KRAKÓW, 10.10.2018

Według najnowszego raportu WHO, 36 spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych
miast Unii Europejskiej leży w Polsce. I ciągle pogarszamy ten wynik: 2016 roku
wśród 50 były 33 polskie miasta. Wśród nich jest Kraków.

Samorządy nie mogą walczyć same z zanieczyszczeniem powietrza!

Ustawę „o czystym powietrzu”, która skutecznie przepędzi
smog z Polski! Złożyliśmy jej projekt w Sejmie w 2017 roku!

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r.
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy

- Decyzja wykonawcza Komisji 2011/850/WE z 12 grudnia 2011 r.
ustanawiająca zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej
wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza

219 stacjach pomiarowych przy 1336 stanowisk pomiarowych a wyniki te są

uzupełniane o modelowanie matematyczne rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
- Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania
i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw
- Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska,
popularnie zwana antysmogową
- Krajowy Program Ochrony Powietrza z września 2015 r. Projekt z 2017 roku ustawy o
zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska, tzw o czystym powietrzu

Fundusz Termomodernizacji BGK, do 2015 : 1,9 mld zł z budżetu państwa
Mechanizm Norweski i EOG, 2009 – 2014 : 217 mln euro
GIS, w tym Gazela i Sowa, 2010 – 2017 : 1,306 mld zł
POIiŚ, 2014 – 2020 : 4,128 mld euro
16 WFOŚiGW, 2014 – 2020 : 3,1 mld zł
NFOŚiG , 2014 – 2020 : 3,1 mld zł w tym:
KAWKA – 400 mln zł
RYŚ – 400 mln zł
PROSUMENT – 800 mln zł
LEMUR – 290 mln zł
BOCIAN – 570 mln zł
DOM ENERGOOSZCZĘDNY – 300 mln zł

Premier Beata Szydło:

z 14 rekomendacji - ostały się 2 !

Tj. rozporządzenia:
O DZIURAWYCH KOTŁACH – dotyczące wymagań dla kotłów
dopuszczonych na rynek, nieszczelny i nieskuteczny bubel prawny,
NOVISMOG – trucizna o przedłużonym działaniu – dotyczacy norm
jakości paliw, obowiązujące za 2 lata i tak liberalne, że pozwala truć
dalej.

Miało być wsparcie dla miast z listy WHO. Obiecali na Fundusz
Termomodernizacji z budżetu państwa w 2018 240 mln jest 20 mln,
na 2019 miało być 250 mln – jest 20 mln!

Premier Mateusz Morawiecki:

Program priorytetowy z NFOŚiGW - 106 mld zł – 10 mld rocznie! Bez
źródeł finansowania! Bez systemowych rozwiązań! Bez dostępu dla
zwykłych ludzi! Za to z wielką ogólnopolska akcją propagandową!

Dla budżetu państwa 1 mld zł zysku z VAT a dla samorządów

1,8 mld zł strat z PIT, dla obywateli wielkie wydatki i

marne ulgi

Projekt ustawy „O czystym powietrzu”
Co przewiduje:

0,5% PKB rocznie na realizację Krajowego Programu Ochrony Powietrza w tym na:
- dotacje do źródeł ciepła (wymiana kotłów, podłączenia do sieci, OZE)
i termomodernizacji,
- pomoc socjalną ubogim a ulgi podatkowe dla zamożniejszych
na udział własny w ocieplaniu domów i montażu ekologicznego ogrzewania
oraz na wyższe rachunki za ekologiczne ciepło.
Zdrowe normy dla paliw i pieców oraz powszechną informację i edukację obywateli
o zagrożeniu smogiem.
Finansowanie dedykowane bezpośrednio obywatelom powierza gminom, które na
postawie uchwalonych przez siebie planów (bo najlepiej wiedzą jakie rozwiązania będą u
nich najskuteczniejsze) będą przekazywały pieniądze mieszkańcom.
Środki publiczne w wysokości 0,5% PKB rocznie na walkę ze smogiem będą pochodzić
z dotychczasowych źródeł (m.in. fundusze ochrony środowiska, środki UE ) ale przede
wszystkim z ETS (europejskiego systemu handlu emisjami), z którego to mechanizmu do
budżetu państwa popłyną zwiększone kwoty - eksperci szacują je na ok 100 mld zł
w najbliższych latach.

