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Rada Gminy oraz Wojt/Burmistrz/Prezydent
Petycja
W sprawie naprawy programow ochrony powietrza

Niniejszym wnosimy o podj^cie, w ramach dostqmych srodkow prawnych i kompetencji,
wszelkich dzialah niezb^dnych do naprawy nast^pujqcych uchwal:
-

UCHWALA N R XXVII/463/20 S E J M I K U WOJEWODZTWA P O D K A R P A C K I E G O
z dnia 28 wrzesnia 2020 r. w sprawie okreslenia „Programu ochrony powietrza dla
strefy podkarpackiej - z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu
dopuszczalnego pyhi zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pylu
zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem
Dzialah Krotkoterminowych".

-

Uchwala nr XXVII/464/20 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 28 wrzesnia
2020 r. w sprawie okreslenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszow
- z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pylu zawieszonego
PM10 i poziomu dopuszczalnego pylu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem
zwiqzanym z osiqgni^ciem krajowego celu redukcji narazenia i z uwzgl^dnieniem
poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Dzialah Krotkoterminowych

tak, by usunqc z nich wszelkie ograniczenia eksploatacji urzqdzeh speiniajqcych wymogi
ekoprojektu i wykorzystujqcych jako paliwo stale odnawialne zrodla energii (drewno
kawalkowe, pellet, brykiet drzewny)
Wnosimy o zniesienie wszelkich zakazow i ograniczeh eksploatacji kominkow i piecow
na drewno (biopaliwo stale), w szczegolnosci miejscowych ogrzewaczy pomieszczeh
spelniajacych wymogi Ekoprojektu.

UZASADNIENIE
UCHWALA
NR
XXVII/463/20
SEJMIKU
WOJEWODZTWA
PODKARPACKIEGO
z dnia 28 wrzesnia 2020 r. wprowadza ograniczenia
eksploatacji urzqdzeh na odnawialne paliwa stale spelniajqcych wymogi
ekoprojektu w tzw. dni smogowe
Uchwala nr XXVII/464/20 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 28
wrzesnia 2020 r. wprowadza ograniczenia eksploatacji urzqdzeh na odnawialne
paliwa stale spelniajqcych wymogi ekoprojektu w tzw. dni smogowe

Drewno jest paliwem ekologicznym na kazdym etapie jego przetwarzania i energetycznego
wykorzystania. Produkcja drewna opalowego nie ma negatywnego wplywu na poziom
zalesienia w Polsce a wr?cz przeciwnie: stymuluje rozwoj gospodarki przez zalesianie
niezagospodarowanych gruntow i zapewnia miejsca pracy. Paliwa drzewne sq w glownej
mierze produktem ubocznym pozyskiwania i przetwarzania drewna pelnowartosciowego
wykorzystywanego w przemysle meblarskim i w konstrukcjach drewnianych. Lokalne
wykorzystywanie drewna przeklada si? na minimalny slad w?glowy wynikajqcy z transportu i
przygotowania do wykorzystania jako stalego biopaliwa. Drewno z polskich lasow, jako
uboczny produkt gospodarki lesnej, jest powszechnie dost?pne i niedrogie.
W przypadku ogrzewania drewnem powstaje tyle samo dwutlenku w?gla ile wchlon?lo ono
podczas swojego wzrostu, czego rezultatem jest zerowy bilans emisji C 0 2 . Jest to
zgodne z politykq U E , ktorej celem jest osiqgni?cie neutralnosci klimatycznej do 2050r.
Uzywanie drewna, w przeciwiehstwie do gazu, ktory jest paliwem kopalnym, nie wiqze si? z
emisjq gazow cieplarnianych i pozwala na spelnienie wymaganego przez U E udziahi OZE w
miksie energetycznym.
Zakazy i ograniczenia eksploatacji kominkow nalezy zastqpic edukacjq na temat prawidlowego
spalania.
Programy Ochrony Powietrza i Uchwaly Antysmogowe powinny bye tworzone z dbalosciq o
bezpieczehstwo energetyczne obywateli poprzez promowanie ogrzewaczy pomieszczeh
opalanych odnawialnq biomasq lesnq, spelniajqcych wymagania E K O P R O J E K T U na rowni z
innymi urzqdzeniami zasilanymi OZE (jak np. pompy ciepla, fotowoltaika). Przepisy takie nie
mogq prowadzic do powstawania lub zwi?kszania zjawiska ubostwa energetycznego.
W obliczu rosnqcych cen gazu, braku pewnosci co do ciqglosci dostaw tego surowca oraz
zawieszenia przez dostawcow gazu wykonywania nowych przylqczy, wszelkie ograniczenia
mozliwosci uzywania biomasy prowadzq wprost do ubostwa energetycznego i godzq w
bezpieczehstwo energetyczne uzalezniajqc ludzi od duzych sieci przesylowych i skazujqc na
monopol dostawcow i zwiqzane z tym wysokie ceny.
Pelnq list? argumentow za zmianq obecnych przepisow znajdziecie Pahstwo w zalqczonych
dokumentach:
-

Oficjalne Stanowisko Ogolnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie
zakazow palenia drewnem, uchwal antysmogowych i programow ochrony powietrza
Cztonek C e c h u Z d u n o w Polskich

A v. /*y
Krzysztof M o t e l

KOMMKI
OGOLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE

O G O L N O P O L S K I E STOWARZYSZENIE K O M I N K I I P I E C E

O F I C J A L N E STANOWISKO W SPRAWIE ZAKAZOW PALENIA D R E W N E M , UCHWAL
A N T Y S M O G O W Y C H I PROGRAMOW OCHRONY P O W I E T R Z A
Dzialajqc w imieniu Ogolnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece" z siedzibq w
Zdunach przedkladam oficjalne stanowisko w sprawie zakazow palenia drewnem, uchwal
antysmogowych i programow ochrony powietrza, wraz z wnioskiem o wnikliwe pochylenie si? nad
prezentowanymi przez Stowarzyszenie powaznymi wqtpliwosciami o charakterze systemowym oraz
nawiqzanie dialogu spolecznego w celu doprowadzenia przepisow prawa krajowego do zgodnosci z
wiqzqcymi Rzeczpospolitq Polskq normami Wspolnotowymi.
Ogolnopolskie Stowarzyszenie "Kominki i Piece" jest dobrowolnym i samorzqdnym
zrzeszeniem osob fizycznych, osob prawnych, przedsi?biorcow i innych organizacji spolecznych i
gospodarczych zainteresowanych sprawami zwiqzanymi z branzq kominkowq i zduhskq oraz
dbalosciq o poszanowanie srodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego w duchu regulacji
europejskich
Drewno to polskie, ekologiczne, odnawialne zrodlo energii i naturalny magazyn energii
slonecznej. To biopaliwo stale, niekopalne (w przeciwiehstwie do w?gla i gazu) - zalecane do
powszechnego stosowania w Unii Europejskiej dyrektywq P A R L A M E N T U E U R O P E J S K I E G O
I R A D Y (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. Drewno kawalkowe, zr?bki, pellet, brykiet to
produkty biomasy drzewnej, ktore zgodnie z art. 2 pkt. 3 i 7a Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrodlach energii, dalej jako ustawa o OZE - sq zaliczane do odnawialnych zrodel
energii.
Drewno jest paliwem ekologicznym na kazdym etapie jego przetwarzania i energetycznego
wykorzystania. Produkcja drewna opalowego nie ma negatywnego wplywu na poziom zalesienia w
Polsce a wr?cz przeciwnie: stymuluje rozwoj gospodarki przez zalesianie niezagospodarowanych
gruntow i zapewnia miejsca pracy. Paliwa drzewne sq w glownej mierze produktem ubocznym
pozyskiwania i przetwarzania drewna pelnowartosciowego wykorzystywanego w przemysle
meblarskim i w konstrukcjach drewnianych. Lokalne wykorzystywanie drewna przeklada si? na
minimalny slad w?glowy wynikajqcy z transportu i przygotowania do wykorzystania jako stalego
biopaliwa. Drewno z polskich lasow, jako uboczny produkt gospodarki lesnej, jest powszechnie
dost?pne i niedrogie.
W przypadku ogrzewania drewnem powstaje tyle samo dwutlenku w?gla ile wchlon?lo ono
podczas swojego wzrostu, czego rezultatem jest zerowy bilans emisji C 0 2 . Jest to zgodne z
politykq U E , ktorej celem jest osiqgni?cie neutralnosci klimatycznej do 2050r.
Nasze Stowarzyszenie stanowczo sprzeciwia si? wszelkim zakazom i ograniczeniom
ogrzewania drewnem, zwlaszcza w instalacjach przeznaczonych wylqcznie do stosowania biomasy,
spelniajqcych wymogi ekoprojektu. Przepisy ustawy o O Z E oraz ustawodawstwo i praktyka
europejska sq w kwestii drewna jednoznaczne. Przykladem mogq bye chociazby Wlochy, Szwajcaria,
Austria, Francja, Niemcy czy znane z rygorystycznego podejscia do ekologii kraje skandynawskie,
gdzie ogrzewanie drewnem jest czyms normalnym i nie budzqeym zastrzezeh. Zakazy uzywania
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drewna jako paliwa w naszej strefie klimatycznej, co jest cz?sto przemilczane, powodujq zwi?kszenie
zuzycia gazu, ktory jest paliwem kopalnym, drogim i w wi?kszosci pochodzqcym z importu, co
zmniejsza nasze bezpieczehstwo energetyczne.
Uchwaly antysmogowe i Programy Ochrony Powietrza, jakkolwiek z zalozenia sluszne i
potrzebne, jednak ze wzgl?du na silny wplyw lobbystow prowadzq do wypaczenia swojego glownego
celu jakim jest poprawa jakosci powietrza. Znane nam uchwaly antysmogowe w wi?kszosci
przypadkow obarczone sq razqcymi bl?dami w kontekscie ekologii, walki ze smogiem, promowania
OZE oraz logiki i sensownosci wprowadzanych regulacji.
Oto najwazniejsze zastrzezenia, jakie OSKP ma do obowiqzujqcych uchwal antysmogowych
i Programow Ochrony Powietrza:
1. Zestawianie drewna razem z w?glem w grupie "paliw stalych" i zakazywanie uzywania go
jako zrodla energii (np. krakowska uchwala antysmogowa, mazowiecki POP). Drewno jest
odnawialnym zrodlem energii i wszelkie zakazy jego uzywania w charakterze paliwa sq dzialaniem
antyekologicznym i niezgodnym z politykq klimatycznq UE.
2. Zakaz eksploatacji kominkow i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeh w tzw. dni
smogowe we wszystkich urzqdzeniach bez rozroznienia nowoczesnych, spelniajqcych wymogi
ekoprojektu, niskoemisyjnych kominkow i piecow od innych (np. malopolski POP, mazowiecki
POP). Miejscowe ogrzewacze pomieszczeh, o ktorych mowi "Rozporzqdzenie Komisji ( U E )
2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczqcych ekoprojektu dla miejscowych
ogrzewaczy pomieszczeh na paliwo stale" zapewniajq czyste, wysoko wydajne energetycznie
spalanie z minimalnq emisjq zanieczyszczeh mieszczqcq si? w granicach wyznaczonych przez
uregulowania prawne, ktore w U E zacznq obowiqzywac dopiero od 1.01.2022 roku. Potwierdzajq to
w pierwszej kolejnosci badania tych urzqdzeh przeprowadzone przez laboratorium posiadajqce
akredytacj? Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie oceny zgodnosci z odpowiednimi
normami, b?dqcq podstawa do ich wprowadzenia na rynek i dopuszczenia do obrotu. Nad
opracowaniem i przyj?ciem do procedury legislacyjnej Rozp. K E (UE) 2015/1185 w/s ekoprojektu,
ktore b?dzie obowiqzywac od 01.01.2022 na terenie calej U E ustanawiajac bezpieczne graniczne
wartosci emisji dla ogrzewaczy pomieszczeh pracowali eksperci ze wszystkich pahstw
czlonkowskich. Wypracowane rozwiqzania sq w zupelnosci wystarczajqce dla zapewnienia
odpowiednio wysokiej sprawnosci energetycznej ogrzewaczy pomieszczeh, w tym kominkow i ich
niskiej emisyjnosci.
Przeprowadzone przez laboratorium posiadajqce akredytacj? PCA, na zlecenie OSKP badania
emisji z nowoczesnych
ogrzewaczy pomieszczeh zasilanych drewnem
opalowym, o
wilgotnosci ponizej 20%, w rzeczywistych warunkach eksploatacji jednoznacznie potwierdzajq ich
wysokie parametry w zakresie spelnienia wymagah granicznych wartosci emisji, znaczqco nizsze
wartosci w odniesieniu do CO, PM, OGC, NOx od okreslonych w Rozporzqdzeniu K E U E
(2015/1185), w porownaniu do urzqdzeh nie spelniajqcych wymogow ekoprojektu. Emisje pylu,
lotnych zwiqzkow organicznych (OGC), tlenku w?gla sq nizsze o prawie 30 razy. Co wazne, emisja
wielopierscieniowych w?glowodorow aromatycznych, w tym o charakterze mutagennym i
kancerogennym takich jak benzo(a)piren jest ponad stukrotnie nizsza, niz to jest przyjmowane w
zalozeniach do uchwal antysmogowych. Ponadto emisja dwutlenku siarki jest rowniez zredukowana
o ponad 98% w porownaniu do stosowania w?gla jako paliwa. Nizsza jest rowniez emisja tlenkow
azotu, z uwagi na nizszq zawartosc azotu w biomasie drzewnej w porownaniu do w?gla. Mozna z
calq pewnosciq powiedziec, ze sq to ekologiczne, niskoemisyjne urzqdzenia grzewcze a ich wplyw
na srodowisko jest zminimalizowany.
W praktyce scisle przestrzeganie takich zakazow eksploatacji prowadzi wr?cz do
pogorszenia jakosci powietrza zmuszajqc mieszkahcow do uzywania starego, dymiqcego pieca
w?glowego b?dqcego glhwnym zrodlem ogrzewania zamiast nowoczesnego, ekologicznego i
niskoemisyjnego kominka na drewno.
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Tytulem miarodajnego przykladu podnoszy, iz w opracowaniu wykonanym przez
ATMOTERM S.A. na zlecenie Urzydu Marszalkowskiego Wojewodztwa Malopolskiego przyjyto
bardzo niekorzystny, zawyzony, blydny wskaznik emisji pylow TSP na poziomie 550 g/GJ, zamiast
20-krotnie nizszego 26g/GJ wg dyrektywy Ekoprojekt dla biomasy lesnej spalanej w ogrzewaczach
pomieszczeh (piece, kominki, piece kaflowe, kuchnie).
Analizujqc opracowanie wykonane przez ATMOTERM S.A. na zlecenie Urzydu Marszalkowskiego
Wojewodztwa Malopolskiego w ramach pracy pt. „Wykonanie analizy z zakresu ochrony powietrza
oraz odnawialnych zrodel energii na potrzeb? opracowania nowego Programu Ochrony Powietrza
dla wojewodztwa malopolskiego wraz z weryfikacjq i aktualizacjq narzydzi sprawozdawczosci z
realizacji programu" (umowa z dnia 4.11.2019) dot. przyjytej metodyki inwentaryzacji emisji dla
potrzeb nowego POP dla wojewodztwa malopolskiego zwracamy uwagy, iz przyjyto bardzo
niekorzystny, drastycznie zawyzony, a tym samym blydnv wskaznik emisji pylhw TSP na
poziomie 550 g/GJ dla biomasy lesnej spalanej w ogrzewaczach pomieszczeh (piece, kominki,
piece kaflowe, kuchnie)
(Wskazniki emisji na podstawie Centralnej Bazy Emisji opracowane przez Krajowy Osrodek
Bilansowania i Zarzqdzania Emisjami - Paliwa inne niz stale.
http://www.ichpw.pl/blog/2017/12/11/wskazniki-emisji-zanieczyszczen-powietrza-emitowanychindywidualnych-zrodel-ciepla)
Wskaznik ten powinien zostac niezwlocznie zaktualizowany, dostosowany do europejskich
wymagah, a projekt POP zmieniony i dostosowany do jego nowej wartosci.
Juz poprzednia uchwala antysmogowa dla woj. malopolskiego wprowadzila od 1 lipca 2017 r. wymog
spelnienia dyrektywy Ekoprojekt przez ogrzewacze pomieszczeh instalowane na terenie
wojewodztwa. A dyrektywa ta wymaga spelnienie emisji pylow na poziomie 26 g/GJ dla
urzadzeh spalajqcych biomasy lesnq.
Nieuzasadniony zakaz palenia drewnem, nierealne z zalozenia, blydnie obliczone spodziewane
redukcje pylow - narazil na znaczne straty nie tylko firmy z branzy grzewczej ale i mieszkahcow
zmuszonych do niepotrzebnej niekiedy wymiany urzqdzeh, a publiczne fundusze na nieuzasadnione
wydatki na ich wymiany.
Dotychczasowe pomysly nie przyniosly zadnej istotnej zmiany powietrza w Krakowie, co widac w
pomiarach zanieczyszczeh w obecnej sytuacji i sprzed zakazu palenia drewnem i wyglem. Jest to
konsekwencjq blydnego rozpoznania faktycznych zrodel zanieczyszczeh powietrza w Krakowie.
Instytut Chemicznej Przerobki Wygla z siedzibq w Zabrzu, gdzie badano ogrzewacze pomieszczeh
opalane drewnem podal wskazniki zarowno dla wygla jak i biomasy lesnej (drewna) :
(„Wskazniki emisji zanieczyszczeh powietrza emitowanych z indywidualnych zrodel ciepla " z 2017
r. - Tabela 29. Wskazniki emisji dla zamkniqtych ogrzewaczy pomieszczeh (kominek zamknifty,
piec, piecokuchnia), opalanych western, spelniaiacych wymosi dotyczace ekoprojektu, 31 g/GJ
(wartosc opalowa 26,5 MJ/kg, zawartosc tlenu 13%) - wskaznik emisji pylu calkowitego TSP dla
biomasy lesnej - 27g/GJ.
To przeciez zalecany poziom 20-stokrotnie nizszy (!) niz przyjyty w Programie Ochrony
Powietrza dla wojewodztwa malopolskiego.
Warto szczegolnie rowniez podkreslic, ze w obecnych Programach Ochrony Powietrza nie
zostaly uwzglydnione ogrzewacze pomieszczeh opalane biomasq lesnq, spelniaiace normv
dyrektywy Ekoprojekt, w ktorei emisja pylow zawieszonych, jest na zdecydowanie nizszym,
wspomnianym poziomie 27 g/GJ.
To wymagajqcy naprawy blqd!
Takie rozroznienie zostalo natomiast wprowadzone w przypadku wygla kamiennego

(Tabela 2.
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Wskazniki emisji na podstawie Centralnej Bazy Emisji opracowane przez Krajowy Osrodek
Bilansowania i Zarzqdzania Emisjami - Paliwa stale ) , gdzie poziom emisji pylow TSP dla
ogrzewaczy pomieszczeh opalanych wyglem spelniajqcych wymogi E K O P R O J E K T U jest na
poziomie 31 g/GJ.
To poziom niemal 18-stokrotnie nizszy dla wygla, niz wskaznik przyjyty w projekcie POP dla
ogrzewaczy pomieszczeh opalanych biomasq lesnq!
To nieporozumienie - o emisji substancji szkodliwych pomiydzy wyglem i drewnem opalowym
si? nie dyskutuje - roznice sq znaczne na korzysc biomasy lesnej podczas spalania w tej samej
klasie urzqdzeh.
To nie jest rzetelnie opracowany projekt z dochowaniem nalezytej starannosci. Nalezy go gruntownie
zweryfikowac. Blqd ten umozliwil przed czterema laty uzasadnienie wprowadzenia kuriozalnego
zakazu palenia drewnem w Krakowie, choc nie bylo nawet sladowych jego ilosci w receptorowym
badaniu powietrza w Krakowie przed wprowadzeniem zakazu.
Wprowadzanie podobnych rozwiqzah na Mazowszu byloby katastrofalnym blydem oraz staloby w
jawnej sprzecznosci z normami prawnymi Unii Europejskiej promujqcej biomasy spalanq w
paleniskach zgodnych z ekoprojektem jako istotny element dywersyfikacji O Z E i skladnik
budowania bezpieczehstwa energetycznego euroobywateli.
3. Zwazywszy na istnicjacy w Polsce stan epidemiczny uchwalanie wszystkich POP
nastqpilo bez wyczerpujqcych, rzetelnych, niezbydnych konsultacji spolecznych, w
szczeghlnosci
wysluchania
i uwzglydnienia
argumenthw
przedstawicieli
branzy
profesjonalisthw pozyskiwania energii z biomasy, nalezycie przygotowanych teoretycznie i
praktycznie, zrzeszonych w cechach rzemieslniczych oraz organizacjach zawodowych i
spolecznych, dla ktorych troska o srodowisko naturalne w duchu zrhwnowazonego rozwoju i
zasady proporcjonalnosci jest priorytetem;
4. Uzaleznienie mozliwosci instalowania lub uzytkowania nowoczesnych, niskoemisyjnych
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeh od braku dostypu do sieci gazowej lub cieplowniczej
(uchwaly antysmogowe pomorska, swiytokrzyska, lubelska). Takie zapisy prowadzq wprost do
promowania gazu (z importu), ktory jest paliwem kopalnym kosztem drewna bydqcego odnawialnym
i ekologicznym zrodlem energii. Skutkiem tych przepisow jest pozbawienie mieszkahcow
mozliwosci ogrzewania siy produktami przetwarzania biomasy drzewnej i skazanie ich na monopol
dostawcy wyjqtkowo szkodliwych i pozbawionych przyszlosci paliw kopalnych (gaz i wygiel), co
jest rowniez wqtpliwe w swietle przepisow o ochronie konkurencji. Uzaleznienie spoleczehstwa od
promowanych przez obey kapital nieekologicznych paliw kopalnych, jakim jest gaz, bydzie bardzo
kosztowne i nie doprowadzi do poprawy jakosci powietrza.
Podczas gdy uchodzqcy za najbardziej przyjazne mieszkahcom miasto Europy - Wiedeh - odchodzi
od gazu i oleju opalowego, polska polityka regionalna prowadzi do rezygnacji z OZE na rzecz
anachronicznych paliw kopalnych.
https://gramwzielone.pl/dom-energooszczedny/34548/wieden-wprowadza-zakaz-montazu-kotlowgazowych-i-olejowych
W Programach Ochrony Powietrza i Uchwalach Antysmogowych powinien znalezc siy zapis o
mozliwosci uzytkowania ogrzewaczy pomieszczeh opalanych biomasq lesnq, spelniajqcych wymogi
dyrektywy Ekoprojekt, wzorem innych ogrzewaczy - zwlaszcza w sezonie grzewczym. W
sytuacjach awaryjnych, np. podczas przerw w dostawach energii elektrycznej, awarii sieci
cieplowniczej czy gazu trwajqcyeh dluzej niz kilka godzin, sq to urzqdzenia nieocenione,
zapewniajqee
bezpieczehstwo
energetyczne
mieszkahcom.
Takie podejscie do biomasy obserwujemy w calej Unii Europejskiej - Krakow jest jedynym
miastem z zakazem palenia biomasq, a obecnie te karygodne blydy zaczynajq docierac do
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Mazowsza.
Przeslankq do doprowadzenia uchwal antysmogowych do stanu zgodnosci z normami U E jest
rowniez fakt, ze obecnie produkowane w Polsce urzqdzenia spelniajq najbardziej rygorystyczne
normy, ktore od 01.01.2022 r. zacznq obowiqzywac w calej UE. Informowalismy o tym cztery lata
temu podczas poprzednich konsultacji spolecznych w Malopolsce. Na terenie Krakowa
wprowadzono zakaz uzytkowania palenisk na paliwa stale, nie rozrozniajqc wygla od biomasy lesnej
i posilkujqc siy badaniami urzqdzeh z lat 90-tych, ktore nie powinny bye od dawna uzytkowane i
oddane na zlom. Emisja kilkudziesiyciokrotnie przewyzszala emisjy substancji szkodliwych podczas
spalania drewna w stosunku do urzqdzeh juz wowczas produkowanych.
Wzorem takich pahstw jak chocby Austria czy Niemcy urzqdzenia na biomasy lesnq powinny bye
szeroko zalecane i dofinansowywane. Brak wiedzy o zaletach biomasy wsrod osob decydujqeych o
czystym powietrzu cofa nas wstecz, a wykorzystujq to korporacje i lobbysci manipulujqc opiniq
publicznq. Walka trwa o rynek zbytu, maksymalny drenaz rynku i niszczenie krajowych zasobow
energii, a nie o czyste powietrze.
W 2018r. Produkcja pelletu drzewnego w Niemczech osiqgnyla rekordowy poziom. Jak
poinformowalo Niemieckie Stowarzyszenie Energii i Pelletu ( D E P V ) , wzrost w stosunku do
poprzedniego roku wyniosl 7,3%. Zapotrzebowanie niemieckich gospodarstw domowych
nieustannie rosnie. W 2018r. w Niemczech zainstalowano 33 tys. nowych piecow zasilanych
pelletem. Lqcznie w tym kraju pracuje ok 460 tys. domowych instalacji opartych na tym zrodle
energii, ktorych zapotrzebowanie siyga 2,1 mln ton. Ogolem ze spalanie pelletu w minionym roku
uzyskano 10,5 terawatogodzin energii, co stanowilo okolo 6% energii odnawialnei w sektorze
grzewczym.
W 2020 r. W Niemczech przewidziano doplaty do zrodel odnawialnei energii spalaiacvch
drewno opalowe i pellet (biomase) - kwoty do 45% inwestycii. Dofinansowanie do drewna
opalowego i pelletu w Niemczech w 2020 r.
https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/heizen_mit_erneuerbaren_en
ergien_node.html
Szwajcaria slynqca z komfortu zycia w pelni promuje spalanie drewna w nowoczesnych paleniskach
prowadzqc od lat kampaniy spolecznq na rzecz poprawnego spalania.
Europa nie stoi zakazami, a budowaniem swiadomosci spolccznej. Nie bqdzmy skansenem dla
swiata.
Polscy „ekolodzy" z alarmow smogowych unikajq takich slow jak "pellet" i "drewno opalowe" w
pozytywnym tych slow znaczeniu. Sq to najlepsze bo przewidywalne Odnawialne Zrodla Energii.
Konkurencja dla gazu i oleju opalowego. Te najbardziej ekologiczne paliwa odnawialne, ktore
promuje cala Europa zostaly uwzglednione przez polskie warunki techniczne WT2021.
5. Wnosimy o promowanie bezpieczehstwa energetycznego w Programach Ochrony
Powietrza i Uchwalach Antysmogowych poprzcz promowanie ogrzewaczy pomieszczeh opalanych
odnawialnq biomasq lesnq, spelniajqcych wymagania E K O P R O J E K T U na rowni z innymi
urzqdzeniami zasilanymi OZE (jak np. pompy ciepla, fotowoltaika).
Ogrzewacze pomieszczeh na biomasy lesnq sq niezastqpione z uwagi na bezpieczehstwo
energetyczne i ze wzgl^du na wymogi zawarte w nowych warunkach technicznych WT 2021.
Obecne czasy cechuje niepewnosc zmuszajqca do przemysleh. Kryzys klimatyczny zwiqzany
z globalnym ociepleniem, anomalie pogodowe, ryzyko blackoutu, sytuacja polityczna i zwiqzana z
niq zaleznosc energetyczna, czy ostatnio pandemia. W kazdym domu powinno bye miejsce na
alternatywne, dodatkowe zrodlo ogrzewania, niezalezne od przerw w dostawie prqdu, ciepla czy
gazu. Glowne zrodla ogrzewania: kociol gazowy, pompa ciepla czy kociol na paliwo stale z
automatycznym podajnikiem wymaga zasilania prqdem, a panele fotowoltaiczne najnizszq
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spfrawnosc majq w szczycie sezonu grzewczego grudzieh - styczeh - luty).
Ekologiczne ogrzewacze pomieszczeh na biomasy lesnq sq niezastqpione w zapewnieniu
bezpieczehstwa energetycznego mieszkahcom z uwagi na prac^ bez zasilania prqdem, najlatwiejszq
dost^pnosc do zasobow paliwa, czystosc jego spalania i najnizszq cen? ze wszystkich nosnikow
energii.
Na stronie Malopolska w Czystej Atmosferze wsrod informacji o odnawialnych zrodlach energii
nie zostaly uwzgl^dnionc kotly opalane drewnem/pelletem. Jest to niezgodne z politykq klimatycznq
Unii Europejskiej poniewaz 1 stycznia 2021 r. wchodzc) w zycie nowe wymagania odnosnie
warunkow technicznych dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego W T 2021. Obnizeniu ulega
wskaznik EP (roczne zapotrzebowanie na energi? pierwotnq) co spowoduje koniecznosc stosowania
urzqdzeh na energi^ odnawialnq. Standardow tych nie spelniq nowoczesne kotly w^glowe, ale
rowniez kotly olejowe i gazowe, nawet te najnowoczesniejsze - kondensacyjne. Niektore pompy
ciepla - bez wykorzystania OZE, nie b?dq spelniac nowych rygorystycznych norm.
Jedynie wariant z kotlem na biomas^/drewno spelnia wymagania dla nowych budynkow dot. E P w
kazdym (niezaleznie od powierzchni) budynku.
Niech Mazowsze nie powiela tych bl^dow.
6. Wnosimy o zastosowanie edukacji o prawidlowym - wspolprqdowym spalaniu paliw
stalych jako jednego z podstawowych dzialah w walce ze smogiem. Edukacja prawidlowego spalania
paliw - rowniez gazu, jest najtahszym sposobem na popraw^ jakosci powietrza - nie zas polityka
zakazowa.
Majqc na uwadze, ze wymiana przestarzalych urzqdzeh jest procesem niezwykle kosztownym
i dhigofalowym nalezy postawic na edukacja wlasciwego spalania paliw, ktora jest zdecydowanie
tahszq metodq poprawy jakosci powietrza. Nalezy zaczqc budow$ swiadomosci spolecznej od
podkreslania wplywu jednostki najakosc spalania paliw a nie od przymusowej wymiany urzqdzenia
dzi^ki dotacjom. W krotszej perspektywie to z pewnosciq edukacja prawidlowego spalania paliw
sprawi, ze b^dziemy oddychac zdrowszym powietrzem. Edukacja powinna dotyczyc prawidlowego
uzytkowania urzqdzeh: rozpalania wspolprqdowego (palenie od gory), ktore ma olbrzymi wplyw na
zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, stosowania odpowiedniego opalu, informowania o
skutkach wysokich st^zeh szkodliwych substancji w powietrzu, stosowania filtrow pylow itd...
Odnosimy nieodparte wrazenie, ze „zaangazowanym" w poprawy jakosci powietrza kompletnie nie
zalezy na takiej edukacji. Wymiana urzqdzeh bez edukacji nie rozwiqze problemu niskiej emisji.
W dziedzinie technologii spalania paliw stalych w Polsce nastqpil olbrzymi post^p skutkujqcy
wysokq sprawnosciq energetycznq oraz malym ladunkiem emitowanych zanieczyszczeh, o czym
tworcv Programow Ochrony Powietrza i Uchwal Antysmogowych nie chca wiedziec.
Zwracamy uwag$ iz zbyt wysoki poziom NOx w Krakowie, wyst^puje rowniez w miesiqcach
letnich, kiedy nie mozna przypisac jego poziomu piecom na biomas? lesnq. W atmosferze tworzy on
wybitnie trujqcy i rakotworczy dwutlenek azotu. Przypisywany jest on glownie przemyslowi i
komunikacji. Poziom NOx ma tez wg specjalistow bezposredni zwiqzek z jakosciq spalanego gazu
lub z jego zlym spalaniem w urzqdzeniach gazowych, piecach, szczegolnie domowych
kuchenkach gazowych i w obiektach komercyjnych. Jego poziom z marca 2020 r. (brak przemyshi
i komunikacji) jest porownywalny do poziomu z sierpnia 2019r. - wtedy nie pali siq przeciez w
piecach i kominkach!
Czy zatem dopiero pandemia musiala obnazyc przeklamania o zanieczyszczaniu powietrza przez
kotly, piece i kominki? Jakosc spalania gazu powinna bye co najmniej raz w roku sprawdzana w
kazdym urzqdzeniu - ilu wlascicieli urzqdzeh gazowych to robi? Edukacja wlasciwego spalania
wszystkich paliw bez wyjqtku - jest niezb^dna! Gaz i olej opalowy nie sq panaceum na klopoty z
klimatem, a wr^cz przeciwnie.
Nasze stowarzyszenie jest przygotowane od lat zarowno do nauki zawodu osob montujqeych
ogrzewacze pomieszczeh pod kqtem uzyskiwania uprawnieh, jak i do szkolenia uzytkownikow pod
kqtem wlasciwego spalania paliw.
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7. Wnosimy o uwzgl?dnienie zapisow "Uchwaly o prawidlowym spalaniu" jako
prawnego narz?dzia do walki ze smogiem.
"Uchwala o prawidlowym spalaniu" to gotowy przepis na edukacj? oraz egzekwowanie bezdymnego
palenia w obshigiwanych r?cznie piecach i kotlach. Jej glowny zapis brzmi: "W instalacjach
grzewczych okresla si? sposob wykorzystania paliw, polegajqcy na stosowaniu wspolprqdowej
techniki
spalania
lub
techniki
spalania
w
prqdzie
krzyzowym."
Nie dziala na oslep jak inne uchwaly tylko trafia dokladnie w zrodla g?stego dymienia i je
natychmiast eliminuje. Przy okazji zmniejsza ubostwo energetyczne, bo spalony prawidlowo dym (a
nie wypuszczony kominem) to dodatkowa energia.
Uchwala oparta jest na podstawach naukowych i wytycznych Ministerstwa Srodowiska RP.
Przeznaczona jest dla samorzqdow: gmin oraz wojewodztw.
Popierajq jq: Polskie Forum Klimatyczne, Polski Klub Ekologiczny okr?g tarnowski, Ogolnopolskie
Stowarzyszenie Kominki i Piece, Cech Zdunow Polskich, Krajowa Izba Kominiarzy,
Mi?dzywojew6dzki Cech Kominiarzy. W jej rozwijaniu wspolpracujq stale: straze miejskie, policja.
straze pozarne, rady osiedli, samorzqdy, sluzba lesna.
8. W przekonaniu Stowarzyszenia zakazy wprowadzane aktami prawa miejscowego sq
niezgodne z normami wspolnotowymi jakie wiqzq Rzeczpospolitq Polskq na mocy Traktatu.
Prawidlowa implementacja do krajowego porzqdku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
1 Rady 2009/125/We z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajqcej ogolne zasady ustalania wymogow
dotyczqcych ekoprojektu dla produktow zwiqzanych z energiq musi bowiem polegac na
wprowadzeniu przepisow uwzgl?dniajqcych nast?pujqce cele:
A. Rozbieznosci pomi?dzy przepisami prawnymi lub srodkami administracyjnymi
przyj?tymi przez pahstwa czlonkowskie w stosunku do ekoprojektu dla produktow
zwiqzanych z energiq mogq stwarzac bariery w handlu i znieksztalcac konkurencj? we
Wspolnocie i w zwiqzku z tym mogq miec bezpoSredni wplyw na ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewn?trznego. Harmonizacja przepisow krajowych jest jedynym
srodkiem zapobiegajqcym powstawaniu wspomnianych barier w handlu i nieuczciwej konkurencji. Rozszerzenie zakresu zastosowania dyrektywy na wszystkie produkty zwiqzane z energiq umozliwi harmonizacj? na poziomie Wspolnoty wymogow dotyczqcych ekoprojektu dla
wszystkich istotnych produktow zwiqzanych z energiq.
B. Ekoprojekt produktow jest podstawowym czynnikiem w strategii Wspolnoty dotyczqcej zintegrowanej polityki produktowej. Jako podejscie zapobiegawcze, majqce na celu optymalizacj? ekologicznosci produktow przy zachowaniu ich cech funkcjonalnych, daje rzeczywiste
nowe mozliwosci producentom, konsumentom oraz calemu spoleczehstwu
C. Nalezy ustanowic spojne ogolne zasady stosowania we Wspolnocie wymogow dotyczqcych
ekoprojektu dla produktow zwiqzanych z energiq w celu zapewnienia swobodnego
przeplywu tych produktow, ktore spelniajq takie wymogi, oraz w celu poprawy ogolnego
poziomu wplywu, jaki wywierajq na srodowisko. Takie wymogi wspolnotowe powinny
uwzgl?dniac zasady uczciwej konkurencji i handlu mi?dzynarodowego.
D. Pahstwo czlonkowskie, ktore uzna za konieczne utrzymanie przepisow krajowych ze wzgl?du
na nadrz?dne potrzeby w zakresie ochrony srodowiska lub wprowadzenie nowych przepisow
opartych na nowych dowodach naukowych dotyczqcych ochrony srodowiska ze wzgl?du na
szczegolny problem tego pahstwa czlonkowskiego, powstaly po przyj?ciu obowiqzujqcych
srodkow wykonawczych, moze to zrobic zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 95 ust. 4,
5 i 6 Traktatu, ktory przewiduje uprzedniq notyfikacj? i uzyskanie zgody Komisji.
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E. W celu zmaksymalizowania korzysci dla srodowiska wynikajqcych z ulepszonych projektow
konieczne moze bye poinformowanie konsumentow o cechach srodowiskowych i ekologicznosci produktow zwiqzanych z energiq oraz doradzanie im, jak uzywac takiego produktu w sposob przyjazny dla srodowiska.
F. Pierwszehstwo powinno zostac przyznane alternatywnym sposobom dzialania, np. samoregulacjom ustaianym przez danq branz?, jesli prawdopodobne jest, iz takie dzialanie
spowoduje szybsze lub mniej kosztowne osiqgni?cie celow polityki niz wprowadzenie wymogow obowiqzkowych. Srodki legislacyjne mogij okazac si? konieczne, jezeli sily
rynkowe nie b?dq ewoluowatf w odpowiednim kierunku lub z zadawalajaca szybkoSciq.
G. Samoregulacja, w tym dobrowolne umowy jako jednostronne zobowiqzania branzy, moze
umozliwic szybki post?p ze wzgl?du na mozliwosc jej szybkiego i oszcz?dnego wdrozenia, a
takze umozliwic elastyczne i odpowiednie dostosowanie do opeji technologicznych i wrazliwosci rynku.
H. Do oceny dobrowolnych umow lub innych srodkow samoregulacji, przedstawionych jako altematywa dla srodkow wykonawczych, powinny bye dost?pne informacje dotyczqee przynajmniej nast?pujqcych kwestii: mozliwosci udziahi, wartosci dodanej, reprezentatywnosci,
okreslonych ilosciowo i rozlozonych w czasie celow, udziahi spoleczehstwa obywatelskiego,
nadzoru i sprawozdawczosci, oplacalnosci administrowania inicjatywq samoregulacji oraz
zrownowazonego charakteru.
I.

Dyrektywa powinna takze wspierac wdrazanie ekoprojektu w malych i srednich przedsi?biorstwach (MSP) oraz w bardzo malych przedsi?biorstwach. Takie wdrazanie mozna ulatwic
poprzez powszechny i latwy dost?p do informacji zwiqzanych z przyjaznym dla srodowiska
charakterem ich produktow.

J.

Produkty zwiqzane z energiq spelniajqce wymogi dotyczqee ekoprojektu, ustanowione w
srodkach wykonawczych do niniejszej dyrektywy, powinny posiadac oznakowanie „CE" i
zwiqzane z nim informacje w celu umozliwienia wprowadzenia ich do obrotu na rynku
wewn?trznym oraz ich swobodnego przeplywu. Rygorystyczne egzekwowanie srodkow wykonawczych jest niezb?dne w celu redukeji oddzialywania na srodowisko produktow
zwiqzanych z energiq podlegajqcych regulacji oraz zapewnienia uczciwej konkurencji.

K. Podczas przygotowywania srodkow wykonawczych oraz planu prac Komisja powinna skonsultowac si? z przedstawicielami pahstw czlonkowskich, a takze z zainteresowanymi stronami
zwiqzanymi z danq grupq produktow, takimi jak przedstawiciele branz przemyslowych, w
tym MSP i rzemieslnikow, zwiqzki zawodowe, handlowcy, detalisci, importerzy, organizacje ochrony srodowiska oraz organizacje konsumenckie.
L. Nalezy uwzgl?dnic moduly i zasady planowane do wykorzystania w dyrektywach harmonizacji technicznej ustanowione w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008AVE
z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspolnych ram dotyczqeych wprowadzania produktow do
obrotu
M. W interesie funkejonowania rynku wewn?trznego jest posiadanie norm zharmonizowanych
na poziomie Wspolnoty. Po opublikowaniu odniesienia do takiej normy w Dzienniku
Urz?dowym Unii Europejskiej zgodnosc z niq powinna uzasadniac domniemanie zgodnosci
z odpowiednimi wymogami okreslonymi w srodku wykonawczym przyj?tym na podstawie
niniejszej dyrektywy, chociaz powinny zostac dopuszczone rowniez inne srodki wykazania
takiej zgodnosci.
N. Pahstwa czlonkowskie powinny ustalic sankeje nakladane w przypadku naruszeh
przepisow krajowych przyj?tych zgodnie z niniejszq dyrektywq. Sankeje takie powinny
bye skuteczne, proporcjonalne i odstraszajqee.
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• O. Zobowiqzanie do przeniesienia niniejszej dyrektywy do prawa krajowego powinno ograniczac si? do tych przepisow, ktore stanowiq zasadniczq zmian? w porownaniu z dyrektywq
2005/32/WE. Zobowiqzanie do przeniesienia przepisow, ktore nie ulegly zmianie, wynika z
dyrektywy 2005/32/WE.

Reasumujqc zatem powyzsze wywody podnosz?, iz ogrzewacze pomieszczeh - kominki i piece
na drewno kawalkowe, piece pelletowe - z powodzeniem mogq pelnic rol? jedynego zrodla
ogrzewania domu (np. piece akumulacyjne). Miejscowy ogrzewacz powietrza powinien jednak
zawsze pelnic rol? zabezpieczenia w sytuacjach awarii duzych sieci przesyiowych i taniej alternatywy
dla szerszej grupy spolecznej. Uzaleznienie ludzi, ktorych mimo dotacji nie stac na
termomodernizacj?, od ogrzewania gazowego czy elektrycznego b?dzie wp?dzac ich w coraz wi?ksze
ubostwo energetyczne, pomimo dost?pnosci akceptowalnego ekonomicznie i ekologicznie, lokalnego
zrodla energii odnawialnej jakim jest biomasa drzewna.
Przepisy zakazujqce eksploatacji kominkow, jako mieszkaniowych urzqdzeh grzewczych
opalanych stalymi biopaliwami z przetworzonej biomasy drzewnej naruszajq Konstytucj? RP i
Kodeks Cywilny w zakresie przepisow o ochronie prawa wlasnosci, Ustaw? o Odnawialnych
Zrodlach Energii, Dyrektyw? Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009
r. w sprawie promowania stosowania energii ze zrodel odnawialnych i wreszcie Ustaw? o
wspieraniu termomodernizacj i i remontow oraz o centralnej ewidencji emisyjnosci budynkow.
Aktualnie podejmowane przez rzqdowq administracj? zespolonq na szczeblu wojewodzkim
dzialania godzqce w O Z E budzq nie tylko sprzeciw spoleczny ale uzasadnione wqtpliwosci prawne.
Na stronach Wydziahi Emisji i Ochrony Powietrza Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i
Pozwoleh Zintegrowanych Urz?du Marszalkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie
czytamy, iz celem POP jest poprawa jakosci powietrza w regionie. G16wne narz?dzia - sukcesywna
wymiana lub likwidacja zrodel niskiej emisji tzw. kopciuchow, ich identyfikacja przez
inwentaryzacj? oraz nowe nasadzenia zieleni. Powstaje zatem pytanie - jak te narz?dzia koresponujq
ze stopniowym wykluczaniem spalania bomasy w paleniskach zgodnych z normami prawnymi Unii
Europejskiej, w ktorych zainstalowanie uzytkownicy zainwestowali znaczqce srodki finansowe,
cz?sto pochodzqce z kredytow hipotecznych zaciqgni?tych na dziesiqtki lat. Czy zgodne jest zatem z
zasadq proporcjolanosci i sprawiedliwosci spoleczej „karanie zakazami" odpowiedzialnych
uzytkownikow biomasy za zly stan powietrza wynikajqcy z zaniedbah w zupelnie innych obszarach
emisji zanieczyszczeh? Gdzie jest w tym miejsce na zaufanie obywatela do Pahstwa i poszanowanie
prawa wlasnosci, a ponad wszystko zgodnosc prawa krajowego z nadrz?dnym prawem
Wspolnotowym?
Powolujqc te argumenty ufam w rozpocz?cie procesu sanacji prawnej deklarujqc pelnq wspolprac?
merytoryczq, branzowq, naukowq oraz prawnq. Niech Mazowsze b?dzie przykladem prawdziwie
europejskiego zrownowazonego rozwoju w duchu nowoczesnej polityki ekologicznej z
posznowaniem zasad proporcjonalnosci i sprawiedliwosci spolecznej.

W imieniu Zarzqdu i Czlonkow
Ogolnopolskiego Stowarzyszenia „KOMINKI i PIECE'
Piotr Batura
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