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Radny Gminy Świdnica
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Pan

Bogdan Mucha
Pełniący funkcję

Wójta Gminy Świdnica
za pośrednictwem

Pana Tomasza Marczewskiego
Przewodniczącego Rady Gminy

Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, poniżej kieruje do Pana

następujące zapytania:
l.

Czy Gmina Świdnica rozważa zawarcie porozumienia z Funduszem Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie obsługi i promocji Programu
2.
Jak przedstawiają się wyniki przeprowadzonych badań pomiaru jakości powietrza przy
użyciu bezzalogowego statku powietrznego, tzw. drona wyposażonego w czujnik do
pomiarów zanieczyszczeń? Pomiary były wykonywane w listopadzie i grudniu
ubiegłego roku. Proszę o przekazanie zbiorczych danych ilościowych z poszczególnych
miejscowości,
3.
Czy sformułowane zostały wnioski z przeprowadzonych pomiarów jakości powietrza?
Priorytetowego „Czyste Powietrze"?

Jeżeli tak, to proszę o ich przekazanie.

Uzasadnienie:
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Mieszkańcy Gminy Świdnica zmagają się problemem niskiej emisji spowodowanej

użytkowaniem kotłów starej generacji opalanych paliwem stałym tj,: węglem kamiennym tub
drewnem. Emisja szkodtjwych substancji do atmosfery ma istotny wpływ na zdrowie i jakość
życia mieszkańców. StworzenJe w Urzędzie Gminy w Świdnicy punktu obsługi beneficjentów
Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" ułatwi mieszkańcom aplikowanie o środki
finansowe przekazywane w postaci dotacji do wymiany starych kotłów oraz
termomodernizacji budynków mieszkalnych. Warto nadmienić, że zgodnie z zapowiedziami
strony rządowej każda gmina, która do maja 2021 roku zawrze porozumienie o współpracy
przy programie „Czyste Powietrze", otrzyma 30 tysięcy złotych na otwarcie punku obsługi
beneficjentów. Dodatkowo, każda gmina może liczyć na wyższe refundacje za złożone wnioski,
Za wniosek przy podwyższonym poziomie finansowania dostanie 150 zt (do tej pory było to
100 zł). Za ten z podstawowym poziomem finansowania - 50 zł. Dotychczas za takie wnioski
nie przysługiwały żadne bonusy. Dodatkowo rząd ogłosi konkurs z nagrodami ffnansowymi dla
tych gmin, gdzie najwięcej osób zgłosi się po dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła, co
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zachęci do skuteczniejszej promocji programu i edukacji mieszkańców.
W efekcie działania te przyczynią się do zwtększenia ilości wymienionych kotłów i poprawy
jakości powietrza na terenie naszej gminy.
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Informacje dotyczące wyników oraz wniosków ^z przeprowadzonych badań jakości
powietrza pozwolą na podniesienie świadomości mieszkańców dotyczącej jakości powietrza
na terenie gminy Świdnica. Jakość powietrza ma przetożenie zdrowie mieszkańców ora; stan
środowiska naturalnego. Przekazane dane mogą stanowić podstawę do przyjęcia przez Gminę
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odpowiedniej polityki antysmogowej.

Proszę o udzielenie odpowiedzi w trybie określonym w art. 24 ust, 6 z zastosowaniem

art. 24 ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym.
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Wójt Gminy Świdnica

Świdnica, 17 lutego 2021 r.

RO.0003.3.2021

Pan Adam Szreder

Radny Gminy Świdnica
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 09 lutego 2021r. informuję, że:

Ad. l Gmina rozważa zawarcie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w zakresie obsługi i promocji Programu

Priorytetowego „Czyste Powietrze", lecz ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po
uzyskaniu wszystkich szczegółowych informacji.

Ad. 2 Poniżej przedstawiam zbiorcze dane ilościowe z poszczególnych miejscowości:
Data

Miejscowość

Godzina

26.11.2020r.
27.11.2020r.
28.11.2020r.
30.11.2020r.
02.12.2020r.
04.12.2020r.

Świdnica

16:00-18:00
8:00-10:00
8:00-10:00
8:00-10:00
8:00-10:00
16:00-18:00

Wilkanowo
Buchałów
Słone
Letnica

Koźla

08.12.2020r. | Lipno, Grabowiec [ 8:00 - 10:00
09.12.2020r.
11.12.2020r.

Piaski
Drzonów

16:00-18:00
16:00-18:00

14.12.2020r. | Radomia, Orzewo | 8:00 - 10:00
15.12.2020r.
16.12.2020r.
17.12.2020r.
18.12.2020r.
21.12.2020r.

Wilkanowo
Świdnica

Koźla
Letnica
Buchałów

8:00-10:00
8:00-10:00
8:00-10:00
16:00-18:00
8:00-10:00

Ilość dymiących

Liczba

kominów

shvierdzonych
przekroczeń

20
14
9
15
20
30
18
10
30
15
15
30
28
25
10

l
2
o
2
l
4
o
l
5
2
3
4
l
2
o

Urząd Gminy

68327-31-15

ul. Długa 38, 66-008 Świdnica

urzadsw@swidnica.zgora.pl

68327-31-27

www.swidnica.zgora.pl

Ad. 3 Podczas lotów przebadano łącznie ok. 300 kominów, a w 28 kominach stwierdzono
przekroczenia dopuszczalnych norm lotnych związków organicznych (TVOC). Po weryfikacji
palenisk stwierdzono, że w większości przypadków powodem obecności tych związków w
spalinach było użycie do rozpalania niewłaściwej rozpałki - kolorowych gazet i zadrukowanych
kartonów. W jednym przypadku ujawniono proceder spalania książek. Nie ujawniono
przypadku spalania innych odpadów. Wobec tych osób zastosowano pouczenia.
Ze znacznej większości palenisk notowane było znaczne zadymienie, co świadczy o
wysokiej ilości pyłów w wydobywających się spalinach. Powodem tego było prawdopodobnie
użycie do spalania niskiej jakości lub wilgotnego paliwa lub proces spalania nie był
prowadzony w sposób prawidłowy.
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Urząd Gminy

68327-31-15

ul. Długa 38. 66-008 Świdnica

68327-31-27
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www.swidnica.zgora.pl

