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ZONE, czyli inwentaryzacja
pieców i kotłów w Zabrzu

Zaproszenie do ogrodu botanicznego

Cztery proste pytania, wymagające wyłącznie zaznaczenia krzyżykiem
właściwej odpowiedzi. Do tego jeszcze krótka informacja o budynku
i jego adres, ale bez podania imiennych danych właściciela. Tak wygląda
formularz inwentaryzacji źródeł ciepła w zabrzańskich domach jedno
i wielorodzinnych, przygotowany w ramach projektu ZONE. Wypełnienie
go jest dobrowolne, można to zrobić do końca sierpnia 2019.
Fotograficzna zabawa w harmonii z naturą

Zwierzęta latem w obiektywie

U

jęcia z życia zwierząt w czasie lata - na takie zdjęcia naszych czytelników czekamy. Dla autorów najciekawszych (wybierzemy cztery)
mamy drobne upominki.
Zdjęcia, wraz z opisem, można nadsyłać do 20 września, na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.pl. Wybrane zaprezentujemy w naszym cyklicznym dodatku ekologicznym, zatytułowanym „Życie w harmonii”,
które ukaże się pod koniec września. Zapraszamy!

Warto wiedzieć!
Po zalogowaniu się na stronę ZONE (https://zone.itl.waw.pl) mieszkańcy zobaczą mapę gminy z naniesionymi budynkami.
Równocześnie pojawi się okno z interaktywną pomocą. | Fot. UM Zabrze.
Dlaczego właściciele, zarządcy, najemcy
domów jednorodzinnych i wielorodzinnych
powinni wypełnić ten formularz?
- Zabrze jest jedną z dziewięciu
gmin, które biorą udział w pilotażowym projekcie pn.: „Zintegrowany
system polityki i programów Ograniczania Niskiej Emisji - ZONE”. Jego głównym celem jest stworzenie
prototypu systemu inwentaryzacji
źródeł niskiej emisji z bazą danych
urządzeń grzewczych i narzędziami do analizy tych danych. Ponadto
ma pozwolić na opracowanie metodyki badania kosztów zewnętrznych
smogu oraz przygotowanie regulacji
prawnych, które pozwolą na uruchomienie ZONE w całym kraju. Projekt
realizowany jest przez Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii przy
współpracy z Instytutem Łączności,
Instytutem Ochrony Środowiska, zabrzańskim Instytutem Chemicznej
Przeróbki Węgla oraz Stowarzyszeniem Krakowski Alarm Smogowy –
wyjaśnia Elżbieta Gąsior z Wydziału
Ekologii UM w Zabrzu, która z ramienia miasta koordynuje ten pilotażowy
projekt w naszym mieście.
Jak wypełnić formularz inwentaryzacji źródeł ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody?
Można to zrobić na dwa sposoby: albo wypełnić drogą elektroniczną, albo złożyć w wersji papierowej w Wydziale Ekologii, przy ul. Wolności 286
lub Punktach Obsługi Klienta.

-Ci właściciele lub zarządcy czy najemcy budynków, którzy wolą wypełnić formularz bez wychodzenia z domu, mogą wypełnić go elektronicznie,
rejestrując się w panelu dostępnym,
pod adresem https://zone.itl.waw.pl.
Tam wymagana jest rejestracja użytkownika, w trakcie której wybiera się
właściwą gminę. Podczas rejestracji
podaje się swój adres e-mail oraz hasło. Weryfikacja adresu e-mail następuje poprzez przesłanie na wskazany
adres maila z linkiem potwierdzającym. Po kliknięciu na podany w mailu link aktywujący otworzy się strona logowania do systemu pilotażowego ZONE - wyjaśnia Elżbieta Gąsior
z Wydziału Ekologii UM w Zabrzu.
Po zalogowaniu widoczna będzie
mapa gminy z naniesionymi budynkami. Równocześnie pojawi się okno
z interaktywną pomocą. Do dyspozycji są trzy warianty wyboru budynku (punktu adresowego), dla którego
będą wprowadzane dane: przez kliknięcie na jego obrys na udostępnionej
mapie, przez wpisanie adresu w polu
wyszukiwarki lub wybranie z listy
wcześniej wprowadzonych przez niego budynków, dostępnej w zakładce
budynki. Po wybraniu właściwego
budynku i kliknięciu w przycisk „Wypełnij formularz A” zostanie wyświetlony formularz do wypełnienia. Można go wielokrotnie poprawiać. Po wypełnieniu elektronicznego formularza
należy kliknąć przycisk „Zapisz”.

Papierowe formularze do pobrania ze strony lub w urzędzie
Istnieje oczywiście możliwość złożenia
formularza w wersji papierowej w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 oraz Punktach Obsługi Klienta. Sam druk można
pobrać ze strony www.um.zabrze.pl, z zakładki ekologia. To dwustronna kartka
A4, wymagająca znaczenia krzyżykiem
źródła ciepła, który posiadamy w naszym
domu, a który używamy do ogrzewania
pomieszczeń i uzyskania ciepłej wody.
Przy kotłach lub piecach trzeba wskazać jego klasę, na podstawie tabliczki
znamionowej lub dokumentu poświadczającego emisję. W danych adresowych
podaje się wyłącznie adres budynku, jego rodzaj, liczbę kondygnacji i obwód budynku. Nie trzeba się podpisywać z imienia i nazwiska.
Termin składania ankiet – do końca wakacji
Wypełnione formularze, zarówno te
elektroniczne, jak i papierowe, można
składać najpóźniej do 31 sierpnia br.
- Zapraszamy mieszkańców Zabrza
do wypełniania ankiet dotyczących inwentaryzacji źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych, w ramach pilotażowego programu „ZONE” - zachęca
koordynatorka Elżbieta Gąsior z Wydziału Ekologii. Dodaje, że w razie wątpliwości i po szczegóły można dzwonić
pod numer tel. 32 37 33 488 lub napisać
maila: egasior@um.zabrze.pl.
KATARZYNA WŁODARCZYK

Segreguj z Eco Harmonogram
Eco Harmonogram to nowa usługa, którą w Zabrzu
uruchomiono 1 lipca. Dzięki niej mieszkańcy otrzymują
bezpłatną aplikację na urządzenia mobilne z funkcją
informacyjno - edukacyjną o selektywnej zbiórce
odpadów komunalnych w naszym mieście.

- Aplikacja wspomaga mieszkańców, wyszukując harmonogram odpadów za pomocą adresu, przypomina o nadchodzących terminach
wywozów oraz dostarcza wszystkich
niezbędnych informacji potrzebnych
do prawidłowego sortowania odpadów. Eco Harmonogram umożliwia
również zgłoszenia w zakresie niewłaściwego świadczenia usługi – po-

informowali nas miejscy urzędnicy.
Warto przypomnieć, że wszystkie
informacje związane z gospodarowaniem odpadami w Zabrzu, również
te dostępne w aplikacji, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Zabrzu, pod adresem:
www.um.zabrze.pl, w zakładce „Odpady komunalne”.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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