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Jasienica 30.Ol.20l7r.

Śląski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska w Katowicach
40-036 Katowice

ul. Wita Stwosza 2

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne z dnia 20.l2.20l6r. nr DBlN.7023.570.20l6. MK.MG
uprzejmie informuję , że w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości podjęto
następujące działania :
Adl

1) w budżecie gminy na rok 2017 zabezpieczono środki finansowe na aktualizację ,,Projektu
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie
Gminy Jasienica"
2) w ,,Planie Działań Krótkoterminowych" na terenie Gminy Jasienica na rok 2017 dodatkowo
uwzględniono :
a) kontrolę gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów
w urządzeniach grzewczych i na otwartych przestrzeniach , w tym rejestracja zgłoszeń
i przeprowadzonych kontro!i na ich podstawie.
b) przekazywanie drogą elektroniczną informacji o ostrzeżeniach związanych z sytuacjami
zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza mieszkańcom Gminy /na stronie :
www.jasienica.pi zakładka ,, gospodarka odpadami , czyste powietrze" oraz:
- Dyrektorowi Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Jasienicy, w celu przekazania
placówkom oświatowym i wprowadzenia konieczności ograniczenia długotrwałego
przebywania podopiecznych na otwartej przestrzeni, dla uniknięcia narażenia
na wysokie stężenia.
- Dyrektorom prywatnych placówek opiekuńczo wychowawczych, w celu wprowadzenia
konieczności ograniczenia długotrwałego przebywania podopiecznych na otwartej
przestrzeni, dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia.
- Kierownikowi Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
w celu przekazania podległym jednostkom i przygotowania się do podjęcia
zwiększonej liczby pacjentów z dolegliwościami astrnatycznymi lub niewydolności
krążeniowej oraz wprowadzenia dokładniejszej diagnostyki pacjentów
w szczegóiności starszych i z schorzeniami dróg oddechowych.
c) w ramach działań edukacyjnych zostaną opracowane i rozkolportowane wśród
mieszkańców Grniny Jasienica oraz w placówkach szkoiriych , służby zdrowia ulotki
informacyjnej na temat szkodliwego wpływu pyłów i gazów zawartych w powietrzu
pochodzących
z spalania paliw energetycznych oraz zakres wspierających działań zmierzających do
likwidacji niskiej emisji.
?WOJEWOOlKl ŻS P??EY:r ORAT'-OC?HRONF ?ś'r:iI:ÓBówii;j
'/V xAl'OW!CACs

Deąr;'W'6::J;kW=Bia?
WPŁYW

.ć7

1.1"

?:'..a?? a='lf
I

1.(jZ....'.....,............ góapis ...................

3) rozpoczęto prace nad opracowaniem regulaminu zasad wsparcia działań w zakresie:
a) wymiany kotłów starego typu na mniej emisyjnej spełniające obowiązujące normy
np. PN-EN 303-5:2012 dla urządzeń z automatycznym sposobem zasilania paliwem,
oraz na gazowe , olejowe ,
b) termomodernizacji budynków mieszkalnych w zakresach:
- dociepleń ścian
- dociepleń stropodachów i dachów
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
- wew. Instalacji centralnego ogrzewania
c) instalowania urządzeń , instalacji typu:
- kolektory słoneczne
- wymienniki ciepła
- pompy ciepła
- panele fotowoltaiczne

Ad 2.

W terminie do końca I kwartału br. zostanie złozone do Marszałka Województwa Śląskiego
uzupełnienie sprawozdania za 20l5r. , uwzgledniające informacje o realizacji pozostałych zadań
ujętych w harmonogramie POP.
Ad 3.

W sprawozdaniach z realizacji harmonogramu POP będą uwzględniane realizacje wszystkich
zadań określonych w harmonogramie.
Ad 4

Sprawozdanie z realizacji działań naprawczych określonych w harmonogramie POP będzie
przekazywane terminowo.
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