
W Zabrzu z dopłat na zmianę 
systemu ogrzewania domu na 
ekologiczny skorzystało już 
200 osób W tym roku dotację 
otrzyma kilkaset kolejnych.

- Co ważne, każdy uczestniczą-
cy w nim inwestor może liczyć 
na sfinansowanie dużej części 
kosztów związanych z prowa-
dzoną modernizacją – przeko-
nuje Janusz Famulicki naczel-
nik Wydziału Ekologii Urzędu 
Miejskiego w Zabrzu.

Program niesie 
same korzyści
Po pierwsze, w praktyce pozwa-
la zaoszczędzić nam pienią-
dze. Po drugie, im więcej osób 
do niego przystąpi, tym dymią-
cych kominów będzie mniej, a 
powietrze stanie się czystsze.  
Program Ograniczania Ni-
skiej Emisji w Zabrzu 
opracowany został pod 
koniec 2008 r. W lu-
tym 2009 r. przyjęła 
go Rada Miejska. Od 
tego czasu mieszkań-
cy złożyli prawie tysiąc 
wniosków. W ramach  
I etapu przedsięwzięcia 
z dopłat skorzystało 
218 mieszkańców. 
Łączna kwota sięgnę-
ła 3,9 mln zł. Pie-
niądze pochodziły 
z pożyczki zacią-
gniętej przez 
zabrzański 

8.330.000 zł – wartość II etapu 
4.998.000 zł – pożyczka z WFOŚiGW 
3.332.000 zł – środki mieszkańców 
 
130 kotłów ma zostać wymienionych 
132 instalacje solarne mają być zamontowane 
100 budynków ma mieć ocieplone ściany 
105 budynków ma mieć ocieplone stropy 
85 budynków ma otrzymać nowe okna

Ruszył drugi etap programu ograniczenia niskiej emisji. Dotację na na zmianę posiadanego systemu 
ogrzewania na ekologiczny otrzyma kilkuset mieszkańców.

Oszczędzać i oddychać 
czystym powietrzem

Poza Śląsk wyjeżdżam dość często. W wielu regionach 
wciąż funkcjonuje stereotyp, że skoro jesteśmy miej-
scem na mapie kojarzonym wyłącznie z przemysłem, 
to powietrze pewnie jest takie, że każdy prawie widzi 
czym oddycha. Każdy Ślązak wie, że jest to mylna opi-
nia. Fajnie, że samorządy lokalne realizują takie przed-
sięwzięcia, jak właśnie program niskiej emisji, dzięki 
czemu głośno jest o działaniach proekologicznych  
w naszym regionie. Co więcej, każdy z nas w ten spo-
sób może przyczynić się do poprawy stanu środowiska 
naturalnego. 
Swoją przyszłość wiążę ze Śląskiem. Nie zamierzam 
stąd wyjeżdżać. Tym bardziej cieszę się, że ktoś dba, 
byśmy mogli czuć się dobrze w swoim mieście.

Działania proekologiczne to jeden z priorytetów za-
brzańskiego samorządu. Znajdują one wyraz między 
innymi w Programie Ograniczania Niskiej Emisji. 
Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na wydajne 
i ekologiczne ma znaczenie zarówno dla poprawy 
warunków życia mieszkańców, jak i walorów este-
tycznych Zabrza.

Głównym celem Programu Ograniczania Niskiej Emisji jest zmniejszenie ilości 
szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery przez kotły zainstalowane 
w prywatnych domach jednorodzinnych. To sposób, by żyć ekologicznie, a co 
za tym idzie - zdrowiej. Do tego dużo taniej.

Takie obrazki w Zabrzu przechodzą 
powoli do przeszłości

samorząd w Wo-
jewódzkim Fun-
duszu Ochrony 
Środowiska 
i Gospodar-
ki Wodnej w 
Katowicach. 

- Na ten rok 
wystąpiliśmy 

o po-
życz-

k ę  
 
 

Anna Marszałek 
(20 lat)

     Kojarzyć Śląsk 
 z czystym 
 powietrzem

Poprawa 
warunków życia 
i estetyki

Małgorzata Mańka-Szulik, 
prezydent Zabrza

w wysokości prawie 5 mi-
lionów złotych. Decyzję o jej 
przyznaniu Rada Nadzorcza 
WFOŚiGW podjęła 28 stycznia 
– tłumaczy Olga Klemczak z 
Wydziału Ekologii zabrzańskie-
go magistratu.

Drugi etap progra-
mu zakłada realiza-
cję około 270 wnio-
sków mieszkańców, 
co przekłada się na 
ponad pół tysiąca 
konkretnych inwe-
stycji, polegających 
m.in. na wymianie 
kotłów i okien czy 
montażu instalacji 
solarnych.
 
- Z programu mogą skorzystać 
właściciele domów jednoro-
dzinnych, którzy dopiero pla-
nują zmianę ogrzewania na 
ekologiczne. Nie są zwracane 
koszty wcześniejszych moder-
nizacji – zastrzega Olga Klem-
czak. Właściciele nie dostają 
pieniędzy do ręki. Na podsta-
wie trójstronnych umów gmina 
rozlicza się bezpośrednio w wy-
konawcą prac. Uczestnicy pro-
gramu mają do wyboru około 
60 firm zakwalifikowanych do 
realizacji projektów. Dofinan-
sowanie stanowi 80 procent 
kosztów kwalifikowanych inwe-
stycji.
 

O tyle ma 
zmniejszyć się 
emisja poszczegól-
nych rodzajów 
zanieczyszczeń 
z budynków objętych 
modernizacjami 
w ramach II etapu 
programu:

SO
2
 - 46,51 procent

NO
2
 - 17,67 procent

CO   - 29,17 procent
CO

2
 - 24,03 procent

pył   - 36,10 procent

Urząd czeka 
na wnioski 
mieszkańców 
 
Zgodnie z pierwotnymi założe-
niami, podzielony na trzy etapy 
program miał był prowadzony 
do 2012 r. 
- Ale cały czas przyjmujemy 
kolejne wnioski – zwraca uwa-
gę Olga Klemczak. - Możliwe, 
że program zostanie prze-
dłużony. To zależy od decyzji 
Rady Miejskiej – zastrzega. 
Szczegółowe informacje doty-
czące projektu można uzyskać 
w Punkcie Obsługi Klienta, 

Efekty dla 
środowiska

mieszczącym się w Centrum 
Organizacji Pozarządowych 
przy ul. Brodzińskiego 4. Punkt 

jest czynny trzy razy w tygodniu, 
w poniedziałki, środy i piątki.

(mar)

II etap w liczbach:

W przypadku dokonywania wpłat na rzecz Miasta Zabrze 
od dnia 1 marca 2011 roku środki należy przekazywać 
zgodnie z poniższym:
Miasto Zabrze 
41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7 
ING Bank Śląski S.A.  
57 1050 1230 1000 0023 5387 1094

UWAGA!!! OD DNIA 1 MARCA 2011 
ROKU ZMIANIE ULEGAJĄ RACHUNKI 
BANKOWE MIASTA ZABRZE


