Slawków, dnia 01.12.2006 r.
"Informacja z realizacji "Obszarowego Programu Likwidacji Niskiej Emisji dla Gminy
Slawków"
I. Informacje ogólne o Programie.
Powietrze atmosferyczne na obszarze Slawkowa jest ksztaltowane przez nastepujace
czynniki:-Iokalna
emisje zanieczyszczen pylowo-gazowych, -emisje zanieczyszczenia z
terenów-przyleglych, warunki cyrkulacyjne atmosfery. Do lokalnych zródel emisji pylowogazowych naleza: -indywidualne domowe paleniska weglowe;- kotlownie domowe rozproszone
na terenie miasta, -pojazdy samochodowe. Procesy spalania w, tych zródlach tworza tzw.
"niska emisje" zanieczyszczen.
Wegiel jest i dlugo jeszcze bedzie glównym zródlem energii w naszym kraju. Trzeba
sie wiec nauczyc redukowania przykrych efektów zwiazanych z jego spalaniem.
Profesjonalna energetyka z tym problemem radzi sobie calkiem dobrze, natomiast problem
stanowia male kotlownie i stare piece domowe, które rocznie spalaja okolo 30 mln ton wegla.
Panstwo pomaga w redukcji niskiej emisji, totez wiele gmin zdecydowalo sie na takie
dzialanie. Jedna z tych gmin jest gmina Slawków, która od 2004 roku realizuje "Program
obnizenia niskiej emisji"
Cel Programu:
redukcja emisji do atmosfery substancji szkodliwych oraz poprawa warunków zycia;
wzrost swiadomosci ekologicznej wsród mieszkanców Slawkowa;
ekonomiczna motywacja do modernizacji systemów grzewczych.
Koszty i korzysci:
mozliwosc uzyskania korzystnego dofinansowania;
wzrost sprawnosci i energooszczednosci systemu grzewczego;
pelny komfort eksploatacji w obsludze i uzytkowaniu urzadzen oraz utrzymanie czystosci
pomieszczen;
czystsze powietrze w Slawkowie i na Slasku.
Ola usprawnienia realizacji zadan koniecznym byl wybór Operatora, obslugujacego
Program. Zgodnie z Zarzadzeniem Nr 25/B/04 Burmistrza Miasta Slawkowa z dnia 15 lipca
2004 r. Miejski Zaklad (obecnie Zarzad) Budynków Komunalnych w Slawkowie zostal
ustanowiony Operatorem realizacji zadan wynikajacych z uchwaly XI177/03 Rady Miejskiej z
dnia 8 sierpnia 2003r. przyjmujacej "Program obnizenia niskiej emisji" na terenie miasta
Slawkowa.
Do zadan Operatora nalezy:
uczestniczenie w akcji medialnej;
analiza ankiet mieszkanców;
rejestracja wniosków mieszkanców w sprawie przystapienia do programu;
uruchomienie stalego punktu informacyjnego;
sporzadzenie listy producentów kotlów oraz listy rankingowej firm instalatorskich
spelniajacych wymagania programu i posiadajacych obowiazujace certyfikaty;
zestawienia zawartych umów, zlecen, faktur, itp.;
ustalenie zasad serwisu gwarancyjnego;
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zawierani~ umów z klientami,na podstawie pelnomocnictwaina modernizacje systemów
ogrzewama;
ustalenie harmonogramów rzeczowo-ilosciowo-czasowych
realizowanych przedsiewziec
oraz harmonogramów finansowania;
wykonywanie innych polecen Burmistrza Miasta.
Wszelkich informacji dotyczacych realizacji zadan w ramach "Programu obnizenia
niskiej emisji" udziela w kazda srode i czwartek od godz. 15:00 do 17:00 oraz kazda
sobote w godz. od 8:00 do 12:00 Miejski Zarzad Budynków Komunalnych z siedziba w
Slawkowie przy ul. Losinska (tel. 032 260-99-69).
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Wlascicielowi domu z przestarzalym paleniskiem proponuje sie:
wymiane starego paleniska na ekologiczne - mozna wybrac nowoczesne kotly weglowe,
gazowe, olejowe, pompy ciepla lub kolektory sloneczne;
dostawe
.... urzadzen, prace demontazowe;
serWISgwarancyjny l pogwarancYJny;
jako opcje dodatkowa docieplenie przegród budowlanych.
Zgodnie
z umowa zawarta z WFOSiGW, na podstawie
zaplanowano w latach 2004-2006 do realizacji lacznie 170 zadan.
dopuszczono budynki mieszkalne z terenu gminy.

w/w uchwaly,
Do programu

Warunki oferowane przy wymianie starego zródla ogrzewania na nowe ekologiczne
oraz ocieplenie przegród budowlanych sa dla mieszkanców korzystne, gdyz wlasciciel
budynku korzysta z:
10% dotacji (w 2004 r. ze srodków WFOSiGW natomiast w latach 2005-2006r. ze
srodków Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska);
65% pozyczki niskooprocentowanej (okolo 3%) z odroczonym na rok terminem
platnosci.
Podstawe wyliczenia dofinansowania stanowia koszty jednostkowe inwestycji
wieksze niz:
10.000,00 zl - dla budowy kotlowni wyposazonej w kociol weglowy niskoemisyjny;
12.000,00 zl - dla budowy kotlowni wyposazonej w kociol gazowy;
18.000,00 zl - dla budowy kotlowni wyposazonej w kociol olejowy;
15.000,00 zl - dla ocieplenia scian.
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Okolo 90% wlascicieli wybiera kotly retortowe gdyz zuzywaja one o polowe mniej
wegla od tradycyjnych i sa nieklopotliwe w obsludze. Poza sezonem grzewczym, kiedy
potrzeba tylko cieplej wody, wrzuca sie 25 kg (worek) wegla i mozna nawet przez tydzieÓ nie
zagladac do pieca.
Ogrzewanie gazowe wybiera okolo 10% wlascicieli.
Efekty ekologiczne to redukcja emisji tlenku wegla o 99%, dwutlenku siarki o 56%,
tlenków azotu o 35%, pylów o 98%.

Mieszkancy poczatkowo nieufni do uczestniczenia w "Programie ...", z biegiem czasu
coraz chetniej przystepuja i przekonuja sie do niego. Po zakonczeniu Programu
zaplanowanego na 3 lata, w zwiazku z duza iloscia chetnych, planuje sie przedluzenie go
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jeszcze na 2 lata, o czym poinformowano WFOSiGW i na poczatku przyszlego roku zostanie
zlozony nowy Wniosek na kontynuacje zadan.
Nalezy podkreslic fakt, ze od przyznania przez WFOSiGW srodków finansowych do
realizacji poszczególnych zadan nastepuje dluga droga proceduralna:
l. Umowy na dofinansowanie Programu sa zawierane pomiedzy Gmina Slawków, a
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
okres roku kalendarzowego.
2. W kazdym roku realizowany jest odrebny etap programu.
3. Termin osiagniecia efektów ekologicznych i rzeczowych ustalony jest na 31 grudnia
kazdego roku objetego Programem.
4. Srodki Funduszu na dofinansowanie realizacji rocznego etapu Programu wyplacane sa w
transzach.
5. Kazda transza pozyczki wyplacana jest zaliczkowo po przedlozeniu przez Gmine:
- zabezpieczenia pozyczki,
- harmonogramu rzeczowo-finansowego dla grupy zadan objetych kazda rata
- dofinansowania okreslonego w "Modelu wyplat i rozliczania ...",
- kserokopii pozwolen na budowe lub zgloszen rozpoczecia termomodernizacji lub
modernizacji zródel ciepla kotlowni dla grupy zadan objetych kolejna rata
dofinansowania,
- rozliczenia min 80% srodków juz wyplaconych z uprzednio uruchomionej raty
(dla zakresu, dla którego wg, harmonogramu rzeczowo-finansowego uplynal
termin wykonania).
6. Dofinansowanie w ramach kazdej transzy winno obejmowac zadania realizowane
okresie 1-3 miesiecy.
7. W ramach rozliczenia calego zadania, Gmina dostarcza do biura Funduszu:
- pelne rozliczenie zadania (sprawozdanie wg. obowiazujacego w Funduszu wzoru
wraz z uwierzytelnionymi kserokopiami faktur i przelewów),
- uwierzytelnione kserokopie protokolów odbioru koncowego,
- uwierzytelnione kserokopie protokolów przekazania do uzytkowania,
- dokumenty potwierdzajace efekt rzeczowy i ekologiczny,
- kserokopie zawiadomien o wykonaniu termomodernizacji lub modernizacji
zródel ciepla w zakresie wynikajacym z harmonogramu rzeczowo-finansowego
Uesli sa wymagane w Prawie budowlanym).
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Wyszczególnione powyzej warunki musi spelnic Gmina, natomiast innym problemem
jest sposób dokonywania
wplat i rozliczania
srodków z zainteresowanymi
dofinansowaniem mieszkancami.
Po uprawomocnieniu sie decyzji WFOSiGW, MZBK w imieniu Urzedu Miasta
opracowal regulamin wyplat i sposobu rozliczania srodków, sporzadzil umowe zwrotu
kosztów, która Inwestor podpisuje w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach, dokladny
harmonogram splaty poniesionych kosztów wraz z naleznymi odsetkami, który jest
dostarczany przed terminem wplaty 1 raty.
Forma zabezpieczenia poniesionych kosztów jest:
weksel wlasny in blanco;
kociol, który do czasu splaty jest wlasnoscia Gminy.
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II. Wykaz producentów (dostawców) kotlów, instalatorów i wykonawców spelniajacych
wymagania programu, wybranych w konkursie ofert:
Producenci i dostawcy kotlów:
l. PROTECH II Gieraltowice Jan Krupnik, producent kotlów: Karo, Eko-Plus.
2. Zaklady Górniczo-Metalowe "ZEBIEC", Starachowice, producent kotla "KWKP 25-1 ".
3. Wytwórnia Kotlów Grzewczych Edward Patyk, Jaworzno, producent kotla "EKO-PLUS
PATYK".
4. Zaklad Kotlarsko-Instalacyjny wod.kan.gaz c.o. Rafal Grobelny, Pleszew, producent kotla
KTM".
5. Przedsiebiorstwo Wdrozen Techniki Kotlowej TERMO-TECH Sp. z 0.0. Staporków,
producent kotla "EKO- TECH".
6. P.W. "Budmet" Nocon, Czeladz, producent kotla Eko-Plus, Budmet.
7. "HKS LAZAR" S.C. Pielgrzymowice, producent kotla EKO-Komfort A.
8. Zaklad Kotlarsko Slusarski Ryszard Wojciechowski, producent kotla BIO WULKAN.
9. JUBAM Sp.z 0.0. Mikolów, producent kotla JUBAM EKO PLUS, JUBAM GAZ E.
10. Zaklad Kotlarsko Slusarski Feliks Spyra, Pszczyna, producent kotla KW KMP.
11. "RADAN" Sp. z 0.0. , Gliwice, producent kotla "EKO-PLUS RADAN".
12. ZPW Janusz Urzon, Pszczyna, producent kotla CRE "URZON".
13. Wytwórnia Kotlów Grzewczych "Her' , Lubliniec.
14. Paradigma Polska Sp. z 0.0. Dabrowa Górnicza, dostawca kotlów gazowych Modula II.
15. ECO-SYSTEM, Olkusz, dostawca wszystkich rodzajów kotlów gazowych.
Firmy instalacyjne:
l. EKOREM Andrzej Tkaczyk, Slawków, montuje kotly weglowe "ZEBIEC". kotly
gazowe: "De Deitrich", "Vaillant".
2. "ENERGOZEC" Sp. z 0.0. , Katowice, montuje kotly weglowe EKO-PLUS UNI, HEF.
3. JUBAM Sp. z 0.0. Mikolów, montuje kotly JUBAM GAZ E.
4. Uslugi Gaz Wod Kan c.o., Katowice, montuje kotly gazowe Junkers, kotly weglowe: HKS
Lazar.
5. "ZERUT" Grzegorz Uchyla, Sosnowiec, montuje kotly
weglowe Eko-Komfort A,
"ZEBIEC".
6. "ECO-SYSTEM" S.C., Olkusz, montuje wszystkie rodzaje kotlów gazowych i weglowe:
EKO-PLUS Budmet, FUTURA.
7. Instalacje Budowlane Józter Grzegorz Krzewicki, Slawków, montuje kotly weglowe:
BIO-WULKAN, PROTECH.
8. Zaklad Instalacyjny "INST-MAR", Olkusz, montuje kotly weglowe i gazowe: Danfoss,
Beretta.
9. Zaklad Slusarsko Kotlarski Feliks Spyra, Pszczyna, montuje kotly weglowe: KW KMP.
10. "PRESSUS" Technika Grzewcza, Katowice, montuje kotly gazowe BUDERUS.
11. OLSAN-BUD F.U.H.P., Olkusz, montuje kotly weglowe i gazowe.
12. "DAKON" S J, Zabrze, montuje kotly weglowe EKO-PLUS, RADAN.

Wykonawcy realizujacy ocieplenia budynków:
l. Zaklad Remontowo Budowlany Henryk Jadczyk, Slawków.
2. Zaklad Remontowo Budowlany Henryk Durlej, Dabrowa Górnicza.
3. PW "DACHOREM" s.c. Waldemar· Rybak &Lech Kupis, Dabrowa Górnicza.
4. "JUREK I MAREK" Kokosinski Marek, Nowak Jerzy S.C., Dabrowa Górnicza.
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Dnia 28 sierpnia 2004 r. na placu przed Szkola podstawowa przy ul. Browarnej
mieszkancom zainteresowanym "Programem ..." producenci zaprezentowali ekologiczne kotly
centralnego ogrzewania opalane weglem i gazem, poprzez pokaz ich pracy oraz udzielenie
odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczace ceny, sposobu montazu, gwarancji, rodzaju
paliwa, serwisu itp.
W pokazie swoje kotly zaprezentowaly nastepujace firmy:
PROTECH II z Gieraltowic, P.W. "Budmet" z Czeladzi, Zaklad Kotlarsko-Slusarski ze
Slawkowa, JUBAM Sp z 0.0. z Mikolowa, Zaklad Kotlarsko-Slusarski z Pszczyny, RADAN
z Gliwic, Janusz Urzon z Pszczyny, HEF z Lublinca, Paradigma Polska Sp. z 0.0. ECOSYSTEM z Olkusza.
Byla to niepowtarzalna okazja dla mieszkanców, którzy przystepujac do realizacji zadan w
ramach "Programu ..." stana przed problemem wyboru kotla do montazu.
III. Informacje o realizowanych zadaniach w ramach "Programu ...".
W roku 2004 wykonano nastepujace zadania:
modernizacje 9 kotlowni w tym: montaz 6 kotlów ekologicznych
gazowych,
ocieplenie 3 budynków.

weglowych

W roku 2005 wykonano nastepujace zadania:
modernizacje 21 kotlowni w tym: montaz 16 kotlów weglowych i 5 gazowych,
ocieplenie 2 budynków.
Na etap w 2006 roku skladaja sie:
24 zadania polegajace na wymianie starego zródla ciepla na nowe (tj. 20 kotlów
weglowych na weglowe ekologiczne i 2 kotlów weglowych na gazowe oraz 2
ocieplenia budynków).
Do dnia przygotowania informacji wykonano 8 zadan polegajacych na wymianie
starego kotla weglowego na ekologiczny weglowy i 1 docieplenie budynku. W trakcie
realizacji sa pozostale zadania.
Wykonanie 24 zadan w tym roku pozwoli na osiagniecie w dniu 31 grudnia 2006 r. efektu
ekologicznego, czyli glównego zalozenia Programu.

Dla lepszego zobrazowania procedury zwiazanej z realizacja zadania przedstawiam
wedlug wyliczenia warunki jakie musi spelnic Inwestor (mieszkaniec):
1. Przystepujac do programu Inwestor oswiadcza, ze:
jest wlascicielem budynku mieszkalnego zlokalizowanego w granicach gminy Slawków,
budynek zostal zgloszony do uzytkowania (zgodnie z Prawem budowlanym),
posiada zainstalowane i pracujace stare zródlo ciepla,
nie zostal zobowiazany zadnym prawnym dokumentem (projektem, decyzja, itp.) do
zamontowania ekologicznego zródla ciepla,
posiada podpisana umowe na wywóz smieci z posesji.
2. Inwestor zobowiazuje sie wymienic stare zródlo ciepla na nowe zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa i zasadami okreslonymi w Regulaminie.
3. Inwestor zobowiazuje sie przygotowac kotlownie do wymiany zródla ciepla zgodnie z
wstepna opinia kominiarska oraz zaleceniami wynikajacymi z protokolu inwentaryzacji
kotlowni.
4. Wymiana traktowana jako calosc sklada sie z nastepujacych po sobie etapów:
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5.

6.
7.

8.

9.

rejestracja wniosku o przystapienie do Programu,
wykonanie projektu modernizacji kotlowni i zgloszenie modernizacji w Starostwie
Powiatowym,
zakup i dostawa nowego zródla ciepla,
montaz nowego zródla ciepla,
montaz niezbednego zakresu instalacji c.o. w kotlowni umozliwiajacy uruchomienie
nowego zródla ciepla,
montaz wkladu kominowego, o ile zachodzi taka koniecznosc.
W przypadku wymiany starego zródla ciepla na gazowy Inwestor dodatkowo
zobowiazany jest do:
wykonania na wlasny koszt projektu wewnetrznej instalacji gazowej,
wystapienia do Starostwa Powiatowego w Bedzinie, Wydzialu Architektury i
Budownictwa o wydanie "decyzji w sprawie pozwolenia na budowe wewnetrznej
instalacji gazowej",
wystapienia do Starostwa Powiatowego w Bedzinie, Wydzialu Architektury
i
Budownictwa
z zawiadomieniem
o planowanym
terminie
rozpoczecia
robót
budowlanych,
i
wystapienia
do Starostwa Powiatowego w Bedzinie, Wydzialu Architektury
Budownictwa
z zawiadomieniem
o planowanym
terminie zakonczenia
robót
budowlanych.
W przypadku zastosowania alternatywnych zródel ciepla Inwestor zobowiazany jest to
uzyskania wszelkich wymaganych programem dokumentów w celu realizacji zadania.
W przypadku ocieplenia budynku Inwestor zobowiazuje sie do:
wykonania na wlasny koszt audytu energetycznego budynku,
zgloszenia planowanych robót w Starostwie Powiatowym,
wyboru wykonawcy robót,
przygotowania budynku do ocieplenia,
wymiany starego zródla ciepla na nowe.
Inwestor upowaznia wybranego przez Burmistrza Miasta Operatora do:
zawarcia w swoim imieniu umów z wykonawca ocieplenia, producentem/posrednikiem
oraz firma instalacyjna na dostawe i montaz nowego zródla ciepla niniejszego regulaminu,
podjecia wszelkich kroków zmierzajacych do prawidlowej realizacji programu.
Po wykonaniu zadania nastepuje kolejny etap tj. jego rozliczenie, gdzie procedura
jest równie skomplikowana.

IV. Zadania w budynkach komunalnych:
W ramach wspólpracy z WFOSiGW dokonano modernizacji
termomodernizacje w nastepujacych budynkach komunalnych:
l) Urzad Miasta przy ul. Losinska l - 2004 r. Modernizacja kotlowni;
2) MOK, ul Mlynska 14 - 2004 r. Modernizacja kotlowni;
3) TKKF, ul. Michalów 6 - 2005 r. Modernizacja kotlowni;
4) MZWiK, ul. Okradzionowska 29B - 2005 r. Modernizacja kotlowni;
5) Urzad Miasta Rynek l - 2006r. Termomodernizacja
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zródel ciepla oraz

Obecnie trwa przygotowania Wniosku na zadanie pn. "Wykonanie
budynku Urzedu Miasta przy ul. Losinska 1 w Slawkowie".
W zwiazku z przygotowywaniem
Wniosku, który
realizowanych w ramach Programu na lata 2007-2008 r,
wszystkich zainteresowanych
uczestnictwem w Programie
Miejskiego Zarzadu Budynków Komunalnych w Slawkowic,
sobote w godzinach od 800 do 1200
Szczególowe informacje

bedzie kontynuacja
zadan
zwracamy sie z prosba do
o zglaszanie sie w siedzibie
ul. Losinska 1 w kazda:

udzielane sa telefonicznie pod nr 032 260 99 69.

Sluzymy wszelka pomoca!
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termoizolacji

