
Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie 
Programu ochrony powietrza dla 

województwa małopolskiego –
Małopolska w zdrowej atmosferze”

Realizacja projektu - Aleksandra Fraś-Zdeb



PLAN PREZENTACJI:
1. Przystąpienie Gminy Słomniki do projektu LIFE
2. Zatrudnienie Ekodoradcy

3. Działania, projekty, inwestycje
4. Realizacja projektu

5. Dotychczasowe sukcesy

6. Korzyści dla Gminy Słomniki
7. Plany na kolejne miesiące
8. Podsumowanie



8 kwietnia 2015 r. w Rabce-Zdroju podpisano 

porozumienie dotyczące projektu LIFE

Fot. Burmistrz Słomnik Paweł Knafel podpisujący porozumienie dotyczące Programu LIFE 
w towarzystwie Zastępcy Dyrektora Departamentu rodowiska Tomasza Pietrusiaka



1 września 2016 r. rozpoczęcie pracy 
Ekodoradcy

Fot. śleksandra Fra -Zdeb Ekodoradca Gminy Słomniki



Programy dofinansowania wymiany 

pieców, termomodernizacji, budownictwa 
energooszczędnego



Termomodernizacje i budynki pasywne…



Klaster Zrównoważona Infrastruktura

Miasto i Gmina Słomniki

Gmina Słomniki w powiecie krakowskim znajduje się
w cisłej czołówce polskich samorządów sięgających
po nowoczesne rozwiązania w budownictwie

energooszczędnym. To wła nie tutaj powstała
pierwsza w Polsce pasywna hala sportowa. Wdraża
idee zrównoważonego rozwoju.



Doradztwo, pozyskiwanie środków 
finansowych, edukacja…



Ulotki, broszury, komunikaty, artykuły

BIULETYN PARAFII SŁOMNIKI



Małopolska - to lubię



Informowanie o poziomie zanieczyszczenia 

powietrza, komunikaty jak się chronić przed 
smogiem 



Projekt „Nasze powietrze” 

Młodzi przeciw SMOGOWI
Projekt edukacyjny dla dzieci, 

młodzieży i lokalnych działaczy. 

Spotkania, konkurs na plakat i filmik.

Wykłady w samorządach na temat wpływu 
zanieczyszczenia powietrza na zdrowie 

człowieka i możliwych sposobach walki ze 
smogiem



Program Gospodarki Niskoemisyjnej 

Gminy Słomniki

• Wymiana pieców na gazowe
• Wymiana pieców na kotły spełniające normy 

emisyjne

• Wymiana pieców na kotły na biomasę
• Montaż kolektorów słonecznych
• Montaż paneli fotowoltaicznych
• Montaż pomp ciepła
• Termomodernizacja budynków
• Wymiana o wietlenia ulicznego na ledowe

• Utrzymanie dróg ograniczające wtórną emisję 
pyłów



Plan Mobilności Gminy Słomniki

• Parkingi Park&Ride

• Parkingi Bike&Ride

• Parkingi Kiss&Ride

• cieżki rowerowe
• cieżki dla pieszych
• Propagowanie Ekojazdy

• Propagowanie transportu zbiorowego

• Promowanie podwózek sąsiedzkich
• Modernizacja dróg
• Ograniczanie wtórnej emisji pyłów



Wsparcie działań Marszałka 
Województwa Małopolskiego

• Pozytywna opinia do aktualizacji Programu ochrony powietrza dla Małopolski
• Pozytywna opinia dla „uchwały antysmogowej” dla całej Małopolski
• Czynne uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych przy tworzeniu w.w. 

dokumentów



Spotkania, konferencje, fora



„Mój DOM, moje oszczędności”



Małopolskie Festiwal Innowacji – Dzień 
otwarty budynków pasywnych



Małopolska bez smogu 2016-Pyłomierz



4.12.2016 r. „Biała Niedziela” w Słomnikach



Debata „Radio Kraków”

Paweł Knafel, burmistrz Słomnik:

"Trzeba przej ć do konkretów, to oczywiste. Faktem jest, że 
przystąpiliśmy do programu wymiany pieców. Jestem 

zwolennikiem edukacji, po to włączyłem się do programu 
Life i akcji Radia Kraków. To miał być wstrząs dla 
mieszkańców. Sytuacja jest tragiczna i każdy z nas musi 
podjąć okre lone działania. Gmina Słomniki jest liderem w 
budownictwie pasywnym i to polecamy wszystkim. Mamy 

ponad 20 obiektów komunalnych, które mają ekologiczne 
źródła ciepła. Następny krok to program gminny. Jeste my 
jedynym regionem, który walczy o czyste powietrze. Stąd 
apel do władz centralnych: certyfikowanie dopuszczalnych 

kotłów, certyfikowanie paliw, regulację taryf na energię 
gazową lub elektryczną".



Studia podyplomowe – Ochrona 

powietrza i energetyka 



Kontrole spalania odpadów 

• Segregacja odpadów
• Co można spalać w domowych piecach, a czego nie
• Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi
• Niska Emisja



Plany na najbliższe miesiące:

1. Cykl spotkań w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceum. Edukacja w 
zakresie źródeł zanieczyszczeń powietrza, wpływu złej jako ci powietrza na zdrowie ludzi, 
informowania i ledzenia poziomu zanieczyszczenia powietrza
2. Ogłoszenie konkursu na plakat i filmik w tematyce smogu
3. Inwentaryzacja ogrzewania budynków w całej gminie
4. Badania kamerą termowizyjną (domy jednorodzinne, budynki użyteczno ci publicznej)
5. Spotkanie z lekarzami pracującymi w przychodniach zdrowia w Słomnikach
6. Organizacja pikniku ekologicznego i dnia Ziemi

7. Składanie wniosku do PONE w WFO iGW
8. Rozmowy z mieszkańcami, doradztwo, edukacja
9. Promowanie termomodernizacji, budownictwa energooszczędnego, OZE i kotłów na biomasę
10. Praca dyplomowa na temat sposobów poprawy jako ci powietrza w Gminie Słomniki
11. Uczęszczanie na zajęcia w ramach studiów podyplomowych
12. Uczestniczenie w spotkaniach, forach, konferencjach tematycznych



Dziękuję za uwagę


