto od 2019 r. – w celu kompleksowego uskutecznienia 
działań ograniczających niską emisję – skupiło swoje działania wyłącznie na 
dofinansowaniu przedsięwzięć w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych. 

 Program obejmuje dotacje do wymiany źródeł ciepła, jak również instalacji 
OZE.



Dotacje miejskie

Wysokość dotacji z budżetu Miasta:

Dotowane źródło ciepła: Wysokość
dotacji

dla kotła gazowego 3.500 zł*

dla podłączenia do sieci c.o. 4.000 zł*

dla ogrzewania elektrycznego 4.000 zł*

dla kotła olejowego lub LPG 3.500 zł*

dla kotła na paliwo stałe lub biomasę 2.500 zł*

dla mikroinstalacji fotowoltaicznej 10.000 zł**

dla pompy ciepła 20.000 zł**

*na jeden lokal mieszkalny
** na jeden budynek mieszkalny

Rok Ilość 
umów

Kwota w mln zł

2015 435 1,3

2016 667 4,9

2017 427 4,4

2018 509 5,3

2019 (tylko bud. wielorodzinne) 61 0,29

2020 (tylko bud. wielorodzinne) 76 0,49

2021 (tylko bud. wielorodzinne) 144 0,55

Dotacje w latach 2015-2021:



Program „Czyste Powietrze” w Rybniku
 Od 2019 r. Miasto powierza fundacjom prowadzenie punktu 

konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu 
„Czyste Powietrze”, na podstawie ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 Punkt, który w pełni finansowany jest z budżetu Miasta, prowadziły 
fundacje:

 „Ekoterm Silesia” z Rybnika (2019 r.),

 Europejski Instytut Outsourcingu z Orzesza (2020 i 2021 r.). 

 Punkt świadczy usługi o charakterze informacyjno-doradczym przez 100 
godzin w miesiącu. 

 Celem działalności punktu jest udzielanie porad merytorycznych 
i technicznych związanych z rejestracją konta na Portalu Beneficjenta 
WFOŚiGW, świadczenie pomocy w przygotowaniu i złożeniu wniosku 
o dofinansowanie oraz dystrybucja ulotek o charakterze informacyjnym. 



Program „Czyste Powietrze” w Rybniku

Statystyki rybnickiego punktu: Dane z WFOŚiGW w Katowicach dot. Rybnika:

Rok Liczba osób 
obsłużonych 
w punkcie

Liczba osób 
obsłużonych 
telefonicznie/
mailowo

Liczba wniosków 
złożonych/
wypełnionych 
przez 
pracowników 
punktu

2019 3028 1622 116

2020 1554 2874 423

2021 (stan 
na 31.08)

1060 3703 806

Rok Ilość 
wnioskó
w

Ilość 
podpisanych 
umów/kwota

Ilość 
rozliczonych 
umów/kwota

2019 575 286/4,25mln zł 138/brak danych

2020 1228* 1179/14,72mln 
zł

403/4,98mln zł

2021 (I+II
kwartał)

1263** - -

*   to najwięcej w skali miast i gmin całego 
województwa śląskiego

** spośród prawie 2,5 tysiąca polskich miast Rybnik
złożył najwięcej wniosków w Programie 



Program „Czyste 
Powietrze” w Rybniku

 W lipcu 2021 r. Miasto zawarło 
porozumienie z WFOŚiGW w 
Katowicach w sprawie prowadzenia 
punktu konsultacyjno-informacyjnego 
programu „Czyste Powietrze”. 

 Punkt ruszy w październiku i będzie 
obsługiwany przez dwóch 
pracowników Urzędu (dodatkowo 
działa punkt prowadzony przez 
Fundację). 



Program „Stop Smog” w Rybniku

 We wrześniu 2020 r. Rada Miasta Rybnika uchwaliła Regulamin realizacji przedsięwzięć 
niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog”.

 Realizacja programu polega na wymianie lub likwidacji nieekologicznych źródeł ciepła i 
zastąpieniu ich niskoemisyjnym źródłem bądź podłączeniu budynku do sieci ciepłowniczej, 
gazowej oraz termomodernizacji budynku jednorodzinnego. 

 Program kierowany jest do najmniej zamożnych gospodarstw domowych.

 Lata realizacji programu: 2021-2023.

 Nabór wniosków prowadzony był od 16 listopada do 31 grudnia 2020 r. Wpłynęło 118 wniosków, 
z czego zakwalifikowano do programu 48.

 W związku ze zmianą ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 
ewidencji emisyjności budynków, wprowadzającą wiele zmian w funkcjonowaniu samego 
programu zwrócono się do Ministra Rozwoju i Technologii 
o rozstrzygnięcie wątpliwości, czy jesteśmy zobowiązani do zmiany zasad weryfikacji wniosków 
poprzedzający podpisanie umów z beneficjentami. 



Projekt „Łączymy z energią”
 Okres realizacji: 2019-2021.

 Polega na montażu instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na 
terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. 

 W 2019 r. uzyskał ponad 20,5 mln zł dofinansowania ze środków 
UE i budżetu państwa, w tym blisko 4,5 mln zł dla Rybnika. 

 Do 20 września zrealizowano 241 umów z beneficjentami z terenu 
Miasta Rybnika na łączną kwotę 4 145 159,63 zł.

 Inwestycje dotyczyły montażu:

 kotłów na pellet (67 szt. – 1 137 500 zł), 

 pomp ciepła do c.w.u. (16 szt. – 120 000 zł),

 instalacji fotowoltaicznych (205 szt. – 2 887 660 zł). 



Projekt „Gmina z dobrą 
energią”
 Okres realizacji: 2019-2021.

 Drugi projekt Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego to ponad 1,2 mln zł na wymianę urządzeń 
grzewczych w budynkach mieszkalnych. 

 Do 20 września zrealizowano 37 umów z beneficjentami z terenu 
Miasta Rybnika na łączną kwotę 845 990 zł. 

 Inwestycje dotyczyły montażu:

 kotłów na pellet o mocy od 10 do 17kW (2 szt. – 30 000 zł), 

 kotłów na pellet o mocy od 17 do 25kW (13 szt. – 227 500 zł),

 pomp ciepła (20 szt. – 282 000 zł), 

 kotłów gazowych (22 szt. – 306 490 zł).



„Granty”
 Program „Wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika” 

dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii 
i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze –
konkurs (typ 1 projektu Wymiana/modernizacja indywidualnych źródeł ciepła) – formuła grantowa.

 W maju br. przeprowadzono nabór wniosków. Zakwalifikowanych zostało 101 wnioskodawców. 

 Na podstawie wyników naboru, Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego, który aktualnie poddawany jest ocenie. Decyzja o przyznaniu dofinansowania znana 
będzie najpóźniej w grudniu 2021 r.

 Z uwagi na niewykorzystanie dostępnych środków, w chwili obecnej (od 13 września do 
14 października) trwa nabór, w ramach II edycji projektu, z przewidywaną pulą środków dla mieszkańców 
Rybnika wynoszącą ponad 4,5 mln zł, z czego 15% tj. 0,675 mln zł stanowić będzie wkład finansowy budżetu 
Miasta, a 3,825 mln zł wkład funduszy unijnych.



Inne działania na rzecz walki z niską emisją
Zwolnienia z podatku od nieruchomości jednorodzinnych budynków mieszkalnych, 
w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła.

 Z powyższego rozwiązania korzystają właściciele domów ogrzewanych energią elektryczną, gazem 
czy olejem opałowym, a także budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej lub korzystających 
z pomp ciepła.

 Ulga dotyczy zwolnienia przez dwa lata z podatku od nieruchomości jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych. 

 Z ulg wyłączone są wszystkie kotły zasilane paliwami stałymi.

AIR TRITIA

 Międzynarodowy projekt mający na celu stworzenie efektywnego międzynarodowego systemu zarządzania 
jakością powietrza przez rozwój wspólnych baz danych, narzędzi zarządzania i przewidywania oraz strategii 
jakości powietrza. 

 Wspólne regionalne podejście do tej kwestii stanowi główną zmianę wprowadzoną przez ten projekt przez 
„politykę opartą na danych” oraz „wynik oparty na badaniach”. 

 Partnerami Projektu są Opole, Opava, Żylina, Ostrawa i Rybnik.



Inne działania na rzecz 
walki z niską emisją 
– przedsięwzięcia Miasta

Termomodernizacje 30 budynków użyteczności publicznej:

 I etap (2014-2018)
– 19 obiektów (33,174 mln zł, w tym 19,08 mln zł z EFRR-RPO)

 II etap (2014-2019) 
– 11 obiektów (14,68 mln zł, w tym 10,11 mln zł z EFRR-RPO)

Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w:

 SP27 i SP28 (2015-2017)
– 2,11 mln zł, w tym 1,44 mln zł z EFRR-RPO

 P22 (2016-2018) 
– 0,38 mln zł, w tym 0,30 mln zł z EFRR-RPO



Inne działania na rzecz 
walki z niską emisją 
– przedsięwzięcia Miasta
Kolejne pieniądze na poprawę jakości powietrza ze środków UE 
w obiektach użyteczności publicznej:

 Dzięki temu zostaną zamontowane pompy ciepła w SP19, ZSP14, 
ZSP4, OSP Stodoły,

 Wartość projektu to 5,1 mln zł, a przyznanie dofinansowanie 
4,3 mln zł, termin realizacji: 2022 r.

W latach 2019-2021 ZGM przeprowadzi inwestycje dotyczące 
kompleksowej termomodernizacji budynków:

 W ramach dofinansowanych projektów o wartości ponad 60 mln zł, 
z czego dofinansowania stanowić będą aż 51,5 mln zł,

 Zlikwidowanych zostanie ponad 2 100 kopciuchów.



Edukacja ekologiczna i kontrole
Informacja przypominająca o obowiązującej na terenie województwa śląskiego 
uchwale antysmogowej dołączona do Gazety Rybnickiej i do nakazu płatniczego 
związanego z podatkiem od nieruchomości na 2020 r.

Licznik na stronie rybnik.eu odmierzający czas, jaki został na wymianę tzw. 
Kopciuchów.

Zrealizowanie artykułów sponsorowanych w temacie walki miasta ze smogiem 
w serwisach: wiadomości.onet.pl/slask, silesia24.pl, YouTube.

Zakładka „Walka ze smogiem” na stronie Miasta Rybnika, gdzie można znaleźć 
wszelkie informacje związane z niską emisją.

Akcja SMS przypominająca o konieczności wymiany źródła ogrzewania zgodnie 
z uchwałą antysmogową.

Emitowanie na antenie radiowej Radia 90 FM spotów apelujących o wymianę 
pieców oraz audycji radiowych na temat smogu i wymiany pieców.



Edukacja ekologiczna i kontrole
Zamieszczenie na 7 billboardach przy drogach wjazdowych plakatów dotyczących 
walki ze smogiem – akcja „Gańba. Kopciuchy trują nas wszystkich” oraz umieszczenie 
zdjęć ambasadorów kampanii z hasłem: „Gańba! Kopciuchy trują nas wszystkich”.

Dostarczenie 40 tysięcy broszur informacyjnych „Gańba! Kopciuchy trują nas 
wszystkich” dotyczących harmonogramu wymiany pieców, do skrzynek pocztowych 
mieszkańców Rybnika; oprócz skrzynek pocztowych mieszkańców, broszury można 
było znaleźć między innymi w UM, bibliotekach, Teatrze Ziemi Rybnickiej, 
halo!Rybnik, domach kultury, Centrum Usług Wspólnych, ZTZ, ZGM, w obiektach 
MOSiR oraz w innych miejskich instytucjach.

Zrealizowanie 60-sekundowego filmu promującego akcję „Gańba. Kopciuchy trują nas 
wszystkich” prezentującego wypowiedzi 4 osób mieszkających w Rybniku oraz 
4 krótkich filmów (do 10 sekund każdy) prezentujących osoby, wypowiadające się 
w temacie „Gańba. Kopciuchy trują nas wszystkich.

 Rybnicka kampania „Gańba! Kopciuchy trują nas wszystkich” zwyciężyła w konkursie
Dziennika Gazety Prawnej pn. Samorządowy Lider Komunikacji i Promocji.



Edukacja ekologiczna
i kontrole

Spotkania pracowników Fundacji 
obsługującej punkt konsultacyjny 
programu „Czyste Powietrze” z 
mieszkańcami. W trakcie spotkań 
przybliżone zostają cele 
i zasady działania programu, tj. jakie 
warunki trzeba spełnić oraz jaką drogę 
musi przejść beneficjent, by otrzymać 
dotację na wymianę źródeł ciepła, 
termomodernizację budynków czy 
budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej.



Edukacja ekologiczna i kontrole

 System oceny 
jakości powietrza 
we wszystkich 
(27) dzielnicach 
Miasta oraz stacja 
pomiarowa przy 
ul. Borki

Mapa mierników 



Edukacja ekologiczna i kontrole
 Ekopatrol Straży Miejskiej:

 Kontrole 7 dni w tygodniu

 Wilgotnościomierz

 Kamera termowizyjna



Edukacja ekologiczna i kontrole
 W 2020 r. przeprowadzono 708 kontroli posesji.

 Liczba kontroli posesji była dużo mniejsza niż w latach poprzednich, gdyż w dniu 13 marca 
2020 r. Wojewoda Śląski wydał polecenie o ograniczeniu kontroli posesji do niezbędnego 
minimum w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego. 

 Polecenie zostało odwołane dopiero 30 września 2020 r.

 Wyniki kontroli:

 Liczba ujawnionych wykroczeń: 45, w tym 20 dot. spalania odpadów w piecach c.o.,

 Liczba zgłoszeń mieszkańców dot. niskiej emisji: 1060. 

 Opracowanie rekomendacji dotyczących obowiązków jst związanych z wdrażaniem 
uchwały antysmogowej, wypracowanych przez działający w ramach Śląskiego Związku 
Gmin i Powiatów zespół roboczy ds. wdrażania przepisów ww. aktu prawnego.

 Cel: przyjęcie wspólnych dla gmin członkowskich ŚZGiP zasad wykonywania obowiązków 
po stronie jst wynikających z uchwały antysmogowej.
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Gminy w programie „Czyste Powietrze” 
– wymiana dobrych praktyk (część 4/4)

Pytania i odpowiedzi
(dostępne w nagraniu wideo ze spotkania)
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Dziękujemy za uwagę 


