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Szanowni Paristwo,

Zarz4dcy i administratorzy nieruchomo5ci !

W trosce o jakoSi powietrza, kt6rym oddychamy) zwracam sig do Paristwa z apelem
o podjgcie dziaNahw kierunku ograniczenia niskiej emisji na terenie naszego Miasta.

Niska emisja to zaniecryszczenie trafiaj4ce do powietrza, pochodz4ce z procesu spalania
wggla o niskiej jakoSci, czy Smieci - w domowych piecach, paleniskach i lokalnych
kotlowniach. To wlaSnie emisja z niskich komin6w, niewyposazonych w odpowiednie filtry,
rozprzeslrzenia sig po najbliZszej okolicy i najbardziej szkodzi okolicznym mieszkafcom.
Dym, od6r i brud mogq by6 uciqzliwe w bardzo widoczny spos6b, brudz1c elewacje
pobliskich dom6w czy susz4ce sig na zewnqtrz pranie. Natomiast wdychanie dymu mohe
przynie(f negatywne konsekwencje zdrowotne nawet po kilku latach.

Zwracam sig do Paristwa z proSb4 o przekazanie wszystkim mieszkaricom uzytkuj4cym piece
i kotty na paliwo stale, by korzystajqc z nich zwr6cili uwagg na jakoSi spalanego wEgla oraz
aby nie spalali w nich odpad6w domowych. Jednoczesnie gor4co apelujg o rozwu2enie
moZliwoSci calkowitego zaprzestania korzystania z tej formy ogrzewania oraz zmiang na
inn4, mniej szkodzqcq Srodowisku np. ogrzewanie gazowe lub na cieplo dostarczane przez
miejsk4 siei cieplownicz4.

Cieplo wytwarzane w domowym kotle centralnego ogrzewania opalanego gazem lub
dostarczaneprzez miejsk4 sie6 cieplowniczqw punkcie odbioru ciepla, czyliw gospodarstwie
domowym nie bgdzie emitowalo takich zanieczyszczef, dlatego gor4co do tego namawiam.
Przy u?ytkowaniu gazunie wylwarza sig pyl6w, a emisja gaz6w cieplarnianych jest znikoma.
Cieplo wyprodukowaneprzez miejsk4 siei cieplowniczq, co prawda pochodzi zwggla,jednak
w74waruane jest w procesie skojarzonym, czyli najbardziej efektywnie wykorzystuj4cym
zasoby tego paliwa. Emisja z komin6w elektrocieplowni jest stale monitorowana, zaS
poczynione w optatnim czasie inwestycje w instalacje do oczyszczania spalin sprawily,
ze emisja szkodliwych gaz6w i pyl6w zostaNa praktycznie wyeliminowana. Obie te metody
zapewniajq wysoki komfort uLycia, w tym latwoSi sterowania. Centralne ogrzewanie gazowe
daje moZliwoS6 zaprogramowania stosuj4c automatykg c.o. lub szybkiego wlqczenia
iv,rylEczenia o dogodnej dla Paristwa porze. Kotly gazowe mog4 stu?yt r6wniez do
podgrzewania cieplej wody uZytkowej, kt6ra to moZe by6 dostarczana do mieszkaric6w
r6wnieZ za poSrednictwem miejskiej sieci w przypadku wyboru tej metody ogrzewania domu.

Zdajqc sobie sprawg, 2e inwestycje polegaj4ce na zmianie sposobu ogrzewania wymagaj4
znacznych naklad6w finansowych, Rada Miasta Gdyni podjgla Uchwalg Nr XV/320/15 z dnia
30 grudnia 2015 r. zmienionq Uchwalq Nr XXIV/592/16 z dnia 28 wrzefnia 2016r. w sprawie
zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony irodowiska w zalcresie inwestycji
obejmujqcych wymiang ir6del energii cieplnej na ir1dla niskoemisyjne oraz budowg



odnawialnych ir6del energii (Dz. Urz. Woj. POM. Z 2016r., poz. 515) dzigki kt6rej mozliwe
jest uzyskanie dofinansowania zmiarry sposobu ogrzewania na korzystniejszych zasadachni?
w latach ubieglych. Wsparcie finansowe i merytoryczne oferuje r6wnie2 dostawca gazu czyli
Polskie G6mictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., a jeSli chodzi o miejsk4 siei cieplownicz4to
firmy OPEC Sp. z o.o., czyli dostawca ciepla oraz jego producent EDF Polska S.A. Oddzial
W ybrzehe, wlaSciciel elektro cieplowni w Gdyni.

Na stronie dedykowanej tematyce zwiEzanej z miejsk4 sieci4 cieplownicz4
www.cieplolubni.com.pl znajdtje sig przydatny kalkulator dotacji, na podstawie kt6rego jest
mozliwoSi wyliczenia przysluguj4cej Pafrstwu dotacji po realizacji inwestycji.

Wigcej informacji na temat r62nych form wsparcia finansowego na inwestycje dotycz4ce
zmiany sposobu ogrzewania, jak i budowy odnawialnych 2r6del energii molna uzyskai
w Samodzielnym Referacie ds. Energetyki Urzgdu Miasta Gdyni, zlokalizowanym w
budynku przy ul. 10 Lutego 24 (pok6j 312) lub pod nr tel. 58 668 23 50, adresem email:
ref. energetyki@gdynia.pl.

Mam nadziejE, 2e przedstawione argumenty pomog4 Paristwu rozwaLyd podjgcie decyzji
o zmianie dotychczas uZytkowanego 2r6dLa ciepla nabardziej przyjazne Srodowisku.

Zpowa?aniem,

zup,


