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Odpowiadając  na  interpelację  Radnego  Pana  Macieja  Borkowskiego  w  sprawie

zanieczyszczenia środowiska w Hajnówce informuję, że za poziom zanieczyczenia powietrza

w Hajnówce, tak jak w całym kraju, odpowiedzialne jest głównie stężenie pyłów PM 2,5 oraz

PM 10. Od grudnia ubiegłego roku powietrze w naszym mieście monitorowane jest przez

utworzony system pomiaru zanieczyszczeń składający się z 5  szt. czujników pracujących w

trybie ciagłym. Mieszkańcy mogą na bieżąco sprawdzać stan powietrza w swoim mieście. 

Ad 1: Jednym z głównych zagrożeń dla jakości powietrza jest ogrzewanie budynków

jedno  i  wielorodzinnych  przy  pomocy  paliw  stałych,  a  w  szczegolności  węgla  o  niskiej

jakości lub w piecach o niskich parametrach technicznych.  Ponadto zwiększajacy się ruch

pojazdów samochodowych, często nabywanych z wtórnego obiegu, powoduje zadymienie na

ulicach miasta i znacząco wpływa na jakość powietrza. Również działalność zakładów pracy

na terenie miasta i okolic powoduje emisję pyłów zawieszonych w powietrzu.

Ad 2: Z roku na rok widoczny jest wzrost świadomości społeczeństwa co do jakości

powietrza w naszym mieście i regionie. Mieszkańcy zainteresowani są wymianą kotłów c.o.

na  nowe-ekologiczne.  Ponadto  miasto  aktywnie  uczestniczy  w  realizacji  programów

proekologicznych,  z dofinansowaniem, takich jak „Czyste  powietrze” realizowanych przez

Wojewódzki  Fundusz  Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w Białymstoku  czy też

Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa  Podlaskiego  realizowanych  przez  Urząd

Marszałkowski  Województwa  Podlaskiego,  w których  można  uzyskać  dofinansowanie  na

przyłączenie  się  do  miejskiej  sieci  ciepłowniczej,  wymianę  kotłów,  ocieplenie  budynku,

wymianę  stolarki  drzwiowej  i  okiennej.  O  dotację  dla  mieszkańca  aplikuje  jednostka

samorządu terytorialnego bądź indywidualnie sam mieszkaniec. 

Ad  3:  a)  W  kolejnych  latach  będzie  kontynuowane  pozyskiwanie  funduszy

zewnętrznych przeznaczonych na poprawę jakości powietrza w zakresie wymiany pieców,

montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych oraz na edukację ekologiczną mieszkańców.



b) Miasto w ramach ograniczania ilosci spalin w powietrzu wprowadziło darmowe

przejazdy komunikacja miejską mieszkańcom Hajnówki.

c) W latach 2018 - 2019 w mieście Hajnówka wymieniono 37 pieców węglowych w

budynkach  jednorodzinnych  na  ekologiczne,  za  pośrednictwem Urządu  Miasta  Hajnówka

przy wsparciu środków w wysokości 65% dotacji kosztów kwalifikowanych z projektu pn.

,,Poprawa  efektywności  energetycznej  i  ograniczenie  niskiej  emisji  na  terenie  miasta

Hajnówka” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z

Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Podlaskiego  na  lata  2014-2020  w

ramach:  Osi  Priorytetowej  V.  Gospodarka  niskoemisyjna,  Działania  5.4  Strategie

niskoemisyjne,  Poddziałania  5.4.1 Strategie  niskoemisyjne  z  wyłączeniem BOF. Od 2018

roku miasto aktywnie zabiegało o stację regazyfikacji gazu skroplonego, czego efektem jest

inwestycja  realizowana  przez  PGNiGE  Oddział  Białystok.  Ogrzewanie  budynków

indywidualnych,  hal  przemysłowych  oraz  użycie  gazu  w  procesach  produkcji  zakładów

przemysłowych usytuowanych na terenie miasta tzw „błękitnym paliwem” powinno znacząco

podnieść jakość powietrza w naszym mieście.

Ad  4:  Finansowanie  działań  w  zakresie  ochrony  powietrza  uzależnione  jest  od

warunków  konkursowych  zaproponowanych  przez  instytucje  wspomagające  takich  jak:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki

Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Białymstoku,  Departament

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Podlaskiego oraz programy rządowe.
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