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Czystsze powietrze w Wieluniu? Czy to możliwe?
W Polsce aż 70% domów jednorodzinnych ogrzewanych jest przy użyciu pieców węglowych.
Bardzo często są to przestarzałe kotły o niskich parametrach emisyjnych, a ich użytkowanie
skutkuje wysoką emisją pyłów i substancji rakotwórczych. Każdy domek jednorodzinny
ogrzewany w taki sposób emituje do atmosfery 3,4 tony CO 2 (dwutlenku węgla) oraz 4 kg
pyłów (PM 2,5 i PM 10). Domowe kotłownie opalane węglem lub innymi paliwami stałymi,
a często również i śmieciami są głównym źródłem zapylenia powietrza w Polsce.
Według Raportu o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2015 r., opublikowanego przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, miasto Wieluń, wśród 22 innych miast,
zostało wyznaczone do podjęcia działań naprawczych, ze względu na przekroczoną roczną wartość
poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM 2,5.
Miasto Wieluń podjęło działania mające na celu poprawę jakości powietrza w mieście i planuje
złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
który wprowadza Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). W związku z tym do 28 lutego br.
w Urzędzie Miasta zainteresowani mieszkańcy mogą składać deklaracje dotyczące wymiany źródła
ogrzewania na ekologiczne, z dofinansowaniem, w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowalnych
przedsięwzięcia.
Jednym z najbardziej ekologicznych źródeł ogrzewania jest niewątpliwie gaz ziemny, który jest
dostępny również w Wieluniu, dzięki firmie EWE. Spółka EWE energia nawiązując do działań
podjętych przez Urząd Miasta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczności Wielunia,
i dodatkowo obniża koszt przyłączenia do sieci gazowej EWE o 50% dla wszystkich tych,
którzy zmienią źródło ogrzewania na gazowe i zostaną zakwalifikowani do PONE.
Wszyscy zainteresowani zmianą źródła ogrzewania na gazowe w ramach Programu Ograniczania
Niskiej Emisji, mogą w biurze EWE w Wieluniu otrzymać informacje i dokumenty niezbędnie do
złożenia stosownej deklaracji.
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„Wprowadzenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji jest potrzebne i na pewno wesprze
finansowo mieszkańców w wymianie źródła ogrzewania. Jestem przekonany, że coraz więcej
starych pieców węglowych, zostanie zastąpionych gazowymi, o wysokiej sprawności. Będzie to krok
w ratowaniu środowiska dla nas, ale również dla naszych dzieci i wnuków.” - mówi Piotr Ciupa
Pełnomocnik Zarządu EWE w Wieluniu. „My jako dostawa ekologicznego źródła ogrzewania już
teraz mamy realny wpływ na ochronę środowiska w Wieluniu. Aby jakość powietrza ulegała dalszej
poprawie, postanowiliśmy dodatkowo obniżyć koszt przyłączenia do sieci gazowej o 50% i wesprzeć
mieszkańców w podjęciu decyzji o wymianie starych kotłów.” – dodaje Piotr Ciupa.
Źródło: EWE
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