
Jak walczyć ze smogiem i dbać o środowisko naturalne? 

Ankietowa debata kandydatów na stanowisko Wójta Gminy Wejherowo

Pytanie 1

Jakie praktyczne rozwiązania zamierza Pan wdrożyć w celu jak najszybszej likwidacji

wysoko emisyjnych pieców i kotłów oraz przyspieszenia termomodernizacji budynków

jednorodzinnych w naszej gminie ?

Odpowiedź:

W moim programie wyborczym przewiduję:

1)  powołanie w ramach struktur Urzędu Gminy tzw. Referatu Ekologicznego, którego

jednym  z  zadań  będzie  pomoc  mieszkańcom  w  uzyskiwaniu  dofinansowań  do

wymiany  pieców  na  ekologiczne.  Działanie  to  będzie  związane  między  innymi  z

pomocą  w  uzyskiwaniu  dofinansowań  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony

Środowiska w ramach programu „Czyste Powietrze”

2) wprowadzenie dopłat do przyłączy gazowych na zasadach analogicznych jak w

przypadku podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej.

Dodatkowo,  Urząd  Gminy  będzie  poszukiwał  możliwości  wspierania  finansowego

mieszkańców  przez  realizację  projektów  unijnych  w  ramach  nowej  perspektywy

finansowej na lata 2021 – 2027.

 ww. założenia zostały zadeklarowane przez moją osobę już w grudniu 2020 roku w

trakcie spotkania w Urzędzie Miasta Rumi, gdzie uczestniczyli także przedstawiciele

Wejherowskiego Alarmu Smogowego

Pytanie 2

W jaki sposób chciałby Pan wzmocnić ogólnokrajowe rozwiązania antysmogowe, by

zwiększyć możliwości uzyskania przez Gminę większych środków na wsparcie walki ze



smogiem? Czy przewiduje Pan dopłaty z budżetu Gminy do wymiany źródeł ciepła,

które w połączeniu z krajowym programem Czyste Powietrze oraz programem Stop

Smog mogłyby znacząco przyspieszyć proces wymiany przestarzałych kotłów?

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie 2 zawarte jest w odpowiedzi na pytanie 1.

Pytanie 3

Dzisiaj  obowiązuje wiele przepisów, które za pomocą zakazów i nakazów w teorii

mają chronić powietrze przed zanieczyszczeniami. W praktyce jednak okazuje się, że

nie są one przestrzegane, ponieważ nie angażuje się odpowiednich sił i środków do

tego, by je egzekwować. Dobrym przykładem jest spalenie odpadów bytowych, co

jest wykroczeniem, a na terenie naszej Gminy nieodpowiedzialni mieszkańcy spalają

je bezkarnie w swoich piecach.

Zgodnie  z  art.  379  poś  marszałek  województwa,  starosta  oraz  wójt,  burmistrz,

prezydent  miasta  mogą  upoważnić  do  przeprowadzania  czynności  kontrolnych

pracowników  urzędów  marszałkowskich,  powiatowych  i  gminnych  oraz  straże

gminne.  Czy zdecydowałby się Pan na utworzenie Gminnej Straży Środowiskowej,

która mogłaby dotrzeć nie tylko z pouczeniem do osób, które łamią prawo, ale także

z informacją o możliwych dotacjach dla mieszkańców (w tym osób najuboższych),

których obecnie nie stać na wymianę przestarzałego źródła ciepła?

Odpowiedź:

Nie  przewiduję  utworzenia   Gminnej  Straży  Środowiskowej,  ponieważ  przewiduję

utworzenie  tzw.  Referatu  Ekologicznego,  który  powinien  zajmować  się  kontrolą

zanieczyszczania powietrza i wód na terenie Gminy Wejherowo. Rolą tego referatu

(poza pomocą dla mieszkańców w uzyskiwaniu dofinansowań do wymiany pieców

itp.)  powinna  być  działalność  promująca  swoją  działalność  i  uświadamiająca

mieszkańcom konieczność zaangażowania się w działania proekologiczne. Działalność



tego referatu powinna mieć charakter prewencyjny i edukacyjny a nie być kolejną

instytucją kontrolującą mieszkańców.

Pytanie 4

Każdego  dnia  na  skrzynkę  mailową  Wejherowskiego  Alarmu  Smogowego  trafiają

skargi mieszkańców, którzy zmagają się z zadymieniem w swoich domach i na swoich

podwórkach. Często mieszkańcy wskazują te same lokalizacje, z których wydobywa

się toksyczny dym palonych śmieci lub wilgotnego oraz niedozwolonego opału np.

płyt  wiórowych,  olejów  z  silników  samochodowych  czy  wilgotnych  trocin.  Osoby

zwracające się do nas czują bezsilność oraz bezkarność osób, które łamią prawo. 

Czy  przewiduje  Pan  kontrolowanie  z  poziomu  Gminy  tzw.  lokalnych  „trucicieli”,

informowanie ich o obowiązującej uchwale antysmogowej województwa pomorskiego

czy  o  obowiązku  wymiany  kotłów  i  stosowaniu  wyłącznie  paliw  dozwolonych

przepisami? 

Odpowiedź:

Tak, w ramach działalności tzw. Referatu Ekologicznego przewidujemy  informowanie

mieszkańców o obowiązującej uchwale antysmogowej województwa pomorskiego czy

o obowiązku wymiany kotłów i stosowaniu wyłącznie paliw dozwolonych przepisami.

W  tym  zakresie  chcielibyśmy  nawiązać  współpracę  z  państwa  organizacją,  aby

wspólnie próbować szukać skutecznych rozwiązań opisywanego problemu.

Pytanie 5

Jaki  ma  Pan  pomysł  na  pomoc  osobom  starszym  z  naszej  Gminy,  ubogim

energetycznie, które często z powodu braku środków spalają opał niskiej jakości lub

odpady?

Odpowiedź:

W pierwszej kolejności Urząd Gminy powinien dokonać oszacowania jak duża jest to

grupa  osób,  a  dopiero  po  dokładnej  analizie  należałoby  zastanowić  się  nad

możliwościami wsparcia tych mieszkańców z budżetu gminy. Dodatkowo, powinien



zostać  dokładnie  i  sprawiedliwie  określony  tzw.  próg  dochodowy  od  którego

mieszkańcy  mogliby  otrzymać  wsparcie  ze  strony  Urzędu  Gminy.  Najlepszym

rozwiązaniem byłoby znalezienie  dofinansowań w ramach środków spoza budżetu

gminy np. w ramach projektów unijnych z nowej perspektywy finansowej 2021 –

2027.

Pytanie 6

Już w lipcu br. rozpocznie się ogólnokrajowy i obowiązkowy spis wszystkich źródeł

ciepła.  Czy  ma Pan  pomysł,  jak  w  sposób  skuteczny  przeprowadzić  ten  proces  

w naszej Gminie, by inwentaryzacja nie stała się fikcją, tylko by spis źródeł ciepła stał

się narzędziem do skutecznej walki ze smogiem?

Odpowiedź:

Rzetelna realizacja tego zadania jest podstawą dokładnego określenia skali problemu

związanego z wymianą pieców na ekologiczne. W mojej ocenie działanie to będzie

bardzo  czasochłonne,  ponieważ  należy  dotrzeć  do  wszystkich  gospodarstw

domowych  na  terenie  Gminy  Wejherowo.  Narzędziami  powinny  być  proste  i

nieskomplikowane  ankiety,  które  mogłyby  być  roznoszone  np.  przez  sołtysów  w

związku  z  roznoszeniem  deklaracji  podatkowych  lub  poborem  opłat  tzw.

śmieciowych.  Dodatkowo,  organizując  spotkania  z  mieszkańcami  które  będą

promowały  np.  możliwość  uzyskania  dofinansowań  do  wymiany  pieców,  można

przeprowadzić dystrybucję takich ankiet.

Pytanie 7

Największym wyzwaniem w Gminie  Wejherowo  jest  szybka  wymiana  dużej  ilości

kotłów. Według zapisów uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Pomorskiego

wymiana starych kotłów (bezklasowych oraz 1 i 2 klasy) i pieców powinna zakończyć

się ostatniego dnia sierpnia  2024 roku. Jakie  działania  wdroży Pan w Gminie,  by

skutecznie i szybko doprowadzić do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne zgodnie 

z  terminami  narzuconymi  przez  uchwałę  antysmogową  sejmiku  województwa

pomorskiego?



Odpowiedź:

Odpowiedź na to pytanie zawarte jest we wcześniejszych odpowiedziach. Uważam,

że bardzo trudna będzie szybka i skuteczna wymiana źródeł ciepła na ekologiczne.

Dodatkowo,  terminy  narzucone  w  ramach  uchwały  antysmogowej  są  bardzo

„ambitne”.  Dużo będzie  zależeć od możliwości  finansowych samych mieszkańców,

ponieważ dostępne wsparcie będzie polegało na tzw. dofinansowaniu co wiąże się z

koniecznością posiadania własnych środków finansowych.

Pytanie 8

Każda gmina w Polsce ma obowiązek wdrożenia Programu Ochrony Powietrza (POP),

a brak realizacji tych przepisów naraża budżet gminy na finansowe kary nakładane

przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.  

Czy zna Pan zapisy POP obowiązującego w naszej Gminie i w jaki sposób chce Pan

skutecznie  wprowadzać je w życie,  by dotrzymać wszystkich terminów wykonania

zadań zawartych w POP?

Odpowiedź:

W dniu 28.09.2020 r.  Sejmik Województwa Pomorskiego uchwalił  nowe programy

ochrony powietrza (POP) dla  wszystkich stref  województwa pomorskiego tj.  strefy

aglomeracja trójmiejska  oraz strefy pomorskiej. 

Program Ochrony Powietrza przewiduje między innymi termin wymiany pieców na

ekologiczne (200 pieców rocznie w Gminie Wejherowo). Realizacja zadań zawartych

w  programie  i  terminy  ich  realizacji  to  zadania,  które  będzie  realizował  Referat

Ekologiczny.  Na  dzień  wypełniania  ankiety  nie  wiem  jakie  działania  udało  się

zrealizować, w terminie ostatnich 6 m-cy, przez Urząd Gminy Wejherowo.

Pytanie 9

Edukacja dzieci, dorosłych i osób starszych będzie nie lada wyzwaniem dla nowego

wójta, tym bardziej, że palenie w piecach praktykowane jest „od zawsze”.



W jaki sposób chciałby Pan, wraz ze swoimi współpracownikami, edukować lokalną

społeczność w zakresie potrzeby ochrony powietrza i szeroko pojętego środowiska

naturalnego?  Czy  rozważy  Pan  współpracę  w  tym  zakresie  z  jednostkami

edukacyjnymi podległymi Gminie?

Odpowiedź:

Oczywiście,  współpraca  ze  szkołami  i  przedszkolami  z  terenu  naszej  gminy  to

podstawowe narzędzie za pomocą którego będzie realizowana edukacja z zakresu

ochrony  powietrza  i  szeroko pojętego środowiska naturalnego.  Dodatkowo,  urząd

dysponuje stroną internetową, facebookiem i gazetą gminną. Wiele działań można

przeprowadzać  za  pośrednictwem  organizacji  i  stowarzyszeń  pozarządowych

działających  na  terenie  gminy  np.  Stowarzyszenie  Emerytów  i  Rencistów  GW,

Stowarzyszenie Eco Kompino, Stowarzyszenie Szansa dla Nas z Łężyc.

Pytanie 10

W ostatnim czasie informowaliśmy wszystkie samorządy naszego powiatu o tym, że z

rządu popłynęła zachęta dla samorządów w postaci pakietu dla gmin, które podpiszą

porozumienie  o  współpracy  przy  programie  Czyste  Powietrze.  To  bilet  do

dodatkowych korzyści dla samorządów: do 30 tys. zł na uruchomienie i prowadzenie

przez  rok  punktu  informacyjno-konsultacyjnego  Czystego  Powietrza,  bonusy  za

złożone wnioski,  w tym 150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania oraz

dodatkowa nagroda w konkursie za najwięcej złożonych wniosków w danym roku.

Cieszy nas fakt, że Gmina Wejherowo zadeklarowała chęć udziału w programie.

Czy  utworzy  Pan  w  obejmowanym  urzędzie  komórkę  odpowiedzialną  za  jakość

powietrza?  Czy  gminni  pracownicy  przejdą  szkolenie  w  zakresie  poboru  próbek

popiołu,  czy  będą podejmować interwencje  w terenie  tam, gdzie  zadymienie  jest

najbardziej uciążliwe? Czy w punkcie informacyjnym mieszkaniec Gminy Wejherowo,

udając się po pomoc w wypełnieniu wniosku, otrzyma także pomoc techniczną, która

pomoże mu w podjęciu odpowiedniej decyzji?

Odpowiedź:



Odpowiedź na to pytanie  zawarte jest we wcześniejszych odpowiedziach.

Jednak  nie  przewiduję  aby  pracownicy  przechodzili  szkolenia  w zakresie  poboru

próbek popiołu, ponieważ Referat Ekologiczny (poza pomocą w uzyskiwaniu dotacji

dla mieszkańców) będzie prowadził działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie

ochrony powietrza i wód na terenie Gminy Wejherowo.

Pytanie 11

Czy jako Wójt planuje Pan zakupić sieć czujników (np. do szkół i przedszkoli), które w

sposób  skuteczny  będą  edukowały  i  uświadamiały  mieszkańców  o  istniejącym

zagrożeniu w przypadku przekroczenia norm jakości powietrza?

Odpowiedź:

Wszystkie  działania  w  zakresie  ochrony  powietrza  muszą  być  przemyślane  i

realizowane w taki sposób aby odnosiły skutek. Myślę, że w sprawie ewentualnego

zakupu czujników dokonam konsultacji z Państwa organizacją ekologiczną. Myślę, że

w pierwszej  kolejności  powinniśmy uruchomić działalność  Referatu  Ekologicznego,

który skutecznie wspierać będzie mieszkańców w uzyskiwaniu dofinansowań i dopiero

po  uzyskaniu  zauważalnych  efektów  dopiero  dokonamy  zakupu  opisywanych

czujników.

Pytanie 12

W  ostatnim  roku  wiele  kontrowersji  wywołały  znaczące  podwyżki  za  wywóz

nieczystości. Jedną z frakcji, która podniosła znacząco opłatę za wywóz nieczystości

jest popiół. Nie powinno się utylizować popiołu razem z innymi śmieciami. Niszczy on

instalacje do przetwarzania odpadów i zanieczyszcza resztę zawartości pojemnika na

odpady,  przez  co  później  trudno  jest  wyselekcjonować  i  oddać  do  recyklingu

pozostałe  frakcje  odpadów. Do  tej  pory  popioły  w  większości  gmin  trafiały  do

pojemników na odpady zmieszane,  a od niedawna muszą być klasyfikowane  pod

jednym kodem odpadowym. Oznacza to, że gmina za ich zagospodarowanie płaci

nawet 5 razy więcej niż przed nowelizacją, a dodatkowe  koszty ponoszą mieszkańcy.



Koszt wywozu odpadów zatem wzrósł znacząco między innymi z powodu wysokiej

ceny za wywóz popiołu.

Jest  to  wysoce niesprawiedliwe i  niemotywujące,  że osoby które zmieniły  sposób

ogrzewania z „kopciucha” na gaz lub pompę ciepła i są teraz „eko”, muszą ponosić

taką samą wysoką opłatę jak osoby palące węglem. Warto porozmawiać o tym z

mieszkańcami  i  zrobić  sondę,  w  jakiej  częstotliwości  wywozić  odpady.  Mamy

wrażenie, że papier, popiół, szkło, a nawet komunalne można wywozić z mniejszą

częstotliwością, a tworzywa są wywożone zbyt rzadko.

W związku z tym, czy Pan jako przyszły Wójt zastanowi się nad tym jak sprawiedliwie

stosować opłaty za wywóz nieczystości?

Odpowiedź:

Problem kosztów wywozu popiołu jest bardziej złożony, ponieważ wielu mieszkańców

dysponuje piecami zasilanymi tzw.  eko-groszkiem. Nawet w początkowym okresie

funkcjonowania programu „Czyste Powietrze”,  można było otrzymywać dotacje na

piece zasilane tym paliwem, a przecież popiół pochodzi także z tego rodzaju kotłów.

Jest  to  poważny  problem,  ponieważ  jak  możemy wytłumaczyć  tym mieszkańcom

gminy którzy dokonali zakupu kotła na eko-groszek (jako pieca ekologicznego i może

otrzymali  na niego dofinansowanie),  że jest  to  piec  nieekologiczny  i  powinien  za

popiół płacić więcej.

Dodatkowo,  należy  podkreślić  że  samorządy  nie  są  zainteresowane  wysokimi

opłatami za wywóz śmieci, ponieważ nie mogą na tej działalności zarabiać. Wysokość

opłat  śmieciowych  wynika  z  ogłoszonych  przetargów  na  wywóz  śmieci,  które  są

pochodną  innych  kosztów  na  które  samorząd  nie  ma  wpływu  np.  podwyższanie

wynagrodzenia  minimalnego,  wzrost  opłat  w  miejscach  przyjmujących  odpady,

wzrost kosztów paliwa itp.

Pytanie 13

Czy  zastanawiał  się  Pan,  jak  zachęcić  mieszkańców do  przyłączania  się  do  sieci

gazowej, kanalizacji oraz zmiany ogrzewania na bardziej ekologiczne?



Odpowiedź:

Odpowiedź na to pytanie  zawarte jest we wcześniejszych odpowiedziach.

Krzysztof Seroczyński – kandydat na wójta Gminy Wejherowo.
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