
 

BURMISTRZ NAMYSŁOWA 
 

46-100 Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3 
tel. 77-419-03-00, fax. 77-410-03-34 

www.namyslow.eu,   e-mail: sekretariat@namyslow.eu 
 

 

Or.0003.11.2019.JC 
 

Namysłów, dnia 8.03.2019 r. 

  

 

Pan Jakub Włodarczyk 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

w Namysłowie 
 

 

W odpowiedzi na Pana pismo z 25 lutego 2019 r. w sprawie działań jakie zamierza 

podjąć Gmina Namysłów w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza spowodowanego  

m. in. ogrzewaniem mieszkań i budynków mieszkalnych paliwem słabej jakości bądź kotłami 

o niskiej sprawności energetycznej informuję, że w dniu 17 stycznia 2019 r., w Urzędzie 

Marszałkowskim w Opolu, podpisałem  porozumienie o współpracy partnerów  w projekcie 

LIFE  pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa 

opolskiego”. Głównym założeniem projektu jest skoordynowanie działań podejmowanych na 

wszystkich szczeblach opolskiej administracji publicznej m.in. poprzez przygotowanie  

i wdrożenie do praktyki samorządów województwa opolskiego, jednolitego systemu 

informacyjnego wspierającego realizację Planu ochrony powietrza oraz zwiększenie 

świadomości społecznej w zakresie problematyki jakości powietrza. Projekt zakłada  

w szczególności zakup dedykowanego systemu informatycznego m.in. do prowadzenia 

wojewódzkiej bazy inwentaryzacji źródeł emisji, ułatwiającego przygotowanie dokumentów 

związanych z pozyskaniem dotacji na wymianę źródeł ciepła ze środków samorządowych  

i rozliczenia tej dotacji. Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych skierowanej 

do mieszkańców obejmującej działania aktywizacyjne oraz doradztwo indywidualne. 

Partnerski charakter projektu przyczyni się do zrównoważenia i ujednolicenia rozwiązań, co 

zapewni ich uniwersalność dla całego województwa. Budżet projektu to 2,8 mln euro i zakłada 

dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych lidera i partnerów projektu. 
 

W ramach działań informacyjno-edukacyjnych Gmina Namysłów przygotowała 

artykuły prasowe poświęcone niebezpieczeństwom związanym ze spalaniem odpadów  

w piecach domowych: 

• w Namysłowskim Kurierze Lokalnym (nr 78) z dnia 14 lutego 2019 r. opublikowany został 

artykuł pt. „Straż Miejska alarmuje!” w całości poświęcony problemowi tzw. smogu.  

W artykule poruszone zostały kwestie związane z niebezpieczeństwem spalania odpadów  

w piecach domowych, przedstawiono również konsekwencje prawne, z którymi muszą liczyć 

się osoby dopuszczające się takiego procederu, 

• 5 marca na stronie internetowej Gminy (www.namyslow.eu) opublikowany został artykuł 

dotyczący niebezpieczeństw i konsekwencji spalania odpadów w piecach domowych  

pt. „STOP SMOG – szkodliwe skutki spalania odpadów w piecach domowych”. Artykuł ten 
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został również opublikowany na profilu facebookowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

Ponadto zostanie on opublikowany w najbliższym wydaniu gazety Namysłowski Kurier 

Lokalny, 

• przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2019/2020 planowany jest cykl artykułów  

o charakterze edukacyjnym, który opublikowany zostanie na stronie internetowej Gminy oraz 

w lokalnych mediach. 

W ramach działań profilaktycznych dotyczących ekologii, a w szczególności walki  

z nielegalnym spalaniem odpadów w piecach domowych, Gmina Namysłów zaplanowała akcje 

edukacyjne, które odbędą się w kwietniu br.: 

• Listy dla Ziemi 

Edukacyjna akcja proekologiczna zainicjowana przez Fundację Ekologiczną ARKA  

w 2013 roku. Polega ona na pisaniu przez młodych ludzi listów na wykonanym z makulatury 

papierze. Akcję poprzedza cykl lekcji tematycznych w szkołach. W listach dzieci namawiają 

dorosłych do działań proekologicznych. Tegoroczna edycja łączy tematykę niskiej emisji  

i gospodarki odpadami. Celem przedsięwzięcia jest edukacja ekologiczna dzieci  

i młodzieży. Ważnym elementem akcji jest przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez 

informowanie uczestników o szkodliwości palenia śmieci w piecach domowych.  

• Dzień Ziemi (22 kwietnia) 

Akcja, której celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie  

i uświadomienie społeczeństwu, jak kruchy jest ekosystem naszej planety. W namysłowskich 

szkołach, w ramach Dnia Ziemi, przeprowadzone zostaną lekcje tematycznie związane  

z ekologią. Inicjatywa ta będzie ściśle powiązana z akcją Listy dla Ziemi. 

• Zielony Rekord Polski (26 kwietnia) 

Akcja prowadzona przez organizację Dotlenieni.org polegająca na przeprowadzeniu nasadzeń 

zieleni w przestrzeni miejskiej. W ubiegłych latach udział wzięły w niej m.in. takie miasta jak: 

Wrocław i Kraków. W Namysłowie planujemy powiązanie Zielonego Rekordu Polski z akcją 

edukacyjną dotyczącą walki ze smogiem. 

Każda z wyżej wymienionych akcji będzie doskonałą okazją do przypomnienia zasad, 

które powinni stosować mieszkańcy korzystający z pieców domowych, a także podkreślenia 

konsekwencji prawnych, które poniosą osoby dopuszczające się procederu nielegalnego 

spalania odpadów. Dodatkowo, informacje te zawierać będą artykuły i relacje z powyższych 

wydarzeń, które zamieszczone zostaną na stronie internetowej Gminy oraz profilu jej 

facebookowym. 

  Dodatkowo pragnę nadmienić, że na zgłoszenie telefoniczne bądź też pisemne, 

dotyczące podejrzenia spalania odpadów, pracownicy Urzędu każdorazowo przeprowadzają 

kontrole. 
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