Smog w małym mieście. Iławski ratusz rezygnuje z drona, z
dotacji nie rezygnuje
data aktualizacji: 2021.11.23

Udzielanie mieszkańcom dotacji na wymianę ogrzewania na proekologiczne pozostaje
najważniejszą bronią, jaką w walce ze smogiem stosuje Urząd Miasta w Iławie. Natomiast
ubiegłoroczny eksperyment w postaci kontroli iławskich kominów z użyciem drona w tym
sezonie grzewczym nie będzie kontynuowany - dowiedział się portal www.infoilawa.pl.
Tzw. niska emisja pozostaje potężnym problemem. Jak o czystsze powietrze w Iławie
zabiega miejscowy ratusz? Na początku nowego sezonu grzewczego zapytaliśmy o to w
magistracie.
200 TYSIĘCY NA DOTACJE DLA MIESZKAŃCÓW

- W 2022 roku planuje się kontynuację udzielania
dotacji celowych na wymianę ogrzewania na
proekologiczne. Na ten cel w projekcie budżetu na
2022 rok zabezpieczono środki w wysokości 200 tys.
złotych. W 2021 roku przekazano 41 dotacji o łącznej
wartości 203 tys. złotych, z czego aż 40 dotacji

zostało przeznaczonych na zakup kotła gazowego. Na
dzień dzisiejszy nie wszyscy mieszkańcy rozliczyli się
z udzielonych dotacji - podał nam ratusz.
Na co dokładnie taką dotację można uzyskać i w jakiej wysokości, przypominamy w ostatniej części
artykułu.
DRON JUŻ NIE POLATA
Program dotacji doczeka się kontynuacji; inaczej przedstawia się sprawa z tzw. patrolem
antysmogowym z użyciem drona. Kontrolę jakości powietrza tą metodą ratusz po raz pierwszy
przeprowadził w grudniu 2020 roku. Wówczas skontrolowano 857 budynków w naszym mieście,
szczegółowym pomiarem obejmując 22 nieruchomości.
W nowym sezonie urząd z tego rezygnuje.

- Podczas najbliższego sezonu grzewczego nie będzie
przeprowadzany patrol antysmogowy z
wykorzystaniem drona. Działania z użyciem platformy
pomiarowej zainstalowanej na dronie nie odbędą się
w bieżącym roku, co spowodowane jest przede
wszystkim wzrostem ceny usługi - podaje iławski
magistrat. - Ponadto pozyskany raport z
ubiegłorocznych badań jednoznacznie wskazał, że
niewłaściwie eksploatowane kotły grzewcze oraz
jakość stosowanego paliwa miały dominujący udział w
zanieczyszczeniu powietrza na terenie miasta Iławy.
Na podstawie analizy raportu podejrzenie spalania
odpadów wskazane zostało wyłącznie na dwóch
nieruchomościach.
Kontrole, o charakterze wyłącznie interwencyjnym, realizuje teraz upoważniony pracownik urzędu
miasta. Są one połączone z kampanią informacyjną na temat możliwości uzyskania dotacji na zmianę
ogrzewania na proekologiczne.
DOTACJA. NA CO I ILE?
Zgodnie z obowiązującymi zapisami Uchwały Rady Miejskiej w Iławie, w przypadku wniosków
złożonych w roku 2022, udzielana jest dotacja w następujących wysokościach:
a) przy wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem do sieci

ciepłowniczej - 10 000 zł dla domu jednorodzinnego, 20 000 zł dla wspólnoty mieszkaniowej,
b) przy wykonaniu źródła ciepła opalanego paliwem gazowym, olejowym lub elektrycznym - 4
000 zł;
c) przy wykonaniu źródła ciepła z zastosowaniem paliwa stałego przy użyciu kotłów
bezrusztowych spełniających wymagania klasy 5 w zakresie emisji i sprawności cieplnej - 2 000
zł (chodzi wyłącznie o ogrzewanie paliwem stałym przy użyciu kotła bezrusztowego, bez
możliwości montażu dodatkowego rusztu, z automatycznym załadunkiem paliwa, spełniającego
wymagania klasy 5 w zakresie emisji i sprawności cieplnej według normy PN-EN 303 – 5:2012,
z wyłączeniem kotłów na węgiel.)
f
Urząd zwraca uwagę, że zapisy uchwał antysmogowych, przepisów prawa w zakresie ochrony
środowiska i termomodernizacji docelowo narzucają całkowite odejście od stosowania paliw stałych,
przede wszystkim węgla, stąd przedsięwzięcie polegające na zakupie kotła na węgiel nie będzie
dotowane przez Gminę Miejską Iława oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
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