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Szanowny Panie Prezydencie,
w związku z bardzo złą i stale pogarszającą się jakością powietrza w Opolu
apelujemy do Pana Prezydenta o niezwłoczne podjęcie kompleksowych działań
służących minimalizowaniu zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi oraz
innym trującymi substancjami, których obecność związana jest z tzw. niską emisją i
niezrównoważonym

transportem

miejskim.

Dotychczasowe

działania

Pana

Prezydenta oceniamy jako niewystarczające, a działania, których realizację Pan
zapowiada i które poznajemy z Pana publicznych wypowiedzi uważamy za mało
skuteczne, wręcz pozorowane, które w bardzo niewielkim stopniu wpłyną na
poprawę jakości powietrza, a przez to nie przyczynią się do zwiększenia
bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Opola.
Z wielkim zaniepokojeniem przyjęliśmy informację o niskiej kwocie jaką władze
Opola proponują zarezerwować w projekcie przyszłorocznego budżetu na potrzeby
wymiany pieców spalających paliwa stałe, na inne, bardziej przyjazne środowisku
źródła energii. Kwota zaledwie 600 tys. zł z przeznaczeniem na te cele pozwoli na
wymianę jedynie kilkudziesięciu (ok 30 - 50.) pieców w całym Opolu, choć skala
potrzeb jest ponad dwieście (sic!) razy większa, co z resztą wynika z inwentaryzacji,
która w ostatnim czasie została przeprowadzona na zlecenie Urzędu Miasta Opola.
Apelujemy zatem o wyciągnięcie odpowiednich wniosków z wiedzy jaką Pan uzyskał
wydając na ten cel publiczne pieniądze z budżetu naszej Gminy. Z inwentaryzacji
wynika, że ok 44% palenisk w Opolu to paleniska, które potęgują niską emisję, a
zatem przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza, przez co stanowią
zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców naszego miasta. Gdyby Opole
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przeznaczało co roku taką kwotę jaką Pan zaproponował, to trzeba by czekać ponad
200 lat (sic!), ażeby dokonać pełnej wymiany zinwentaryzowanych źródeł energii W
związku z powyższym wnosimy o zwiększenie planowanej kwoty na dopłaty do
wymiany pieców do poziomu minimum 5 mln zł, z zastrzeżeniem, że kwota ta będzie
rok rocznie wzrastać w tempie, które pozwoli dokonać kompletnej wymiany pieców
na ekologiczne w ciągu maksymalnie 5 lat. Zaniechania w tej materii po stronie władz
publicznych, w tym również Samorządu Miejskiego w Opolu są dłużej społecznie
nieakceptowalne i wymagają radykalnych, natychmiastowych działań z nadaniem
najwyższego priorytetu. Ponadto dotychczas realizowana polityka prowadzić będzie
do nałożenia dotkliwych kar finansowych w związku z obowiązującym prawem Unii
Europejskiej.
Ponadto

prosimy

o

uwzględnienie

w

działaniach

władz

Opola

następujących uwag:
1. Wnosimy o uruchomienie programu dopłat do wymiany pieców pn. Opole

na Zdrowie, obejmujących swym zasięgiem gospodarstwa indywidualne,
w tym również domy jednorodzinne, wspólnoty mieszkaniowe, mieszkania
komunalne i socjalne i inne, jak również obiekty użyteczności publicznej, w
których dziś użytkowane są piece na paliwa stałe.
2. Wnosimy o ustalenie minimalnej kwoty dopłaty do wymiany pieców na po-

ziomie 80% kosztów związanych z zakupem nowego źródła energii, wymianą, w tym stworzeniem instalacji lub adaptacją, modernizacją istniejącej
instalacji. Tylko w taki sposób można przekonać jak największą liczbę
mieszkańców do przedmiotowej wymiany.
3. Wnosimy o rozliczenie powyższych dotacji bezpośrednio między wykonaw-

cą, a miastem - na wzór Krakowa. Dla wielu mieszkańców barierą w skorzystaniu z dotacji może być właśnie konieczność wyłożenia całej kwoty i
późniejsze ubieganie się o zwrot części kosztów.
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4. Wnosimy o rozpatrywanie wniosków o dotację z uwzględnieniem priorytetu

dla wniosków składanych przez osoby fizyczne. W razie nie wystarczających środków na dotacje pierwszeństwo na ich otrzymanie powinny mieć
osoby fizyczne, gdyż w strukturze zanieczyszczenia powietrza największy
wkład mają indywidualne gospodarstwa domowe.
5. Wnosimy o podjęcie skutecznych działań w celu zwielokrotnienia przyłą-

czania nowych gospodarstw indywidualnych oraz obiektów użyteczności
publicznej do sieci ciepłowniczej ECO w Opolu. Program dotacji powinien
również obejmować tworzenie sieci wewnątrz budynków służących przyłączeniu poszczególnych budynków i mieszkań do sieci ciepłowniczej w
Opolu.
6. Wnosimy o podjęcie pilnych prac związanych z możliwością pozyskania

dla Miasta Opola zewnętrznych źródeł finansowania – RPO WO, NFOŚ,
rezerwy celowe Rządu RP, agendy Unii Europejskiej - przeznaczonych na
cele związane z likwidacją niskiej emisji.
7. Wnosimy o mobilizację straży miejskiej w zakresie ochrony powietrza w

Opolu oraz o skuteczne egzekwowanie przepisów prawa w tym zakresie.
8. Wnosimy o wszczęcie konsultacji społecznych w zakresie wprowadzenia

zrównoważonego transportu miejskiego, z uwzględnieniem stałej nieodpłatnej komunikacji miejskiej dla wszystkich osób zameldowanych w Opolu. Doświadczenia innych miast, które wprowadziły takie rozwiązanie, pokazują, że oprócz zmniejszenia natężenia ruchu samochodów osobowych,
co ma korzystny wpływ na jakość powietrza, rosną również wpływy do
miejskiej kasy z uwagi na zwiększenie się liczby osób zameldowanych w
takim mieście. Takie dodatkowe dochody można by przeznaczyć na walkę
z niską emisją. Jednocześnie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o sprawozdanie ze skutków ekologicznych, ekonomicznych i społecznych wdrożonej przez władze Opola ulgi dla kierowców sa-
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mochodów osobowych korzystających z tzw. darmowych piątków w MZK.
W związku z powyższym prosimy też o uzasadnienie realizowanej ulgi, także w odniesieniu do tego, że Pan Prezydent wyraża swoją dezaprobatę dla
stałej nieodpłatnej komunikacji miejskiej w Opolu.
9. Wnosimy o podjęcie prac nad stworzenie Programu Osłon Socjalnych dla

osób fizycznych o niskich dochodach, których należy otoczyć wsparciem w
zakresie zakupu ekologicznych paliw wykorzystywanych w celu ogrzewania gospodarstw domowych.
10. W trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o przekazanie

informacji odnośnie stanowiska Władz Opola w zakresie zasadności i możliwości podjęcia rozmów w sprawie wykorzystania do celów grzewczych w
Opolu taniego i ekologicznego ciepła upustowego z Elektrowni Opole.
11. W trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o przekazanie infor-

macji odnośnie ilości pozyskiwanego drzewa w wyniku prowadzonych wycinek
drzew na terenie miasta, jego wykorzystania i ilości, jakie zostały przekazane osobom potrzebującym jako drzewo opałowe, a także tego, ile osób uzyskało taką
pomoc w ostatnich 3 latach. Jak wygląda obecnie wsparcie osób potrzebujących
w zakresie dopłat do zakupu paliw na potrzeby ogrzewania?

Z poważaniem
Jarosław Pilc

