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Szanowni Mieszkańcy,

jakość powietrza w naszej gminie ma 
niewątpliwie istotny wpływ na nasze 
samopoczucie i zdrowie. Niska emisja 
czyli emisja gazów i pyłów na wysokości  
do 40 m powoduje: astmę, alergię, 
zapalenie spojówek, choroby skóry, 
nowotwory. Rocznie w Polsce umiera  
z powodu zanieczyszczeń powietrza   
ok. 67 tys. ludzi!!!

Gmina Milicz w ostatnich latach podejmowała wiele ak-
cji edukacyjno-prewencyjnych mających na celu uświa-
domienie mieszkańcom jak szkodliwy wpływ na nas ma 
używanie niewłaściwego paliwa bądź spalanie śmieci.  
Wiele kroków w kierunku czystszego powietrza w gmi-
nie Milicz zostało już podjętych, konsekwentnie reali-
zujemy następne.

Dlatego  rozpoczynamy Milicką Kampanię Antysmogo-
wą w ramach której będziemy regularnie przypominać 
i  wskazywać możliwości związane z  poprawą jakości 
powietrza w gminie Milicz. 

2. prewencja i kontrola 
Czujniki monitorujące jakość powietrza w gminie Milicz. 
Od 27.09 został uruchomiony w gminie Milicz system 
monitoringu jakości powietrza. Na terenie Milicza zo-
stały zamontowane 3 sensory jakości powierza umiesz-
czone w Rynku, na Urzędzie Miejskim i przy akwarium 
plenerowym. Kolejne dwa są na filii Ośrodka Kultury 
w  Sułowie i  przy remizie strażackiej w  Gądkowicach. 
Wszystkie sensory umieszczone są na wysokości ok. 
3 m i mierzą takie wielkości jak: pyły zawieszone PM 
2.5 i PM 10, wilgotność, ciśnienie i temperaturę po-
wietrza. Zasięg dokonywanego pomiaru sięga do 1000 
m i jest zapisywany w sensorze co 5 minut. Informacje 
te są do odczytu na wyświetlaczach zewnętrznych, je-
den umieszczony w Rynku, a drugi na budynku urzędu. 
Na bieżąco można śledzić wartości pomiarów na stro-
nie milicz.pl w zakładce „Sprawdź jakość powietrza„ 
lub z pobranej bezpłatnie aplikacji Syngeos.

Kontrole domowych pieców i kotłów grzewczych w za-
kresie spalania odpadów przeprowadzane przez pra-
cowników Urzędu Miejskiego w Miliczu wraz z funkcjo-
nariuszami Komendy Powiatowej Policji.  Od stycznia 
2019 przeprowadzono ponad 100 kontroli. Badane są 
piece, co do których zachodzi podejrzenie, że spalane 
są w nich odpady lub paliwa zakazane czyli węgiel bru-
natny, muł, flotokoncentrat i miał.

3. edukacja 
Akcje te zostaną w najbliższym czasie przeprowadzone 
m.in. w szkołach i przedszkolach z zaangażowaniem 
Młodzieżowej Rady Miejskiej. 

Z każdym oddechem wciągamy do płuc pół litra po-
wietrza! Jego czystość jest bardzo ważna. Polska na-
leży do krajów, których powietrze jest najbrudniejsze 
dlatego chrońmy siebie i swoich najbliższych. 

Przyłączmy się do Milickiej 
Kampanii Antysmogowej i działajmy 
wspólnie na rzecz czystego powietrza! 

3 kroki 
do lepszego powietrza
1. wymiana źródeł ciepła
Dzięki udzielonym dotacjom z  budżetu gminy Milicz 
udało się dofinansować wymianę pieców.

•	w 2018 r. zrealizowano 25 wniosków z czego  
12 z terenów wiejskich  i  13 z terenu miasta; 

•	w 2019 zrealizowano 28 wniosków z czego  
13 z terenów wiejskich, 15 z terenu miasta;

•	w 2020 zaplanowano realizację 30 wniosków (jeste-
śmy na etapie zaproszeń do podpisywania umów).

Mieszkańcy gminy Milicz mogą dodatkowo skorzystać 
z dotacji pochodzącej z  funduszów UE. Nabór zaplano-
wano na wiosnę 2020 r. Do rozdysponowania będzie  
1 400 000,00 zł. Są to środki  przeznaczone na wymianę 
pieca na bardziej ekologiczną alternatywę.
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