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INTERPELAEJA

w spnwic dzialui whdz miaste n t nm, pruyltrczerrie gospoderstw domowych mieszkaric6w
do sieci gazowej i cieplowniczej onz stretegii dzialari antysmogowych w
Czemionce - Lcszrzynach.

Szanowny Panie Przewodniczqcy,

w nriqzlat zlicmymi interwencjami mieszkancow Gminy i Miasa Czerwionka - Leszeyny w tej
sprawig zwracam sig z prodb4 o przedstawienie:

a) dzialan wladz miasta na rzecz ulatwiei w przyl4czeniu gospodarsw domowych mieszkancow do
sieci gazowej,

b) &ialan wladz miasta na rzecz ulatrvieri w przyl4czeniu gospodarstw domowych mieszkancow do
sieci ciefowniczej,

c) dotychczasowej polityki doplat do wymiany piec6w o wlair:iwej klasie i dososowania tej
polityki do zmieniaj4cych sig przepisow w tej kwestii,

d) posiadanej pne. wladze miasa kompleksowej strategii antysmogowej dla Czerwionki

-Leszcryn
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Radna

lzabela Rajca

Odpowiadqqc na interpelacjq zloZonq w formie pisemnej w dniu 29

kwietnia 2019 r. informuje, Ze Gmina i Miasto Czennrionka-Leszczyny od maja

roku 2017 dotuje do inwestyqi zwiqzanych z montazem ekologicznych 2rodel

ciepta i instalacji wykorzystujqcych odnawialne 2r6dta energii w oparciu

o obowiqzujqce przepisy w tym zakresie. Dotacje mogq byc wykorzystane

miqdzy innymi na zakup nowego pieca V lub wyzszej klasy, zakup pieca

gazowego, pieca na pelet, zakupu pompy ciepla czy wykonania przylqcza do

sieci cieplowniczej.

Ponadto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa

Slqskiego gmina zloilyla wniosek o dofinansowanie na zadanie pn.: "Likwidacja

niskiej emisji poprzez podlqczenie budynk6w do sieciowego no6nika ciepla na

zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach". Wniosek

obecnie jest po pozytywnej ocenie formalnej. Celem projektu jest ograniczenie

iloSci wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczalqcych w wyniku

ogrzewania lokali mieszkalnych piecami na paliwo state oraz poprawa

efektywno6ci energetycznej poprzez podlqczenie 32 zabylkowych budynkow do

sieci cieplowniczej (wykonanie instalacji c.o. wraz wgzlami cieplnymi) oraz

termomodernizaqqpoprzez wymianq stolarki okiennej idrzwiowej, docieplenie

Scian wewngtrznych, stropow poddaszy i piwnic. W jednym z obiektow

zastosowane zostanie OZE - pompa ciepla.



W maju 2018r. Gmina i Miasto Czeruvionka-Leszczyny zlo2yla wniosek

w ramach konkursu nr RPS1.04.01.03-l,2,01-24-199/17 ogloszonego przez

Urzqd Marszalkowski Wojew6dztwa SQskiego o udzielenie dotacji w formule

grantowej. Do gminy w ramach naboru wniosk6w o udzial w projekcie w okresie

od 29 stycznia do 27 kwietnia 2018r. wptynqlo 689 wniosk6w na lqcznq kwotq

26 387 315,00 zt. Alokacja przewidziana w konkursie opiewala na kwote

22767 749,40 zl. W zwiqzku ze zmian4 regulaminu naboru wnioski, kt6re

zostaly zlo2one po przekroczeniu kwoty alokacji zostaty ujqte na li5cie

rezerwowej. SpoSr6d wniosk6w zakwalifikowanych do projektu (bez listy

rezerwowej) przewiduje siq lqcznie montaz 462 instalacji fotowoltaicznych, 46

instalacji solarnych, 97 pomp do cieplej wody u2ytkowq oraz 161 pomp do co

i cwu. W chwili obecnej oczekujemy na rozstrzygniqcie konkursu pzez Urzqd

Marszalkowski.

Wszystkie z powyzszych dzialarl niewqtpliwie pozytywnie wptywajq na

poprawe jakoSci powietrza o(az ograniczenie wystgpowania zjawiska smogu

na terenie gminy. Dodatkowo Program Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), kt6ry

zostal przyjgty uchwalq Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach nr

XXV/295/16 z dnia 30 wrze6nia 2016 r. a zaktualizowano 2018 r. uwzglgdniajqc

w dokumencie nowe dziatania przewidziane do realizacji przez Gminq.

Dokument zawiera vryniki inwentaryzacji emisji COz zwiqzanel

z wykorzystaniem energii na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

okreSlenie stanu istniejqcego w zakresie racjonalnej gospodarki energetycznej,

wyznaczenie celu w postaci redukcji emisji mozliwej do osiqgnigcia w roku

2020, zestawienie poszczeg6lnych dzialafi pozwalajqcych na osiqgniqcie

zakladanego celu oraz ich efekt6w Srodowiskowych i spolecznych oraz

propozycjg systemu monitoringu efekt6w wdra2ania przedsiewziee.

lnwentaryzacjq emisji COz do atmosfery wykonano w oparciu o bilans

energetyczny gminy. Jako rok bazowy inwentaryzacji przyjqto rok 2014, dla

kt6rego udalo siq zebra6 kompleksowe dane we wszystkich grupach odbiorc6q

wytw6rc6w i dostawc6w energii. PGN zaklada, ze gmina jest w stanie osiqgnqc

zmniejszenie emisji COz do roku 2020 o warto66 10,9% wzglgdem emisji



prognozowanej na rck 2020 oraz 7,0o/o ograniczenia emisji w stosunku do roku

bazowego 2014. Popzez prowadzenie dzialafi zawartych w PGN mo2liwe jest

osiqgniqcie poziomu emisji COz w wysoko6ci 89,1% poziomu z rcku 2014.

llo56 zaoszczgdzonej/wyprodukowanej energii w ramach dzialah przewidzianych

w PGN wynosi - 56 177 MWh/rok, co oznacza, i2w 2020 roku zuzycie energii

powinno byd ni2sze o 6,5% niz w roku bazowym 2014. Udzial odnawialnych

2r6del energii w bilansie energetycznym wynosil w roku bazowym 6,3%.

Wwyniku realiza$i przedsigwzig6 przewidzianych w planie udzial ten powinien

wroku 2020 wynosi6 7,8oA. W wyniku realizacji planu nastqpi nastgpujqca

redukcja emisji pytu PM10 w stosunku do prognozowanej w roku 2020 o6,70/o.

W roku 2021 zoslanie przygotowany "Raport z implementacji" zawierajqcy

szczegolowq inwenta ryzacjg emisj i dotyczqc E 2020 roku.

Biorqc pod uwagg dotychczasowe dzialania Gminy w tym zakresie nale2y

wspomniei, 2e w latach 2005-2007 Gmina realizowata projekt pn. "Likwidacja

ogrzewania piecowego w centrum miasta Czenrionka-Leszczyny" . Zadanie

polegalo na termomodernizacji 87 budynk6w mieszkalnych oraz dw6ch

budynk6w u2yteczno6ci publicznej , likwidacji 2r6det niskiej emisji (zlikwidowano

1 397 piec6w ceramicznych, 392 etaZowych kotl6w wqglowych, 254 eta2owych

kotlow gazowych i 37 akumulacyjnych), kt6re zostaly zastqpione instalacjq

centralnego ogrzewania przylqczonq do miejskiego systemu cieplowniczego

zasilanego pzez Przedsiqbiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzqbiu Zdroju.

Koszt zadania : 26 574 151,00 zl, z czego 16 485 107 zl pochodzilo

z EkoFunduszu, 9 197 3OO zlzWojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska

i Gospodarki Wodnej natomiast Srodki wlasne stanowily kwotq 891 744 zl.
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