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Aleksander Mach

RadnY RadY Miasta Koscierzyna

W odpowiedzi na interpelacjQ zlozonq pzez Pana na Sesji Rady l\rliasta Koscierzyna nr llu18 z dnia 12'12 20'18

rcku informuje, i2:

Ad. t W kad;ncji 2014-2018 zrcalizowano nast9puiEce dzialania naprawcze w zakresie ochrony powietza:

> Wprowadzenie od 01 .4.201 5 roku darmowej komunikacji mieiskiej

> Projekt,,KAWM w Kosciezynie Ograniczenie niskiej emisii popzez termomodemizacje budynk6w"

201412016 - glgboka termomodernizacja oraz zmiana ogrzev/ania w szesciu budynkach Wsp6lnot

l\,,liesrkaniorycti oraz dziesiQciu budynkach wielorcdzinnych nalezqcych do Miasta Ko6ciezyna W wyniku

realizacji prolektu termomodernizacji poddano poni2sze budynki, w kt6rych l4cznie zlikwidowano 226 piecy

w?glowychi

uiirJv'.r,i r,or*r,." - oworcowa 1, 3 lvlaja 11, 8 ['4arca 47, lvliodowa 10' Dworcowa 5' Rynek 6' Kapliczna 9'

Mlyiska 6, Traugutta 4, Wybickiego 8

c) budynki wsp6lnotowe - Sikorskiego 5, 7, 10,

Wartosa zadania:

LEczna warto6c dolinansowania NFOSiGW|

w tym dla Wsp6lnot Mieszkaniowych:

zrcdla linansowania:

11, Lipowa 1, Sklodowskiej2.

pozyczka zWFOS udzielona GIVIK

poZyczka z WFOS udzielona Wsp6lnotom

wklad wlasny GIVIK

wklad wlasny WsP6lnoty

wRtP.0003.1.2019

Warto6a zadanial

DoJinansowanie z WFoS:

Wklad wlasny ogolem:

Warto6c zadania

Wk{ad wlasny mieszkaflcow

Srodki wlasne l\rliasta (1 5%)

Dotacja WFOS

4 950 148,75 zl

2 228 342,44 zl

534 326,00 zl

1 746 490,00 zl

361 140,00 zl

101 .97 1 ,31 zl

273.339,00 zl

>Projeki,KAWKAwKosciezynie,ograniczenieniskiejemisjipopzezlikwidacjQwQglowych26del
,i"pU' - *yai"nu ogo"*"nia w 27 budynkach jednorodzinnych nale2qcych do prywatnych v/lascicieli olaz 2

budynk6w ;ielorodzinnych. W wyniku realizacji projektu zlikwidowano 54 piece wQglowe'

1 535 032,50 zl

676 037,95 zl

858 994,55 zl

w tym wklad mieszkaic6w: 564 307,39 zl

w tym wklad l\/liastai 294.687,16 zl

> Projekt ,Czyste Powietze Ko6ciezyny" - zmiana ogrzewania w 17 budynkach jednorodzinnych

nalez4cych oo mieszkairc6w l\,'liasta KoSciezyna Wwyniku realizacji proiektu zlikwidowano 18 piecyweglowych'

439.427 ,15 zl

280.514,74d

60.7 42,05 zl

98.170,36 zl
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> Projekt ,Kompleksowa termomodemizacja obiekt6w u2ytecznoici publicznej l/iejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Koscierzyny',- glqboka modemizacja energetyczna; budynkor rzyt...n'oSri irOfi.., , tu,"*
lliasta; 

UzSg Miasta w Koscierzynie, Zespol Szkot pubticznych nr t, Zespot SziOt prUfi"riy* * Z t*,y,Pz€dszkole samozqdowe nr 7), zespor szkol pubricznych nr i, Muzeum Ziemi xosci",stlf eirtioteta tvielst",
Ko6cieskiDom Kultury oraz Budynek pzy uticy Traugutta 7.
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4.539.797,96 zt

2.224.318,65 zl il60,39% koszt6w kwatifikowanych)
2.305.115,96 zl

2.3A9.181 .7 g zl

1.962.804,52 zl(85%)
346.377 ,27 zl (15%)

w budynku wielorodzinnym pzy ulicy Drogowcow 4 w ramach wniosku
,Czyste Powietlze pomorza - edycja 201gL umowa zawaia 05.12.201g
wymiana ir6dla ciepla w budynku wspdtnoty mieszkaniowej przy uljcy

42.400,00 zl

29.900,00 zl

12.500,00 zl (29,48o/o)

> . Projekt ,,Ziemia koscierska regionem o wysokiej efektywnosci energetycznej,, _ kompleksowa
modemizacja systemu o6wieflenia zewnQtznego na energooszczedne LED w ciagach komunikacyjnych
i og6lnodostQpnych pzeslrzeniach pubticznych (1946 sztuk).
Koszt calkowity zadania: 2.699.940,30 zl

Koszt calkowity zadania i

Dofinansowanie tiEl
Wklad wlasny lttiasta:

Wydalki kwallf ikowane:

Dofinansowanle llEl
Wklad wlasny l\,4iasta:

> l,4odernizacja 2rddla ciepla
zlozonego do Programu WFOS|GW
roku z terminem realizacji 2019r. -
Drogowcow4.

Koszt calkowity zadania:

Wklad wlasny Wsp6tnoty:

Dofinansowanie WFOSiGW:

> Kontynuacja udzielania dofinansowania na wymiane :r6del ciepla w ramach wsparcia wymtany piecy na
ekologiczne ze 6rodkow wlasnych llliasta. W latach 2015-20j8 zlkwidowano 77 J. p;y oraz udzietono
dofinansowania o lqcznej wa noaci 413.522,67 zl
> . ^ 

01.01.2018 - Utwozenie bezplat0ego punklu doradztwa energetycznego, z kl6rego skotzystac mogE
osoby fizyczne - mieszkahcy Koscieeyny, pzedsiebiorstwa czy wsp6lnjy ispdd;i;tnie ;i;;;k"nio*".> Reatizacja kampanii edukacyjnei ,Ekologicznb postqpujesi _ dym6w nie eritu;e.ri Xu.pan,u na zeczpoprawy jako6ci powielza wojewodztwa pomorskiego' (dofinansowanie ze lroa*ow wros 7.970,02 zt, wKad
wlasny l\4iasta 7 5'16,85 zt).

: I:r!*F kampanii edukacyjnej ,ZieJone Wrota _ kampania na zecz popra$,/y jakosci powietza na
Pomorzu" (dofnansowanie ze Srodk6w WFoS j4.500,00 zl, wklad wlasny l\rj"rt" l'O iaO,zt .i1 

'
> Opracowanie izlo2enie w 11.05.20jg roku wniosku w imieniu lt miesztancaw' oraz t wspOtnoty
mieszkaniowejdo Prcgramu,,Czyste powietize pomoza - edycla 20.1g,. Niest"ty foniu,s ,ostut unie*aZnionypzez wFoSiGW 30.06.20.18r.

> Projekt Koscierskiego TBS - w 2017 roku w Emach programu ,I/\AWM dta pomoza, podlqczono domiejskiej sieci ciepiowniczej 5 budynk6w wsp6lnot mieszkaniowyctr, iirwiauhc zz !.ih *qgto*". xoszt
realizacji zadania to 774 tys. zl, z czego bezzwrotne doiinansowanie ,e Sroaf,O* WfOi wyniosto 334 tys. zl,poZyczka 334 tys. zt, awktad wlasny Wspdtnot wyni6st 106 tys. zl.> W latach 2015-2016 Spotka ivtp, KOS-EKO zainstalowala uzqdzenja odpytaj4ce, kt6re zatrzymaty okoto
361 l\y'g zwiEzk6w pylu.
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> W latach 2015-2018 l,4iejskie Pzedsiebiorstwo lnf@struktury KOS-EKO wspolnie z Miastem

wybudowalo laczre okolo 3.9 km siecr cieplowniczej.

Ad.2 Od stycznia br. w UtzQdzie l\,liasta funkcjonule punkt bezplatnego doladztwa energetycznego dla

mieszkanc6w lviasta, kt6ry zaimuie siQ m in. pornocq w zaplanowaniu wymiany ilodel ciepla

z weglowego na ekologiczne, w tym w Emach uruchomionego Programu ,Czyste Powietrze"' PEcownicy

Wydzialu Rozwoju i Promocji udzielalq daleko id4cej pomocy w procesie aplikowania

o dollnansoli,/anie w ramach Programu ,Czyste Powietze" l4cznie z wypelnianlem wniosku zwlaszcza osobom

majacym problem infomatrczny. Wnioskodawcami do ww. Programu sA osoby lizyczne, kt6rym pQy skladaniu

wniosk6w poprzez dedykowany Portal Beneficjenta, zakladane iest indywidualne konto na podstawie ich adresu

e-mail, dlatego osobiste zaanga2owanie w prcces skladania wniosku wlasciciela budynku jest konieczne'

Ponadto do zlozenia wniosku wymagany lest caly szeeg danych wrailiwych np dochody rodziny (RoDO)' l1066

udzielonych porad w uruchomionym pzez [y'iasto punkcie, tylko $/ ostatnim kwartale 2018 roku to 119 w efekcie

czego 9 mieszkaic6w Ko$ciezyny zlo2ylo wnioski do WFOS|GW o dotacje z Programu Kraiowego ,,Czyste

Powietze".

Ad. 3 W pieMszej kolelnosci weryfikacji poddany zostanie w I kwartale 2019I. Regulanin gospodarowania

srodkami slu2qcyni ochrcnie ,rodowiska w Gninie Mbjskiei Ko!;cierzyna. Pa oplacowaniu aktualizacji

powyzszego regulaminu, [,'liasto ptzyslqp do aktualizacji pozostalych dokumentow strategicznych w lym w

stosownym czase lak2e Planu Gospodafti Niskoemisyjnej

Ad, 4 Wspieanie organizacii pozazqdowych pzez samozqdy reguluie Ustawa o dzialalnogci po2ytku

i o wolontadacie z 24 kwietnia 2003r. Art. 4 peedmiotowej Ustawy wskazuie jednoznacznie strc& zadah

publicznych, ktore mogq podlega6 wsparciu finansowemu pzez samorz4dy Zakres ten nie obeimuje jednak

bezposredniego ukierunkowania na Qecz walki z zanieczyszczeniem powietlza. W zvliqzku z tym l\"liasto nie

moglo ujai w Programie wsp6lpracy z organizaciami pozazqdowymi na rck 2019 oraz w ogloszonym

w listopadzle 2018r. konkursie na zadania realizowane pQez olganizacje w 2019r. osobnei puli 6rcdk6w na

dzialania zwiqzane z zanieczyszczeniem powietza. Ustawodawca dopuszcza zadania z zakresu ekologii

i ochrony zwiez4t olaz ochlony dzledzictwa pzyrcdniczego, jednak proiil koscierskich organizacii !'vskazuje, i2

realizujqone pzede wszystkim projekty wspieEiqce lokalne 6rodowisko organizacji pozazqdowych Pragniemy

podkre6lia, i2 nasze organizacje mogE skladac wnioski dotyczqce ochrcny powietza w ramach zadania

publicznego: edukacia i oswata, twozqc projekty o charakteze edukacyinym i zwiQkszaiqcym Swiadomosd

spolecznEnaszych mieszkahcow w zaklesie ochrony Srcdowiska
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