Polski Alarm Smogowy i Europejskie Centrum Czystego Powietrza
zapraszają na

Rozmowy o Czystym Powietrzu
– jak szybko pokonać niską emisję?
22 czerwca 2021r. (wtorek)
godz. 14:00 – 16:30
14:00 – 14:15: Wprowadzenie do dyskusji, prezentacja wybranych wyników
raportu „Droga do czystego powietrza” – Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu
Smogowego.
14:15 – 15:00 Sesja panelowa I: Program Czyste powietrze i inne działania
dla eliminacji niskiej emisji na poziomie lokalnym i regionalnym
W panelu wezmą udział: Bartłomiej Orzeł, Pełnomocnik Premiera ds. Czystego
Powietrza, Tomasz Urynowicz, Vice-marszałek Województwa Małopolskiego, Paweł
Mirowski, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Piotr Kuczera, Prezydent Rybnika.

15:00 – 16:15 Sesja panelowa II: Jak wzmocnić wdrażanie uchwał
antysmogowych i przyspieszyć wymianę „kopciuchów”?
W panelu wezmą udział: Bogusław Król, Wójt Gminy Zielonki, Marcin Podgórski,
Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego; Blanka Romanowska,
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska, Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia; Paweł Ścigalski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Czystego
Powietrza; Andrzej Urbanik, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Komisja
Europejska.
Prowadzenie: Dominika Wantuch, dziennikarka Gazety Wyborczej specjalizująca
się w tematyce ochrony powietrza.

Wydarzenie w formule online. Uczestnictwo jest bezpłatne.
Wymagana rejestracja: https://live.evenea.com/487-049-820
Podczas spotkania będzie możliwość zadawania pytań prelegentom i panelistom.

Będziemy rozmawiać o tym:
- jak przyspieszyć wdrażanie programu Czyste Powietrze oraz usprawnić obsługę
beneficjenta na poziomie regionalnym i gminnym;
- jakie są propozycje działań na rzecz eliminacji niskiej emisji w ramach
regionalnych programów operacyjnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego);
- czy Czyste Powietrze i zachęty finansowe wystarczą, żeby pokonać niską emisję?
Jak egzekwować uchwały antysmogowe?

Kontekst
Jesteśmy w przededniu wejścia w życie uchwał antysmogowych1. Już wkrótce w
kilkunastu województwach nie będzie można korzystać z najbardziej
zanieczyszczających powietrze urządzeń grzewczych.
Aby sprostać wyzwaniu jakim jest zanieczyszczenie powietrza musimy w
nadchodzących latach w Polsce wymienić około trzy miliony pozaklasowych kotłów i
pieców na paliwa stałe – węgiel i drewno.
Od blisko trzech lat działa powszechny program Czyste Powietrze, który wspiera
wymianę urządzeń grzewczych i termomodernizację domów jednorodzinnych. W
nowej odsłonie uruchomionej w maju 2020 r. aplikowanie do programu zostało
znacząco uproszczone. Żeby dotrzeć do milionów beneficjentów konieczna jest
sprawnie zorganizowana sieć dystrybucyjna. W tym celu Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska przygotował dla gmin zachęty wspierające tworzenie punktów obsługi
beneficjenta, m.in. środki na uruchomienie takich punktów czy wynagrodzenie za
każdy wniosek złożony w gminie. Niektóre gminy utworzyły punkty obsługi
beneficjenta na długo przed wejściem w życie zachęt. Przykładem jest Rybnik, w
którym taki punkt funkcjonuje już od ponad dwóch lat, a miasto jest w czołówce
gmin wymieniających kotły w ramach Czystego Powietrza.
Ale czy sam program Czyste Powietrze wystarczy, żeby pokonać niską emisję? Z
pewnością oprócz dotacji potrzebna jest także pełna determinacja władz
regionalnych i lokalnych. Niezbędne działania władz samorządowych to pomoc przy
programach dotacyjnych oraz skuteczne informowanie o obowiązkach wynikających
z uchwał antysmogowych i konsekwencjach naruszania tych przepisów, a po wejściu
w życie uchwał, prowadzenie działań kontrolnych.

1

W województwie śląskim i podkarpackim uchwała wchodzi za pół roku. Niespełna 600 dni pozostało do wejścia
życie uchwały antysmogowej w Małopolsce, na Mazowszu i w województwie łódzkim.

