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Szanowni Paristwo,

Mieszkarflcy Gdyni !

W trosce o jakoSi powietrza, kt6rym oddychamy, zwracarn sig do Paristwa z apelem o podjgcie
dziataf'w kierunku ograniczenia niskiej emisji na terenie naszego Miasta.

Niska emisja to zanieczyszczenia trafiqqce do powietrza, pochodzqce z procesu spalania wqgla o
niskiej jakoSci, czy Smieci - w domolvych piecach, paleniskach i lokalnych kotlowniach. To
wlaSnie emisja z niskich komin6w, niewyposazonych w odpowiednie filtry, rczprzestrzenia siE po
naiblihszej okolicy i najbafiziej szkodzi okolicznym mieszkaricom. Dym, od6r i brud mog4 byi
uci4zliwe w bardzo widoczny spos6b, brudzqc elewacje pobliskich dom6w czy suszqce sig na
zewnqtrz pranie. Natomiast wdychanie dymu mohe przyniesi negatywne konsekwencje zdrowotne
nawet po kilku latach.

ProszE tych wszystkich, ktorzy ogrzewqqswoje mieszkania piecami wEglowymi o to, by zwr6cili
uwagQ na jakoS6 spalanego w nich wggla oraz aby nie spalali w nich odpad6w domowych.

Zwracam sig tez do Paristwa z gorqcym apelem o rozwahenie moZliwoSci calkowitego zaprzestania
uzytkowania piec6w i kotl6w na paliwo stahe oruz zmiang sposobu ogrzewania na inne, mniej
szkodzqce Srodowisku 2r6dlo cieplanp. na cieplo dostarczaneprzezmiejsk4siei cieplownicz4.

Cieplo dostarczane przez miejskq siei cieplowniczqw punkcie odbioru ciepla, czyli w Paristwa
gospodarstwie domowym nie bEdzie emitowalo Zadnych zanieczyszczeh, dlatego goreco do tego
namawiam. Cieplo to jest energiq wyprodukowanQ, co prawda z wggIa, jednak w procesie
skojarzonym, czyli nqbardziej efektywnie wykorzystujqcym zasoby tego paliwa. Emisja z
komin6w elektrocieplowni jest stale monitorowana, zaS poczynione w ostatnim czasie inwestycje
w instalacje do oczyszczania spalin sprawitry, 2e emisja szkodliwych gazow i pyl6w zostaNa
pr akty cznie wyeliminowana.

Zdaiqc sobie sprawQ., 2e inwestycje polegajqce na zmianie sposobu ogrzewania wymagaj4
znacznych naklad6w finansowych, Rada Miasta Gdyni podjgla Uchwalq Nr XV/320/15 z dnia 30
grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej naJinansowanie ochrony Srodowiska
w zalvesie inwestycii obejmujqcych wymianq irddel energii cieplnej na ir6dta niskoemisyjne oraz
budowq odnawialnych ir1del energii (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz., 515) dziEki kt6rej
moZliwe jest dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania na \orzystniejszych zasadach niz w
latach ubieglych. Wsparcie finansowe i merytoryczne oferuj q r6wnie2 firmy OPEC Sp. z o.o.,



czyli dostawca ciepla oruz jej producent EDF Polska S.A. Oddzial Wybrzehe, wladciciel
elektrocieplowni w Gdyni.

Na stronie dedykowanej tematyce zwiqzanej z miejsk4 sieci4 cieptownicz4
www.cieplolubni.com.pl znajduje sig przydatny kalkulator dotacji, na podstawie kt6rego jest
moZliwo6i wyliczenia przysluguj4cej Paristwu dotacji po realizaqi inwestycji.

Dodam teL, 2e w ramach udzialu w konkursie ,,Czyste powietrze Pomotza", dofinansowanym
przez Wojew6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdarisku istnieje
mozliwoSi uzyskania dodatkowych Srodk6w na modernizacjg 2r6del ciepla.

WiEcej informacji na temat rcZnych form wsparcia finansowego na inwestycje dotycz4ce zmiany
sposobu ogrzewania, jak i budowy odnawialnych 2rodel energii mo2na uzyska6 w Samodzielnym
Referacie ds. Energetyki UrzEdu Miasta Gdyni, zlokalizowanym w budynku przy ul. l0 Lutego 24
(pok6j 312) lub pod nr tel 58 668 23 50, adresem email: ref.energetyki@gdynia.pl

Mam nadziejg, 2e przedstawione argumenty pomoge Paristwu rozwuZy! podjqcie decyzji
o zmianie dotychczas uZytkowanego 2r6dla cieptra nabardziejprzyjazne Srodowisku,tymbardziej
2e w Paristwa przypadku istniej4 warunki techniczne do przylqczenie siE do miejskiej sieci
cieplowniczej ze wzglqdu na bliskoS6 cieploci4gu kt6ry znajduje siE w ulicy.

Zpowahaniem,

Stgpa


