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Szanowni Państwo,
W pełni popieram konieczność działań na rzecz poprawy jakości powietrza w
całym województwie dolnośląskim. Uważam jednak, że nie może się to
odbywać kosztem innych potrzeb fizjologicznych – a taką jest ciepło w
domach. Dlatego stanowczo sprzeciwiam się zakazowi spalania paliw stałych w
formie i treści zaproponowanej w projektach uchwał antysmogowych oraz
eliminacji kotłów z ręcznym załadunkiem paliwa.
Całkowity zakaz spalania paliw stałych w sposób dotkliwy i trwały podniesie
koszty ogrzewania najsłabszej ekonomicznie części społeczeństwa, która już
teraz licznie dotknięta jest ubóstwem energetycznym – w skali kraju w
niedogrzanych domach żyje ponad 4 miliony Polaków [1]. Życie w zimnie
niesie podobnie fatalne skutki zdrowotne jak oddychanie zanieczyszczonym powietrzem, z przedwczesnymi zgonami włącznie. Według badań z
Wielkiej Brytanii niedogrzane budynki odpowiadają tam za kilka tysięcy spośród
35 tys. zgonów przypisywanych ogólnie warunkom zimowym [2]. Nikt nie bada
skali problemu w Polsce.
W uzasadnieniu uchwały dla Wrocławia i uzdrowisk nie przedstawiono
dostatecznych dowodów, że wyłącznie całkowity zakaz zapewni osiągnięcie
właściwej jakości powietrza. W szczególności nie wzięto pod uwagę scenariusza wymiany wszystkich urządzeń grzewczych na spełniające wymogi
klas 3, 4, lub 5. wg normy PN-EN 303–5:2012.
Jest to o tyle niezrozumiałe, że emisja zanieczyszczeń z nowoczesnego kotła na
paliwa stałe to mniej niż 10% emisji ze starych kotłów w przypadku
kotłów klasy 5./ spełniających wymogi ekoprojektu i nie więcej niż 30%
emisji ze starych kotłów w przypadku kotłów klasy 3 [3]. Można więc zlikwidować
90% emisji bez podnoszenia kosztów ogrzewania, bowiem nowoczesne kotły są
także dużo bardziej efektywne.
Uchwały antysmogowe nie mogą pogłębiać zjawiska ubóstwa energetycznego.
Gdyby naukowo dowiedziono, że we Wrocławiu lub innych miejscowościach Dolnego Śląska jedynym możliwym środkiem dla osiągnięcia wymaganego stanu
powietrza jest pełny zakaz wykorzystania paliw stałych – jego wprowadzeniu muszą towarzyszyć powszechnie dostępne dofinansowania do
wymiany źródła ciepła i przede wszystkim bezterminowe dopłaty do

podwyższonych kosztów ogrzewania dla osób zagrożonych ubóstwem
energetycznym. Projekty uchwał w obecnym kształcie niczego takiego nie gwarantują, więc narzucają najmniej zasobnej części społeczeństwa horrendalne z
ich perspektywy koszty bez gwarantowanego wsparcia w ich ponoszeniu
(zgodnie z danymi GUS, połowa Polaków zarabia nie więcej niż 2500zł netto
miesięcznie [4]).
Sprzeciwiamy się również wykluczaniu z użytku kotłów z ręcznym załadunkiem
paliwa (zasypowych). Jest to technicznie bezpodstawny zabieg niesprawiedliwie
piętnujący jeden rodzaj urządzeń grzewczych, który dodatkowo winduje koszty
zakupu kotła i paliwa. Kryterium dopuszczenia do eksploatacji powinno być
spełnianie norm emisyjnych – bez względu na rodzaj urządzenia.

● W odniesieniu do kotłów spełniających wymogi emisyjne nieprawdą jest stwierdzenie jakoby kotły zasypowe “nie gwarantowały stałych parametrów pracy
instalacji”. Norma PN-EN 303–5:2012 wymusza eksploatację takich kotłów
z mocą nominalną, we współpracy ze zbiornikiem akumulującym ciepło.
Zapewnia to najbardziej stabilne i stałe parametry pracy kotła jakie tylko
są możliwe.

● Spalanie niebezpiecznych odpadów jest fizycznie możliwe tak samo w kotłach
zgazowujących drewno czy kominkach (które projekt uchwały dopuszcza) jak i w
kotłach zasypowych na węgiel lub drewno (których projekt uchwały nie
dopuszcza). Proceder ten należy zwalczać przede wszystkim poprzez sprawnie
działający w każdej gminie system kontroli kotłowni.
Z wyrazami szacunku,
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