Środowisko w którym żyjemy
Kolumna dofinansowana ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Miliony Złotych Dla taurona ciepło
na realiZację prograMu likwiDacji
niskiej eMisji

O licznych i wielopłaszczyznowych działaniach
WFOŚiGW, służących poprawie środowiska, w którym
żyjemy, pisaliśmy niejednokrotnie na łamach „Śląskich Aktualności Rolniczych”. Szczególnym „oczkiem w głowie”
funduszu, są przedsięwzięcia zmierzające do ograniczenia
i likwidacji emisji pyłów i gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery na terenie województwa śląskiego.
Efektywność dotychczasowych działań została doceniona i jest zauważalna nie tylko przez mieszkańców naszego regionu, ale przypomnę tutaj fakt wizyty przedstawicieli
Banku Światowego, którzy z uwagą i uznaniem wyrażali się
o podjętych w tej kwestii inicjatywach.
Z satysfakcją należy odnotować fakt, że dzięki podpisanemu pod koniec sierpnia br. porozumieniu, ponad 140
mln zł pochodzących z funduszy unijnych, popłynie do
firmy TAURON Ciepło, dzięki którym zostaną poczynione
inwestycje, znacząco poprawiające jakość powietrza w naszym regionie. W 8 miastach tamtejsze zakłady produkcyjne, które emitują znaczącą ilość zanieczyszczeń, poddane
zostaną modernizacji, dzięki którym odczuwalnie poprawi
się jakość powietrza w ich otoczeniu. Plan działania przewiduje zmodernizowanie 855 węzłów cieplnych, około 100
km sieci ciepłowniczej, co w efekcie zmniejszy emisję CO2
o blisko 50 000 ton.
Program Likwidacji Niskiej Emisji (PLNE), który jest
częścią projektu Grupy TAURON „Oddychaj powietrzem”,
jest długofalowy, trwający do 2020 roku, na którego realizację przeznaczono około 250 mln zł.

„TAURON już od 2012 roku angażuje się w działania
edukacyjne, które wskazują na zagrożenia niskiej emisji.
Swoim klientom oferuje alternatywę, w postaci ciepła sieciowego. Dzięki prowadzonym kampaniom oraz zaangażowaniu organizacji społecznych i władz samorządowych,
zauważamy rosnące zainteresowanie i poszukiwanie nowych rozwiązań ogrzewania (…). Przygotowaliśmy kompleksowy program, który ukierunkowany jest na realizację
konkretnych rozwiązań systemowych” – powiedział Filip
Grzegorczyk – prezes Zarządu TAURON Polska Energia,
podpisując stosowny dokument o transferze środków unijnych.
Ocenia się, że realizacja Programu PLNE, to jedno
z największych przedsięwzięć w regionie. Firma TAURON
Ciepło planuje przyłączyć ponad 180 MW mocy cieplnej
w 8 miastach aglomeracji śląsko-dąbrowskiej: Będzinie,
Chorzowie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Katowicach,
Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i Świętochłowicach.
Z funduszy WFOSiGW, na poprawę stanu sieci cieplnej,
skorzystały też Tychy, Bytom Tarnowskie Góry, Piekary Śląskie czy Chorzów. To kwota ponad 180 mln zł.
„Jeśli do tego dołożymy blisko 26 mln zł skierowanych
do gmin na programy ograniczenia niskiej emisji oraz ponad 4,2 mln zł na dofinansowanie wymiany pieców tzw.
„kopciochów”, w ramach naszego programu SMOG STOP,
to pokazuje tylko tegoroczny, konkretny wkład Funduszu
w kompleksowe rozwiązywanie problemów nadmiernej
emisji szkodliwych substancji, powstających przy tradycyjnych sposobach produkcji energii cieplnej” – powiedział
prezes funduszu Andrzej Pilot.
Wypowiedź prezesa Andrzeja Pilota w prosty sposób
wskazuje, że WFOŚiGW poprzez swoje działania, realizuje
z sukcesem swoją misję i zadania priorytetowe, w trosce
o środowisko w którym żyjemy i komfort życia nas samych.
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Na podstawie materiałów WFOŚiGW
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