
Razem dbajmy o czyste powietrze w naszej gminie!

Do kiedy należy wymienić stary piec? 

Przypominamy,  że  uchwała  antysmogowa,  która  zaczęła
obowiązywać 1 września 2017 roku, nakłada obowiązek wymiany
kotłów pozaklasowych tzw. „kopciuchów” oraz kotłów klasy 3 i  4,
których rozpoczęcie eksploatacji  nastąpiło przed 1 września 2017
roku, na kotły spełniające wymagania minimum klasy 5.
Zgodnie z przyjętymi zapisami, założono graniczne daty wymiany starych kotłów:
 do końca 2021 roku, w przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat  

od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
 do końca 2023 roku, w przypadku kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat  

od daty ich produkcji,
 do końca  2025  roku,  w  przypadku  kotłów  eksploatowanych  poniżej  5  lat  

od daty ich produkcji,
 do  końca  2027  roku,  w  przypadku  kotłów

spełniających  wymagania  w  zakresie  emisji
zanieczyszczeń  określonych  dla  klasy  3
lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012

Jakie  są  możliwości  przy  wymianie  źródeł
ciepła?

 Dotacje do wymiany kotła – zgodnie z Regulaminem przyznawania dotacji
celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących
ograniczeniu niskiej emisji (Uchwała nr XXII/192/20 Rady Gminy Ornontowice
z dnia 22 października 2020 r.) – więcej informacji można uzyskać w Wydziale
Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami, nr tel. 32/ 33 06 237;

 Zwolnienia  z  podatku  od  nieruchomości  budynków mieszkalnych  lub  ich
części, zgodnie z przyjętą w dniu 18 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XIV/123/19
Rady Gminy Ornontowice - więcej informacji  w tym zakresie udziela Wydział
Finansowy i Budżetu – Podatki, nr tel. 32/ 33 06 209, 32/ 33 06 230;

 Program  „Czyste  Powietrze” realizowany  przez  Wojewódzki  Fundusz
Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  w Katowicach,  infolinia  programu
„Czyste powietrze”: 32/ 60 32 252, https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-
osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html. 
Od 15  września  2020 r.  w ramach porozumienia  z  WFOŚiGW,  Mieszkańcy
Gminy  Ornontowice  mogą  otrzymać  pomoc  w  procesie  składania  wniosku
i uzyskaniu dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” w siedzibie
Urzędu  Gminy  Ornontowice,  więcej  informacji  udziela  Wydział  Rozwoju
i Inwestycji, nr tel. 32/ 33 06 224;

 Ulga termomodernizacyjna – od stycznia 2019 r. podatnicy mają możliwość
odliczenia od dochodu wydatków poniesionych m.in. na zakup ekologicznego
źródła  ciepła,  wymianę  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  instalację  systemu
wentylacji  mechanicznej,  docieplenie  ścian,  montaż  kolektorów słonecznych,
instalacji fotowoltaicznych; informacji w tym zakresie udziela Urząd Skarbowy
w Mikołowie, nr tel. 32/ 32 46 100.

Czego nie można spalać?

Uchwała antysmogowa zakazuje spalania:
 węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego

węgla,
 mułów i  flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich

wykorzystaniem,
 paliw,  w  których  udział  masowy  węgla  kamiennego  o  uziarnieniu  poniżej

3 mm wynosi więcej niż 15%,
 biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Ponadto nie można spalać m.in. butelek PET, toreb foliowych, kolorowych gazet,
książek, kartonów z nadrukami, pieluch, ubrań, kaloszy, gumowych opon, płyt MDF,
płyt wiórowych, lakierowanego drewna, mebli, framug, starych okien.

Jak sprawdzić jakość powietrza w naszej gminie?

Na terenie Ornontowic w 2018 roku zostały uruchomione czujniki jakości powietrza,
które  zostały  zainstalowane  na  budynkach
zaplecza  boisk  Orlik  przy  ul.  Akacjowej
i ul. Okrężnej oraz na budynku Urzędu Gminy.
Sensory  jakości  powietrza  na  bieżąco  mierzą
poziom  stężenia  pyłów  zawieszonych  PM2.5
oraz  PM10,  temperaturę  powietrza,  ciśnienie

atmosferyczne oraz wilgotność powietrza,  a  dane te  są udostępniane na stronie
internetowej naszej gminy www.ornontowice.pl w zakładce „Jakość powietrza”.

Jakie wyróżniamy poziomy alarmowe dotyczące jakości powietrza?

I  POZIOM –  informacyjny  -  Powiadomienie  o  ryzyku  wystąpienia  przekroczenia
poziomu dopuszczalnego.

II POZIOM - Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3),
dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

III  POZIOM –  ALARM  SMOGOWY Ryzyko  wystąpienia  przekroczenia  poziomu
alarmowego - 150 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
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