JAK POPRAWIĆ
JAKOŚĆ POWIETRZA
Niska emisja i zanieczyszczenie powietrza to globalny problem dotyczący ludzi na
całym świecie. Zanieczyszczenia, długo utrzymujące się w powietrzu
i przemieszczające się na znaczne odległości, skażają wszystkie elementy
środowiska, w którym żyjemy.
Dom:

ogrzewanie nowej generacji
instalacja centralnego ogrzewania
ogrzewanie gazowe
ocieplenie i izolacja domu
budowa zielonych dachów

- monitoring jakości powietrza

Roślinność:

- sadzenie roślin
- pasy zieleni
- nasadzenia drzew
- zachowanie zielonych kanałów przewietrzania w
miastach, szczególnie gdy zabudowa jest gęsta i wysoka
oraz ukształtowanie terenu nie sprzyja dobrej cyrkulacji
powietrza (kotlina, dolina rzeki)

Ogrzewanie:
-

systemowe
gazowe
elektryczne
niepalenie śmieciami i odpadami

Gospodarka:

Źródła energii odnawialnej:

- stosowanie mniej szkodliwych materiałów
i paliw
- energooszczędne technologie
- urządzenia ograniczające emisję

- baterie słoneczne (solary)
- pompy ciepła

Odpady:

Energia odnawialna:

- niepalenie odpadów
- sortowanie i oddawanie odpadów

- odnawialne źródła energii – czysta energia (słoneczna,
wodna, wiatrowa, geotermalna)

Energia elektryczna:

- oszczędzanie energii elektrycznej
- wyłączanie zbędnego oświetlenia i nieużywanych
urządzeń

Samochód:

- ograniczenie jazdy samochodem
- jazda samochodem w kilka osób (zabierz po drodze
kolegów lub koleżanki)
- sprawne katalizatory, regularne przeglądy
- napęd hybrydowy / elektryczny

Dojazdy do pracy czy szkoły:
- dojście pieszo
- rowerem
- komunikacją zbiorową (autobus)

Edukacja:

- programy edukacyjne
- kampanie informacyjne
- budżety partycypacyjne – pozwalające mieszkańcom na
realizację inicjatyw związanych z ograniczeniem
zanieczyszczenia powietrza

Komunikacja:
-

sprawna komunikacja zbiorowa
nowoczesny tabor
napęd hybrydowy
budowa buspasów
rozwój elektrycznego transportu szynowego

Samochód:

- całkowity lub ograniczony zakaz wjazdu pojazdów
- tworzenie stref płatnego parkowania
- budowa parkingów na obrzeżach miast przy liniach
komunikacji zbiorowej

Rośliny:

- pielęgnacja roślin
- sadzenie roślin wokół domu
- uprawa roślin w domu

Rowery:

- budowa ścieżek rowerowych
- tworzenie ogólnodostępnych wypożyczalni rowerów
- montaż stojaków rowerowych w miejscach publicznych

Samolot:

- ograniczenie podróży

Działalność:

- zaangażuj się w działania na rzecz ochrony środowiska

EKOKRAJ:

likwidacja barier prawnych i tworzenie prawa ekologicznego
nakładającego obowiązki dotyczące zapobiegania zagrożeniom środowiska
podniesienie rangi zagadnień związanych z zanieczyszczeniem powietrza
informacyjne kampanie społeczne
wprowadzenie norm jakościowych dla paliw
wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa w pojazdach i centralnym ogrzewaniu

Odwiedź stronę projektu www.oddychajnamazurach.pl

-

Monitoring:

eliminacja paliw niskiej jakości
wprowadzenie norm jakościowych kotłów i pieców (gospodarstwa domowe)
modernizacja systemu energetycznego kraju z wprowadzaniem źródeł energii odnawialnej oraz nowych technologii spalania węgla
budowanie systemu zachęt do stosowania technologii i surowców korzystnych dla ochrony środowiska
wspieranie inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. „Cykl działań informacyjnych i szkoleń prezentujących wpływ zanieczyszczeń powietrza na degradację przyrody i zmiany klimatyczne” mająca na celu Poprawę stanu ogólnej i niekomercyjnej infrastruktury na terenie LGD Lider w EGO
do 2023 roku, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Lider w EGO”

