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MIEJSCE  
NA LOGOTYP  

GMINY

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera na stronie: powietrze.malopolska.pl/komunikaty

         powietrze.malopolska.pl                 facebook.com/EkoMałopolska       
         powietrze@umwm.pl                       Zadzwoń: 12 63 03 100

Chcesz wiedzieć więcej?
f

Co możesz zrobić,  
żeby powietrze  
w Twojej okolicy  
było czyste?

KRAKOWSKI
ALARM
SMOGOWY

Zastosuj ekologiczne 
ogrzewanie. Wymień swój 
kocioł węglowy!

Nie spalaj węgla złej jakości. 
Korzystaj wyłącznie z dobrego paliwa 
posiadającego świadectwo  jakości!

Nie korzystaj z kominka na 
drewno. Wybierz kominek 
gazowy lub biokominek, 
a w ostateczności kominek 
niskoemisyjny, spełniający 
wymagania ekoprojektu*.

* Od 1.09.2019 w Krakowie używanie kominków jest zabronione

Nie spalaj wilgotnego 
drewna! Przed 
spaleniem drewno 
trzeba sezonować  
dwa lata.Ociepl ściany i stropy, uszczelnij 

okna i drzwi, zadbaj o wentylację. 
Ogranicz koszty użytkowania 
domu.

Zastosuj odnawialne  
źródła energii.

Podróżuj samochodem, 
tylko wtedy, gdy to 
konieczne. Organizuj 
wspólne przejazdy.

Wykorzystuj rower jako 
środek transportu. To tania, 
szybka i ekologiczna forma 
transportu.

Nie spalaj pozostałości  
roślinnych i gałęzi! Kompostuj 
sam lub przekaż sąsiadowi.

Przekonaj sąsiadów  
i bliskich, że czyste  
powietrze to nasza  
wspólna sprawa.

Korzystaj  
z komunikacji  
zbiorowej.

Zastanów się, czy potrzebujesz 
własnego samochodu. Często 
podróżowanie komunikacją 
publiczną jest szybsze i tańsze.

Nie spalaj odpadów! 
Segreguj je!

„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – biomasa i paliwa gazowe”
„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – paliwa stałe”

Wsparcie dla mieszkańców

Obecnie na terenie Miasta i Gminy Szczawnica realizowane są dwa projekty współfinansowane z UE:

I. Projekt  pn: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – paliwa stałe” speł-
niającego kryteria wsparcia w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 dla projektów w 
ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanie-
czyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji. 

( paliwa stałe) – SPR. 
II. Projekt  pn:. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – biomasa i paliwa 

gazowe” spełniającego kryteria wsparcia w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 dla 
projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja 
emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR. Bio-
masa i paliwa gazowe. 

NIE CZEKAJ ZGŁOŚ SIĘ – WYMIEŃ PIEC!

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103 pokój 110 tel. 182622203 w 35



STRONA   11

Nr 327  -  GRUDZIEŃ 2019WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

 „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – biomasa i paliwa gazowe”
„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – paliwa stałe”

WYMIEŃ STARY PIEC NA NOWY 

ZLIKWIDUJ  KOPCIUCHA!!!
 

UWAGA: 
DO KOŃCA 2022 ROKU MUSISZ WYMIENIĆ 

KOPCIUCHA 

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103 
pokój 110 

tel. 182622203 w 35


