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Rady Miejskiej w Mosinie 
 

 
 Odpowiadając na interpelację radnego Marcina Ługawiaka z dnia 27.11.2020 r. w sprawie 
propozycji zmiany uchwały o dotacjach celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie 
ochrony środowiska, za zasadną w pierwszej kolejności uważam potrzebę przeanalizowania 
dotychczasowych rezultatów jej stosowania, a dopiero później ustalenie kierunków ewentualnych 
zmian.  

Pragnę zauważyć, że przedmiotowa uchwała obowiązuje dopiero od 5 miesięcy, co jest 
czasem krótkim. Przyjęte w niej zasady i wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie 
w budżecie gminy, pozwoliły jak dotąd na zaspokojenie dotychczasowych potrzeb mieszkańców 
gminy, planujących wymianę źródeł ciepła w swoich budynkach/lokalach.  

Biorąc pod uwagę obowiązujące uwarunkowania prawne, w szczególności uchwałę 
Nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. 
Wielk. poz. 8807) pamiętać należy, że do 31.12.2023 roku z eksploatacji winny zostać wyłączone 
wszystkie instalacje (urządzenia grzewcze) niespełniające wymagań dla 3 lub wyższej klasy wg 
polskiej normy PN-EN 303-5:2012 i to bez względu na ich lokalizację. Oznacza to, że na wymianę tych 
urządzeń przez mieszkańców zostały już tylko 3 lata, a urządzenia te wciąż stanowią dominującą część 
użytkowanych. Wprowadzanie dodatkowych kryteriów limitujących dostęp do dofinansowania 
wobec powyższego należałoby rozważać z dużą dozą ostrożności. Takich kryteriów nie stosuje 
się również w programie Czyste Powietrze, więc ich wprowadzenie przez gminę mogłoby spotkać 
się z niezrozumieniem.  

Biorąc pod uwagę, że powietrze jest bardzo dynamicznym środowiskiem, a wpływ na jego 
jakość mają źródła zanieczyszczeń w szerszej przestrzeni, a nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie, 
zasadna jest ich wymiana bez względu na ich lokalizację.  

Jedną z podstawowych przyczyn zanieczyszczeń generowanych ze źródeł tzw. niskiej emisji 
jest tzw. „ubóstwo energetyczne”. Stąd należy sądzić, że najtrudniej będzie wymienić stare 
urządzenia w gospodarstwach mieszkańców o najniższych dochodach i w tych właśnie miejscach 
dojdzie do tego zapewne najpóźniej. 

 
Z up. Burmistrza 

(-) Adam Ejchorst 

Zastępca Burmistrza 

 

Otrzymują; 

1. Adresat 

2. a/a 

 

Sprawę prowadzi:  

Radosław Łucka – Z-ca kierownika 

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Tel. 61 10-18-248, pok. 13 


