
zaproszenie
do udziału w konkursie „gmina z misją”

Celem konkursu jest promocja 
podejmowanych przez gminy inicjatyw, 
mających na celu likwidację niskiej emisji.
Termin nadsYł ania zgłoszeŃ – 30 września 2014 r. 



kłęby szarego dymu unoszące się nad polskimi 
miejscowościami to obrazek, który często można 
obserwować w sezonie grzewczym. 
wydawać by się mogło, że to naturalny element naszego 
krajobrazu w okresie jesienno-zimowym, ale nic bardziej mylnego. 

jeśli Twoja gmina w ciągu ostatnich pięciu lat:
• przeprowadziła termomodernizację budynków, stanowiących własność gminy,

• zorganizowała wsparcie finansowe dla mieszkańców zamieniających ogrzewanie węglowe 
na bardziej ekologiczne, zamierzających przeprowadzić termomodernizację swoich budynków mieszkalnych, 
chcących stosować odnawialne źródła energii bądź likwidujących pokrycie dachowe z elementami 
zawierającymi azbest, 

• zmodernizowała bądź wyeliminowała lokalne kotłownie węglowe albo indywidualne paleniska domowe 
opalane węglem lub koksem,

• rozbudowała, przebudowała i wyremontowała drogi w celu poprawy jakości nawierzchni,

• zidentyfikowała występowanie możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej,

• przeprowadziła akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące konieczności likwidacji niskiej emisji,

bądź jest chętna do podejmowania działań w zakresie likwidacji niskiej emisji w ramach ogólnopolskiej 
kampanii „Misja-emisja”,

zgłoś jej udział w konkursie „gmina z misją”

Te niepozornie wyglądające pyły i gazy są w rzeczywistości bardzo szkodliwe dla człowieka, gdyż 
odpowiadają za choroby układu oddechowego, niewydolność układu krążenia, uszkodzenia wątroby, 
alergie i nowotwory, a w skrajnych przypadkach mogą być nawet przyczyną śmierci. 

Stosowanie w mieszkalnictwie komunalnym i indywidualnym nisko sprawnych 
urządzeń grzewczych, spalanie w piecach złej jakości paliw (a także odpadów), 
nieodpowiedni stan techniczny instalacji kotłowych oraz nieprawidłowa ich 
eksploatacja to główne czynniki powodujące emisję toksycznych substancji 
do powietrza (pyłów, dioksyn, furanów itp.), zwanych niską emisją. 

Na szczęście coraz więcej gmin może pochwalić się ciekawymi 
doświadczeniami w zakresie walki z tym zjawiskiem. Podejmują one 
inicjatywy, mające na celu likwidację niskiej emisji, i to nie tylko dlatego,
że ciąży na nich ustawowy obowiązek ochrony powietrza, ale również
ze względu na to, że znają wartość czystego powietrza w gminie. 

Właśnie takie podmioty zachęcamy do udziału w ogólnopolskim konkursie „Gmina z misją”.



Za każdą inicjatywę dotyczącą walki z problemem niskiej emisji gmina w czasie trwania konkursu 
otrzymuje punkty, co będzie pozycjonowało ją na liście rankingowej, dostępnej na stronie www.misja-
emisja.pl 

Inicjatywy można zgłaszać od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2014 r., wypełniając formularz dostępny 
na stronie internetowej projektu. 

Konkurs wygrywa ta gmina, która zdobędzie największą liczbę punktów. W każdej kategorii przyznawana 
jest jedna nagroda główna w postaci statuetki i dyplomu. Ponadto wszystkie działania podjęte przez 
gminy zostaną zamieszczone w zakładce „Dobre praktyki” na stronie www.misja-emisja.pl

Przedstawiciele zwycięskich gmin zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się 
podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON 2014. 

Konkurs „Gmina z misją” jest elementem ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Misja-
emisja” na rzecz przeciwdziałania występowaniu niskiej emisji. 

waLka z niską emisją To misja
• niska emisja jest źródłem wielu szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza, m.in. pyłów, trwałych 

zanieczyszczeń organicznych, np. HCB, PCDD czy WWA,

• ponad 21% ludności miast europejskich w 2010 r. było narażonych na nadmierne stężenie pyłu zawieszonego 
PM10, który jest jednym z najważniejszych zanieczyszczeń występujących w powietrzu pod względem 
szkodliwości dla zdrowia ludzkiego, 

• każdego roku na świecie ponad 2 miliony ludzi umierają z powodu zatrucia substancjami zawartymi 
w powietrzu, 

• w 2011 r. w niektórych miejscowościach dopuszczalne normy emisji pyłu zawieszonego PM10 przekroczono 
o ponad 1000%,

• społeczeństwo ma niewielką świadomość zagrożeń związanych z niską emisją – spory odsetek ludności spala 
w piecu plastikowe butelki, folię, gumę itp. 

konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach:
miasta 

powyżej 
100 tys. mieszkańców

miasta 
od 50 do 100 tys. 

mieszkańców 

gminy i miasta 
do 50 tys. 

mieszkańców



więcej na:
www.misja-emisja.pl
Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzieli:
koordynator projektu „Misja-emisja” / info@misja-emisja.pl
tel. (61) 655 81 62 / faks (61) 655 81 01
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