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UCHWAŁA Nr............. /17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia................................2017 r.
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
Na podstawie art. 18 pkt 1 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.), Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala,
co następuje:
§1
1. W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko, w granicach
administracyjnych województwa małopolskiego z wyłączeniem Gminy Miejskiej Kraków, wprowadza się
ograniczenia i zakazy określone niniejszą uchwałą.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o rozpoczęciu eksploatacji instalacji należy przez to rozumieć
pierwsze uruchomienie w miejscu obecnego użytkowania.
§2
Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy w zakresie ich eksploatacji to instalacje,
w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), w szczególności kocioł, kominek i piec, jeżeli:
1) dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub
2) wydzielają ciepło poprzez:
a) bezpośrednie przenoszenie ciepła lub
b) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy lub
c) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza.
§3
Zakazuje się stosowania w instalacjach, o których mowa w §2, następujących paliw:
1) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi
powyżej 15%,
2) paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.
§4
W przypadku instalacji, o których mowa w §2 pkt 1, dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji:
1) wypełniających łącznie następujące warunki:
a) zapewniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji
zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 załącznika II
do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów
dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,
b) umożliwiają wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem instalacji zgazowujących
paliwo.
2) spełniających wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określone dla klasy
5 według normy PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze -- Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe
z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia,
wymagania, badania i oznakowanie”, zwanej dalej „normą PN-EN 303-5:2012”, jeżeli eksploatacja
tych instalacji rozpocznie się przed 1 lipca 2017 r.
§5
W przypadku instalacji, o których mowa w §2 pkt 2, dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji, które
spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla
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sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 i 2 załącznika II do Rozporządzenia Komisji
(UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy
pomieszczeń na paliwo stałe.
§6
Podmiotami dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy są podmioty eksploatujące instalacje wskazane
w §2.
§7
Podmiot eksploatujący instalację jest zobowiązany do wykazania spełniania wymagań określonych
w niniejszej uchwale poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie tych wymagań,
w szczególności:
1) dokumentacji z badań,
2) dokumentacji technicznej urządzenia,
3) instrukcji dla instalatorów i użytkowników, o której mowa w punkcie 2 lit. a załącznika II do
Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu
dla kotłów na paliwo stałe oraz w punkcie 3 lit. a załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE)
2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych
ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.
§9
1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. z następującymi wyjątkami:
1) Wymagania wskazane w § 4 pkt. 1 dla instalacji wymienionych w § 2 pkt. 1, których eksploatacja
rozpocznie się przed 1 lipca 2017 r., będą obowiązywać:
a) od 1 stycznia 2023 roku - w przypadku instalacji niespełniających wymagań w zakresie
sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PNEN 303-5:2012,
b) od 1 stycznia 2027 roku - w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie sprawności
cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 3035:2012,
2) Wymagania wskazane w § 5 dla instalacji wymienionych w § 2 pkt. 2, których eksploatacja rozpocznie
się przed 1 lipca 2017 r., będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, chyba że instalacje te będą:
a) osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub
b) zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych
w punkcie 2 lit. a załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia
2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń
na paliwo stałe.
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Uzasadnienie do uchwały nr ......../17
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia ……………………… 2017 r.
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń
i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
Konstytucyjnym obowiązkiem władz publicznych jest zwalczanie chorób epidemicznych i zapobieganie
negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska (art. 68 ust. 4 Konstytucji) oraz ochrona
środowiska (art. 74 ust. 2 Konstytucji). Zgodnie z Konstytucją obowiązkiem władz samorządowych
Województwa Małopolskiego jest podjęcie działań, które ograniczą poziom zanieczyszczenia powietrza
oraz ich negatywny wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko.
Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie
jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (tzw. dyrektywą CAFE) państwa członkowskie
powinny zapewnić, aby wartości dopuszczalne pyłu PM10 (poziom średnioroczny 40 μg/m³, i nie więcej
niż 35 dni w ciągu roku z przekroczeniem poziomu 24-godzinnego 50 μg/m³) były osiągnięte od 2005 r.
Poziom średnioroczny pyłu PM2,5 25 μg/m³ powinien być osiągnięty od 2015 r., a bardziej restrykcyjna
norma 20 μg/m³ od 2020 r. Ponadto zgodnie z Dyrektywą 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu wartość docelowa stężenia średniorocznego
benzo(a)pirenu – 1 ng/m³ powinna być osiągnięta od 2013 r. Określone tymi dyrektywami wartości oraz
terminy ich osiągnięcia, transponuje do polskiego porządku prawnego rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U
z 2012 r. poz. 1031).
Natomiast oceny jakości powietrza wykonywane w ramach państwowego monitoringu środowiska przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie wskazują na zły stan jakości powietrza w
Małopolsce ze względu na występujące od wielu lat przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu
PM10 i pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Zgodnie z oceną jakości powietrza
dokonywaną przez WIOŚ w Krakowie, od 2009 roku corocznie wszystkie strefy ochrony powietrza
w Małopolsce są klasyfikowane jako strefy, w których przekroczony został poziom dopuszczalny
substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji. Regularnie przekraczane są poziomy
dopuszczalne i docelowe pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.
Istnieje wiele dowodów naukowych potwierdzających, że zarówno długoterminowe, jak
i krótkoterminowe narażenie na zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi prowadzi do przedwczesnych
zgonów, schorzeń układu krążenia i układu oddechowego, w tym zwiększonej liczby hospitalizacji oraz
przyjęć na oddziałach ratunkowych w wyniku zawału serca oraz udaru mózgu. Dodatkowo
benzo(a)piren jest substancją o silnych własnościach mutagennych i kancerogennych (przyczynia się
m.in. do raka płuc).
Dla pyłu zawieszonego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje następujące wartości stężeń
bezpiecznych dla zdrowia i życia:


PM2,5: średnie stężenie roczne poniżej 10 μg/m³, zaś średnie stężenie 24-godzinne poniżej
25 μg/m³.



PM10: średnie stężenie roczne poniżej 20 μg/m³, zaś średnie stężenie 24-godzinne poniżej
50 μg/m³.

Według badań WHO średnie stężenie roczne PM2,5 na poziomie 35 μg/m³ jest związane z o 15%
wyższym, długoterminowym ryzykiem umieralności w stosunku do wartości 10 μg/m³. Redukcja stężeń
PM2,5 z poziomu 35 μg/m³ do 25 μg/m³ pozwoliłaby zmniejszyć ryzyko przedwczesnej umieralności o
6%. Redukcja taka poprawi również warunki zdrowotne mieszkańców Małopolski (mniejsza
zapadalność na różne schorzenia).
Skutki długotrwałego narażenia na pyły zawieszone obejmują:


przedwczesne zgony, w szczególności związane z chorobami układu krążenia,



powikłania sercowo-naczyniowe, w tym zawał serca i udar mózgu,



gorszy rozwój płuc oraz rozwój przewlekłych chorób układu oddechowego jak np. astma u dzieci,

strona 3 z 13



nowotwory,



negatywny wpływ okołoporodowy, np. w postaci zwiększonej umieralności noworodków i niskiej
masy urodzeniowej.

Efekty zdrowotne związane z krótkoterminowym narażeniem to:


przedwczesne zgony, zwłaszcza związane z chorobami układu oddechowego i sercowonaczyniowego,



zwiększona ilość przyjęć szpitalnych i wizyt w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR),
związanych z ostrymi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego takimi jak zawały serca i udary
mózgu,



zwiększona liczba hospitalizacji i wizyt w SOR, w związku z powikłaniami oddechowymi takimi jak
napady astmy, zwiększenie częstości takich objawów jak kaszel, świsty oskrzelowe i uczucie
duszności,



negatywny wpływ na parametry funkcji płuc, zwłaszcza u dzieci i osób z chorobami układu
oddechowego takimi jak astma.

Osobami najbardziej narażonymi na zwiększone ryzyko zdrowotne związane z ekspozycją na cząstki
drobne i cząstki o większej średnicy są osoby chorujące na schorzenia układu sercowo-naczyniowego
i oddechowego (w tym astmę), osoby w podeszłym wieku, dzieci oraz osoby uboższe. Wyniki badań
wskazują, że kobiety w ciąży, noworodki oraz pacjenci z pewnymi obciążeniami zdrowotnymi jak
cukrzyca, mogą również podlegać złemu wpływowi zdrowotnemu PM2,5.
W przypadku benzo(a)pirenu za wartość bezpieczną dla zdrowia i życia uznaje się średnie roczne
stężenie na poziomie 1 ng/m³ (wartość docelowa wskazana w prawie UE). Na stacjach pomiarowych
WIOŚ w województwie małopolskim wartość ta przekroczona jest około 8-krotnie, co przekłada się na
ekspozycję porównywalną z czynnym paleniem tytoniu.
Wysokie zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym w Małopolsce przyczynia się do
przedwczesnej śmierci około 4 tysięcy osób rocznie zgodnie z oszacowaniem według metodyki WHO.
W przypadku Dublina po wprowadzeniu zakazu palenia węglem w roku 1990 i związaną z tym krokiem
szybką i znaczącą poprawą jakości powietrza, liczba zgonów zmniejszyła się rocznie o ok. 360, co
stanowiło ok. 8% wszystkich zgonów. Z tej liczby jedynie ok. 1/3 to zgony związane z chorobami układu
oddechowego, zaś większość (ok. 2/3) z chorobami układu krążenia.
Epidemiolodzy dysponują coraz większą liczbą dowodów na związek zanieczyszczeń powietrza z niską
wagą urodzeniową, liczbą poronień, wcześniactwem czy częstością występowania wad wrodzonych u
noworodków. Szczególnie istotne są badania prowadzone przez grupę prof. dr hab. Wiesława
Jędrychowskiego (Collegium Medicum UJ). W trwającym dwanaście lat projekcie badano grupę kilkuset
kobiet z Krakowa i ich dzieci, poczynając od drugiego lub trzeciego trymestru ciąży. Wyniki krakowskich
badań pokazują wyraźnie, że im większa ekspozycja matki na pył zawieszony i WWA w czasie ciąży,
tym mniejsza waga urodzeniowa, wzrost i obwód główki noworodka. Przekłada się to na słabszy rozwój
intelektualny (strata średnio 3,8 pkt w skali IQ) oraz słabszą odporność w wieku późniejszym (m. in.
zwiększone ryzyko występowania astmy i infekcji dróg oddechowych). Badania Śląskiego Centrum
Chorób Serca w Zabrzu nad zachorowalnością w związku z zanieczyszczeniem powietrza wykazały, że
wysokie stężenie pyłów w powietrzu powoduje wzrost w szpitalach liczby pacjentów z zawałami serca
i udarami mózgu.
Zanieczyszczenie powietrza generuje ponadto wysokie koszty ekonomiczne (tzw. koszty zewnętrzne).
Koszty te obejmują w szczególności: wydatki na opiekę zdrowotną, ponoszone bezpośrednio przez ludzi
chorujących z powodu zanieczyszczenia powietrza, jak i wydatki w ramach państwowego systemu
opieki zdrowotnej, koszty wynikające z mniejszej produktywności, w tym absencji w pracy, koszty
związane z przedwczesną umieralnością, czy straty materialne wynikające z przyspieszonej degradacji
zabytków. Zła jakość powietrza w Małopolsce ma również negatywne oddziaływanie na postrzeganie
regionu wśród turystów oraz inwestorów. Skutkiem ekonomicznym może być zmniejszony ruch
turystyczny, zwłaszcza w sezonie grzewczym, kiedy stężenia pyłu zawieszonego utrzymują się na
bardzo wysokim poziomie, ale również na mniejszą atrakcyjność Małopolski wśród potencjalnych
inwestorów. Szacunkowe koszty ekonomiczne złej jakości powietrza związane z emisją pyłu PM2,5 ze
źródeł powierzchniowych wyznaczone dla Małopolski według metodyki stosowanej w Unii Europejskiej
w Programie Czystego Powietrza dla Europy (CAFE-CBA) wynoszą 2,9 mld zł rocznie (jest to dolne
oszacowanie nie obejmujące m.in. skutków zanieczyszczenia wielopierścieniowymi węglowodorami
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aromatycznymi). Natomiast łączne nakłady inwestycyjne na wymianę źródeł ogrzewania, które zostaną
poniesione przez mieszkańców do roku 2023 związane z wdrożeniem niniejszej uchwały zostały
oszacowane na 4,8 mld zł. Część z tych kosztów zostałoby poniesionych niezależnie od wprowadzenia
regulacji na instalację ogrzewania w nowych budynkach i wymianę kotłów po zakończeniu ich
żywotności. Przyjęto, że koszty kotłów spełniających wymagania uchwały są średnio 3,3 razy droższe
od kotłów pozaklasowych.
Dyrektywa CAFE zobowiązuje państwa członkowskie, aby w przypadku przekroczenia wartości
dopuszczalnych, których termin wejścia w życie minął, plany ochrony powietrza określały odpowiednie
działania tak, aby okres, w którym nie są one dotrzymane był jak najkrótszy. Na gruncie polskiego prawa,
zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska, dla stref ochrony powietrza, w których
poziom substancji w powietrzu przekracza poziom dopuszczalny, zarząd województwa, opracowuje
projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie poziomów
dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. Zgodnie z art. 91 ust. 9c
ustawy Poś, w przypadku stref, dla których programy ochrony powietrza zostały uchwalone, a standardy
jakości powietrza są przekraczane, zarząd województwa jest obowiązany opracować projekt aktualizacji
programu w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie uchwały sejmiku województwa w sprawie programu
ochrony powietrza, określając w nim działania ochronne dla grup ludności wrażliwych na przekroczenie,
obejmujących w szczególności osoby starsze i dzieci. Ponieważ prowadzone działania naprawcze
przewidziane w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego z 2013 r. nie przyniosły
oczekiwanych rezultatów, a poziomy dopuszczalne zanieczyszczeń w powietrzu są nadal przekraczane,
w opracowanej w 2016 roku aktualizacji Programu wskazano, że konieczne jest wprowadzenie
w Małopolsce ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
W celu realizacji zapisów Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego i kierując się
zasadą praworządności, Sejmik Województwa Małopolskiego postanawia wprowadzić zakazy
i ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Możliwość taką
przewiduje art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 672 z późn. zm.), zwaną dalej POŚ. W sytuacji występowania przekroczeń norm jakości powietrza
w Małopolsce, a w konsekwencji naruszenia prawa do życia i ochrony zdrowia ludzi, a także
niewywiązania się ze zobowiązań Polski wynikających z prawa Unii Europejskiej, zastosowanie
ograniczeń określonych w uchwale stanowi środek adekwatny do celu, jakim jest zniwelowanie
zanieczyszczeń do poziomów zgodnych z obowiązującym prawem.
Zgodnie z art. 96 ust. 1 POŚ sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia
negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Niniejsza uchwała stosownie do
postanowień art. 96 ust. 1 POŚ jest podejmowana w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu
na zdrowie ludzi oraz środowisko. Wprowadza zakazy i ograniczenia w zakresie jakości paliw oraz
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Zgodnie z art. 96 ust. 6 pkt 1 ustawy POŚ uchwała powinna określać granice obszaru, na którym
wprowadza się ograniczenia lub zakazy. Niniejsza uchwała dotyczy obszaru w granicach
administracyjnych województwa małopolskiego z wyłączeniem obszaru Gminy Miejskiej Kraków. Dla
obszaru wszystkich gmin wprowadzana jest jednolita regulacja wyznaczająca wymagania dla instalacji
i paliw dopuszczonych do stosowania. Jest to uzasadnione w szczególności tym, że pomiary jakości
powietrza prowadzone na przestrzeni ostatnich lat przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Krakowie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, wskazują na występowanie
w Małopolsce bardzo wysokich poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Na wszystkich stałych
stanowiskach pomiarowych rejestrowane były przekroczenia dopuszczalnej częstości przekroczeń
poziomu 24-godzinnego pyłu PM10, dopuszczalnego poziomu rocznego pyłu PM2,5 oraz poziomu
docelowego benzo(a)pirenu. Zgodnie z roczną oceną jakości powietrza dokonywaną przez WIOŚ na
podstawie art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska, począwszy od roku 2009, wszystkie strefy ochrony
powietrza w Małopolsce zaliczane były do stref, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne
pyłu PM10 i poziomy docelowe benzo(a)pirenu. Natomiast od roku 2011 po rozpoczęciu pomiarów pyłu
PM2,5, również w tym zakresie corocznie we wszystkich strefach województwa małopolskiego
występowały przekroczenia poziomu dopuszczalnego. Zgodnie z analizami przygotowanymi na
potrzeby Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, na obszarze wszystkich gmin
w Małopolsce występują przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu a na ponadnormatywne
poziomy tego zanieczyszczenia narażonych jest 94% mieszkańców Małopolski. W przypadku pyłu
PM2,5, ponad 99% mieszkańców Małopolski narażonych jest na stężenie średnioroczne powyżej
10 μg/m³ wskazywane przez Światową Organizację Zdrowia jako stanowiące zagrożenie dla zdrowia.
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Wprowadzanie jedynie punktowych regulacji dla części gmin lub wyłączenie części obszaru
województwa z niniejszej uchwały doprowadziłoby do braku skuteczności regulacji. Zwłaszcza, że na
poziom jakości powietrza wpływa nie tylko lokalna emisja zanieczyszczeń, ale również ich napływ ze
źródeł zlokalizowanych w obszarach sąsiadujących. Bez regulacji dla całego obszaru województwa
istnieje również ryzyko pogorszenia jakości powietrza ze względu na powstawanie nowych źródeł emisji.
Natomiast, dla obszaru Krakowa, który nie został objęty niniejszą uchwałą, obowiązuje odrębna
regulacja wprowadzona Uchwałą Nr XVIII/243/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w
zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Wprowadzenie odrębnej regulacji
dla Krakowa jest uzasadnione szczególnymi uwarunkowaniami dla tego miasta. Przede wszystkim ze
względu na duże zagęszczenie zabudowy mieszkaniowej na wysokie poziomy zanieczyszczenia
powietrza narażonych jest prawie 1 mln mieszkańców i osób przebywających w Krakowie. Ze względu
na dobrze rozwiniętą infrastrukturę sieci ciepłowniczej i gazowej w samym Krakowie istnieją też
możliwości techniczne całkowitego wyeliminowania spalania paliw stałych w indywidualnych
instalacjach. Niekorzystne warunki topograficzne i klimatyczne Krakowa wymagają przyjęcia
ograniczeń, które zapewnią trwałe ograniczenie emisji ze spalania paliw stałych.
Zgodnie z art. 96 ust. 6 pkt. 2 POŚ uchwała sejmiku województwa określa rodzaje podmiotów lub
instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia lub zakazy, o których mowa w ust. 1. Uchwała w §2
wskazuje instalacje, dla których wprowadza się zakazy i ograniczenia w zakresie ich eksploatacji. Przez
pojęcie instalacji należy rozumieć określenie użyte w art. 3 pkt. 6 POŚ, oznaczające stacjonarne
urządzenie techniczne lub zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie,
do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu lub
budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami - których eksploatacja może
spowodować emisję. Uchwała zgodnie z art. 96 ust. 1 POŚ obejmuje tylko te instalacje, w których
następuje spalanie paliw. Przez pojęcie paliwa należy rozumieć zgodnie z art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) - paliwa stałe, ciekłe
i gazowe będące nośnikami energii chemicznej. W uchwale sprecyzowano, że dotyczy ona instalacji,
w których następuje spalanie paliw stałych. Uchwała nie odwołuje się do definicji paliwa stałego
zawartego w ustawie o monitorowaniu z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania
i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz.U.2016.1928) ponieważ zawarte w art. 2 ust. 1 pkt. 4a określenie
paliwa stałego jest bardzo wąskie i tym samym niewystarczające dla celów niniejszej uchwały.
Uchwała wymienia przykładowy katalog instalacji, w których następuje spalanie paliw. W przykładowym
katalogu uchwałodawca wskazuje kocioł, kominek lub piec. Celem wskazania wskazanego katalogu jest
uczynienie uchwały regulacją przejrzystą i jasną dla podmiotów określonych w §6 uchwały. W uchwale
wymieniono kocioł, kominek lub piec ponieważ są to instalacje, w których najczęściej następuje spalanie
paliw w celu dostarczania ciepła do systemu centralnego ogrzewania (kocioł) lub wydzielania ciepła
(kominek i piec) poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła ewentualnie połączone z przenoszeniem
ciepła do cieczy lub z systemem dystrybucji gorącego powietrza. Katalog nie jest wyczerpujący
ponieważ na rynku instalacji pojawiają się różne produkty, a ponadto producenci instalacji używają dla
nich różnych nazw. Przykładowy katalog instalacji nie pełni funkcji normatywnej, ponieważ nie wyznacza
granic przedmiotu regulacji, ani treści hipotezy normy. Rodzaje instalacji, które zostały objęte
ograniczeniami są zdefiniowane ze względu na ich cechy rodzajowe i przy wykorzystaniu pojęć
o charakterze generalnym.
Uchwała wskazuje w §6 rodzaj podmiotów (adresatów) dla, których wprowadza się ograniczenia.
Są nimi podmioty eksploatujące instalacje określone w §2 uchwały. Uchwałodawca nie różnicuje
adresatów uchwały z punktu widzenia posiadania przez nich tytułu prawnego do instalacji. Takie
różnicowanie w nieuprawniony sposób mogłoby uprzywilejowywać osoby których tytuł prawny do
instalacji jest sporny, niejasny lub, które żadnego tytułu prawnego nie posiadają względem osób
posiadających tytuł prawny do instalacji. Z punktu widzenia celów uchwały istotny jest sposób
eksploatacji instalacji.
Zgodnie z art. 96 ust. 6 pkt. 3 POŚ uchwała sejmiku województwa określa rodzaje lub jakość paliw
dopuszczonych do stosowania lub których stosowanie jest zakazane na obszarze, o którym mowa
w pkt 1, lub parametry techniczne lub rozwiązania techniczne lub parametry emisji instalacji, w których
następuje spalanie paliw, dopuszczonych do stosowania na tym obszarze.
Niniejsza uchwała wprowadza zakaz stosowania paliw, które nie spełniają wyznaczonych kryteriów
jakościowych – węgla kamiennego i brunatnego o uziarnieniu od 0 do 3 mm (muły i floty węglowe) oraz
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biomasy o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%. Paliwa te charakteryzują się wysoką emisją
zanieczyszczeń, zwłaszcza pyłu w trakcie spalania. Przyjęte parametry wynikają z założeń analizy
wariantów ograniczeń stosowania paliw stałych przeprowadzonej w ramach przygotowania projektu
Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Muły i floty węglowe w praktyce mają
zróżnicowane parametry wartości opałowej, wilgotności, zawartości popiołu, siarki i innych
zanieczyszczeń. W Polsce nie obowiązują jednak żadne normy jakościowe dla paliw węglowych, brak
również jednolitego systemu certyfikacji paliw węglowych dostępnych w sprzedaży. Z tego względu
uchwała posługuje się parametrem uziarnienia 0-3 mm, który jest charakterystyczny dla odpadu
węglowego sprzedawanego pod nazwą handlową muł węglowy oraz dla flotokoncentratu. Przyjęte
parametry wilgotności biomasy odpowiadają wartościom uzyskiwanym poprzez sezonowanie drewna
przez okres dwóch sezonów. Są one zgodne z postulatami branży producentów kominków i pieców oraz
wartościami zalecanymi w instrukcjach i dokumentacjach technicznych nowoczesnych kotłów na
drewno. Wyrażenie stan roboczy precyzuje określenie biomasy, która nie będzie mogła być używana
w instalacjach.
Wprowadzone zostały również ograniczenia w zakresie parametrów technicznych i parametrów emisji
z instalacji poprzez odniesienie do wymagań w zakresie minimalnych poziomów sezonowej
efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń
określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących
ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe oraz w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 z dnia
24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na
paliwo stałe.
Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 wyznacza następujące wymagania dla kotłów na paliwa stałe
z automatycznym podawaniem paliwa:


sezonowa efektywność energetyczna nie może być mniejsza niż 75% dla kotłów o znamionowej
mocy cieplnej do 20 kW lub nie może być mniejsza niż 77% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej
przekraczającej 20 kW;



emisje cząstek stałych (PM) nie mogą przekraczać 40 mg/m³;



emisje organicznych związków gazowych (OGC) nie mogą przekraczać 20 mg/m³;



emisje tlenku węgla (CO) nie mogą przekraczać 500 mg/m³;



emisje tlenków azotu (NOx) nie mogą przekraczać 200 mg/m³ w przypadku kotłów na biomasę oraz
350 mg/m³ w przypadku kotłów na paliwa kopalne.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 wyznacza następujące wymagania dla miejscowych
ogrzewaczy pomieszczeń:


sezonowa efektywność energetyczna nie może być niższa niż 79% dla ogrzewaczy z zamkniętą
komorą spalania wykorzystujących pelet, nie może być niższa niż 65% dla ogrzewaczy z zamkniętą
komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek oraz nie może być niższa
niż 30% dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania;



emisje cząstek stałych (PM) nie mogą przekraczać 20 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą
spalania wykorzystujących pelet, nie mogą przekraczać 40 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą
komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek oraz nie mogą przekraczać
50 mg/m³ dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania;



emisje organicznych związków gazowych (OGC) nie mogą przekraczać 60 mgC/m³ dla ogrzewaczy
z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet oraz nie mogą przekraczać 120 mgC/m³ dla
ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet, dla kuchenek
i dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania;



emisje tlenku węgla (CO) nie mogą przekraczać 300 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą
spalania wykorzystujących pelet, nie mogą przekraczać 1500 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą
komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek oraz nie mogą przekraczać
2000 mg/m³ dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania;



emisje tlenków azotu (NOx) nie mogą przekraczać 200 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą
spalania i kuchenek wykorzystujących biomasę oraz nie mogą przekraczać 300 mg/m³ dla
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ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania i kuchenek wykorzystujących węgiel i dla ogrzewaczy
z otwartą komorą spalania.
Wprowadzone parametry sezonowej efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń dla
sezonowego ogrzewania pomieszczeń powinny być spełnione dla wszystkich rodzajów paliw
dopuszczonych do stosowania w instrukcji użytkowania instalacji, co wynika z zapisów Rozporządzenia
Komisji 2015/1189 i 2015/1185.
W niniejszej uchwale określono również rozwiązania techniczne dla instalacji spalania paliw w celu
ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Obejmują one wymaganie stosowania kotłów, które umożliwiają
wyłącznie automatyczne podawanie paliwa. Warunek ten wskazuje również na zakaz stosowania kotłów
automatycznych wyposażonych w dodatkowy ruszt. Kotły, które umożliwiają ręczne podawanie paliwa
nie gwarantują stałych parametrów pracy instalacji oraz umożliwiają spalanie odpadów. W takich
warunkach nie są dotrzymywane parametry pracy i emisji zanieczyszczeń wyznaczone dla kotła
a rzeczywista emisja znacznie odbiega od wartości wyznaczonych w ramach badania kotłów.
Stosowanie kotłów z ręcznym podawaniem paliwa stanowiłoby zagrożenie dla osiągnięcia celu uchwały
ze względu na brak zapewnienia parametrów emisyjnych kotła. Ręczne podawanie paliwa dopuszczone
jest jedynie w przypadku kotłów zgazowujących paliwo, gdyż charakteryzują się bardzo niską emisją
zanieczyszczeń. Kotły te umożliwiają stosowania drewna kawałkowego w postaci polan.
W przypadku kotłów, których eksploatacja rozpocznie się przed 1 lipca 2017 r., możliwe jest stosowanie
kotłów, które spełniają wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012. Kotły te charakteryzują
się zbliżonymi parametrami emisji jak w przypadku kotłów spełniających wymagania ekoprojektu, różnią
się głównie brakiem badań emisji pyłu przy pracy z minimalnym obciążeniem oraz brakiem wymagań
dla emisji tlenków azotu. Instalacja tych kotłów była wspierana w ramach wcześniejszych programów
ograniczania niskiej emisji. Na podstawie niniejszej uchwały eksploatacja istniejących kotłów klasy 5,
w tym także z ręcznym podawaniem paliwa, będzie możliwa do końca ich żywotności.
W ramach opracowania aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego
w 2016 roku przeprowadzona została analiza efektów dla wariantów regulacji ograniczających emisję
z sektora indywidualnego ogrzewania. Określono zmianę wielkości emisji dla każdego z wariantów
w strefach jakości powietrza, a także określono zmiany w wysokości stężeń na terenie województwa.
Analizy wykazały, że zarówno kontynuacja prowadzenia dotychczasowych działań bez uregulowania
emisji z kotłów na poziomie województwa, jak również regulacje które wprowadzą łagodniejsze
wymagania na poziomie klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012, nie przyniosą wystarczającego
efektu w postaci dotrzymania norm jakości powietrza. O ile możliwe byłoby dotrzymanie
średniorocznych norm dla pyłu PM10, to osiągnięcie obowiązujących od 2020 roku norm pyłu PM2,5
oraz osiągniecie na znacznym obszarze poziomu docelowego bezno(a)pirenu wymaga zastosowania
nowoczesnych kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe o emisji 40 mg/m³ (na poziomie
wymagań ekoprojektu). W wyniku wdrożenia tego wariantu, ograniczona zostanie łączna emisji pyłu
PM10 ze źródeł powierzchniowych na obszarze województwa o 93%. Dzięki temu stężenia pyłu PM10
zostaną zredukowane w zależności od lokalizacji od 22% do 57%, stężenia pyłu PM2,5 od 26% do 57%
oraz stężenia benzo(a)pirenu od 61% do 82%. Mimo tak znaczących redukcji stężeń zanieczyszczeń,
dojście do docelowych poziomów benzo(a)pirenu na newralgicznych obszarach będzie wymagało
podjęcia działań dodatkowych – ograniczenia emisji z indywidualnego ogrzewania w województwie
śląskim, aby ograniczyć napływ zanieczyszczeń do Małopolski zachodniej oraz preferencji
(np. w ramach programów dofinansowania) dla rozwoju sieci ciepłowniczych i czystych źródeł ciepła w
większych miastach Małopolski. W analizie oszacowano koszt wdrożenia regulacji ograniczającej
stosowanie kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń nie spełniających wymagań ekoprojektu na poziomie
4,8 mld zł do roku 2023. To koszty związane z wymianą obecnie stosowanych instalacji na nowoczesne
kotły lub ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu lub inne źródła
ogrzewania (np. gaz, sieć ciepłownicza). Część tych kosztów zostałaby poniesiona niezależnie od
wprowadzanej uchwały – co najmniej 433 mln zł wyniosłyby koszty zakupu do 2023 roku nowych
instalacji nie spełniających wymagań w zakresie emisji zanieczyszczeń. Jednocześnie oszacowane
zaoszczędzone koszty zewnętrzne związane z poprawą jakości powietrza w wyniku wdrożenia uchwały
to około 2,9 mld zł rocznie.
Zgodnie z art. 96 ust. 7 POŚ uchwała sejmiku województwa może także określać sposób lub cel
wykorzystania paliw, który jest objęty ograniczeniami określonymi w uchwale, okres obowiązywania
ograniczeń lub zakazów w ciągu roku oraz obowiązki podmiotów objętych uchwałą w zakresie
niezbędnym do kontroli realizacji uchwały. Niniejsza uchwała nie wskazuje sposobu i celu wykorzystania
paliw, który jest objęty ograniczeniami. Oznacza to, że uchwała obejmuje wszystkie instalacje, które
wydzielają lub dostarczają ciepło, zarówno instalacje wykorzystywane w celach grzewczych, jak
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również w celach przygotowania żywności i innych. Należy zauważyć, że przebieg procesu spalania i
emisja zanieczyszczeń związana ze stosowaniem paliw stałych jest identyczna bez względu na cel
stosowania paliw. Regulacja dąży do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i nie może
przewidywać wyjątków dla procesów, które tę emisję również powodują. Ponadto dzięki objęciu
ograniczeniami wszystkich instalacji, w których następuje spalanie paliw, niezależnie od celu
stosowania tych paliw, uzyskany zostanie efekt domknięcia ewentualnych luk i możliwości obejścia
przepisów. W przypadku wykorzystania paliw nie tylko do celów grzewczych, ale również funkcji
dodatkowych (np. przygotowanie żywności), wyeliminowane zostaną wątpliwości czy uchwała ma
zastosowanie w tym zakresie.
Brak podstaw do wyłączania spod zakresu uchwały wykorzystywania instalacji innych niż wyraźnie
dopuszczone, na cele związane z wykonywaniem usług gastronomicznych (oprócz przypadków
wskazanych w art. 96 ust. 8 POŚ). Wyłączenie takie byłoby sprzeczne z zasadą równości wyrażoną
w art. 32 Konstytucji RP. Wykorzystywanie instalacji innych niż wyraźnie dopuszczone na cele związane
z wykonywaniem usług gastronomicznych przez przedsiębiorców charakteryzuje się tą samą cechą co
przygotowanie żywności przez podmioty nie świadczące usług gastronomicznych. Cechą tą jest emisja
zanieczyszczeń do atmosfery. Jednocześnie brak podstaw do stwierdzenia, że wyłączenie usług
gastronomicznych byłoby uzasadnione. Zważywszy na cele niniejszej uchwały należy przyznać prymat
zasadom sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP) oraz zapobiegania negatywnym dla
zdrowia skutkom degradacji środowiska (art. 68 ust. 4 Konstytucji RP) nad zasadą swobody
prowadzenia działalności gospodarczej (art. 22 Konstytucji RP). Jeżeli wymaga się poddania
ograniczeniom wskazanym w niniejszym akcie także od osób niezamożnych, które nie prowadzą
działalności gospodarczej, to nie byłoby uzasadnione wyłączanie z zakresu uchwały osób
prowadzących działalność gospodarczą. Ponadto stopień zanieczyszczenia powietrza w Małopolsce
uzasadnia podjęcie działań zdecydowanych, gdyż obecne tylko takie są w stanie wpłynąć na
zapobieganie negatywnych dla zdrowia skutków degradacji środowiska. Ograniczenia wskazane
w niniejszej uchwale są podejmowane w granicach upoważnienia ustawowego wskazanego w art. 96
POŚ i są niezbędne ze względu na ważny interes publiczny, jakim jest wyrażone w §1 uchwały
zapobieganie negatywnemu wpływowi zanieczyszczeń na ludzi i środowisko.
Uchwała nie zawiera szczególnych okresów obowiązywania ograniczeń w ciągu roku. Intencją
uchwałodawcy jest aby ograniczenia obowiązywały przez cały rok. Związane jest to z koniecznością
zmniejszenia całorocznej emisji zanieczyszczeń. Ponadto wyznaczone w uchwale poziomy emisji
zanieczyszczeń określane są w ramach procedury badawczej instalacji niezależnej od pory roku.
Na podstawie art. 96 ust. 7 pkt 3) ustawy Prawo ochrony środowiska określono obowiązki podmiotów
objętych uchwałą w zakresie niezbędnym do kontroli realizacji uchwały. Podmioty eksploatujące
instalacje zostały zobowiązane do wykazania za pomocą dokumentów spełnianie wymagań
określonych w niniejszej uchwale poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie
tych wymagań. Katalog dokumentów, które mogą być wykorzystane w tym celu pozostaje otwarty, mogą
to być w szczególności: dokumentacja z badań, dokumentacja techniczna urządzenia, instrukcja dla
instalatorów i użytkowników.
Należy zauważyć, że zgodnie z §58 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U.2008.199.1228), maszyna wprowadzana do
obrotu lub oddawana do użytku musi być wyposażona w instrukcje. Instrukcje te powinny zawierać
między innymi ogólny opis maszyny, rysunki, schematy, opisy i objaśnienia niezbędne do użytkowania,
konserwacji i naprawy maszyny oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania, opis zastosowania
maszyny zgodnego z przeznaczeniem. Natomiast zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2
lit. a) załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 oraz w punkcie 3 lit. a) załącznika II do
Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185, w instrukcji obsługi dla instalatorów i użytkowników kotła lub
ogrzewacza pomieszczeń konieczne jest zamieszczenie informacji o sezonowej efektywności
energetycznej i emisji zanieczyszczeń oraz instrukcji dotyczących właściwego sposobu eksploatacji
kotła na paliwo stałe oraz wymogów jakościowych dotyczących paliwa zalecanego i dowolnego innego
odpowiedniego paliwa.
Celem wskazania wskazanego otwartego katalogu jest uczynienie uchwały regulacją przejrzystą i jasną
dla podmiotów określonych w §6 uchwały. Katalog nie jest wyczerpujący, nie pełni funkcji normatywnej,
ponieważ nie wyznacza granic przedmiotu regulacji, ani treści hipotezy normy.
Zgodnie z art. 96 ust. 8 ustawy Prawo ochrony środowiska, z zakresu regulacji niniejszej uchwały
wyłączone są instalacje, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego albo
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pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, albo dokonanie zgłoszenia. Mając na
względzie zasady prawidłowej legislacji nie jest właściwe powtarzanie tej regulacji w treści uchwały.
Realizacja niniejszej uchwały wymaga wsparcia ze strony organów gmin, które posiadają kompetencje
m.in. w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w ciepło, kształtowania polityki przestrzennej, udzielania
dotacji mieszkańcom do wymiany kotłów opalanych paliwami stałymi i udzielania pomocy społecznej
oraz ze strony organów powiatów, które posiadają kompetencje w zakresie wydawania pozwoleń na
budowę, przyjmowania zgłoszeń i wydawania pozwoleń na użytkowanie.
Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do
powietrza, kwotę 100 mln Euro na dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwa stałe. Środki
te udostępniane za pośrednictwem gmin stanowią narzędzie wsparcia dla mieszkańców, którzy będą
dokonywali likwidacji ogrzewania starymi kotłami na paliwa stałe i zastosują ogrzewanie niskoemisyjne,
w tym także kotły na węgiel lub biomasę spełniające wymagania rozporządzeń Komisji UE w sprawie
ekoprojeku.
Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw jest aktem prawa miejscowego i stanowi źródło prawa powszechnie obowiązującego na obszarze
województwa, co umożliwi uwzględnienie zapisów uchwały w toku rozstrzyganych spraw.
W prowadzonych postępowaniach administracyjnych, między innymi w oparciu o ustawę z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199
z późn. zm.) i ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.
zm.), możliwe będzie wiążące ustalenie warunków dla poszczególnych inwestycji w zakresie
dopuszczalnych rodzajów paliw ze względu na wymogi ochrony powietrza, a obowiązek ten będzie
egzekwowany przy podejmowaniu działań inwestycyjnych.
Zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych niniejszą uchwałą będą
prowadzić w szczególności:


Straże gminne, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1383 z późn. zm.),



wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych lub
funkcjonariusze straży gminnych, na podstawie art. 379 ustawy – Prawo ochrony środowiska,



Policja, w oparciu o art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 r.
poz. 355 z późn. zm.),



Inspektorzy nadzoru budowlanego, na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),



Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca
1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686 z późn. zm.).

Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa
ochrony środowiska, który stanowi, że: „Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów,
określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.”
Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5 000 zł, przy czym w postępowaniu
mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona
wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1 000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania
w sprawach o wykroczenia). Organami uprawnionymi do nakładania mandatów na podstawie art. 334
Prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja i Inspektorzy Inspekcji
Ochrony Środowiska.
Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1) lit. c) ustawy Prawo budowlane obiekty
budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli
okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów
kominowych.
Termin wejścia uchwały w życie został ustalony na 1 lipca 2017 roku, aby w pierwszej kolejności
ograniczyć powstawanie nowych źródeł emisji oraz wyeliminować spalanie paliw złej jakości – mułów
i flotów węglowych oraz wilgotnej biomasy.
Wszystkie nowo instalowane od 1 lipca 2017 roku kotły na paliwa stałe powinny spełniać wymagania
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w zakresie sezonowej sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu Komisji UE
2015/1189. Wyznaczony kilkumiesięczny okres przejściowy daje możliwość dostosowania do wymogów
uchwały dla podmiotów planujących zakup nowego kotła lub rozpoczynających proces montażu kotła.
Jednocześnie w tym okresie będą dostępne w sprzedaży kotły spełniające wymagania w zakresie
sezonowej efektywności energetycznej i emisji określone w Rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189.
Kotły spełniające te wymagania wielu producentów są dostępne już obecnie, a należy się spodziewać,
że w lipcu 2017 roku ich ilość znacznie wzrośnie ze względu na uruchomienie programów
dofinansowania do wymiany starych kotłów grzewczych ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Ponadto od 1 stycznia 2020 roku
zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189 nie będzie możliwe wprowadzanie do sprzedaży
kotłów nie spełniających wymagań określonych w tym rozporządzeniu.
Dla kotłów, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 lipca 2017 roku, przewidziany został
odpowiednio długi okres przejściowy – do 1 stycznia 2023 roku na dostosowanie się do wymogów
uchwały. W tym okresie dla wielu stosowanych instalacji będzie następował naturalny proces końca
żywotności i wymiany na instalacje spełniające wymagania ekoprojektu.
W przypadku kotłów, które rozpoczęły eksploatacje przed 1 lipca 2017 roku, ale jednocześnie spełniają
podstawowe wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń na poziomie klasy 3 lub klasy 4 według
normy PN-EN 303-5:2012, okres przejściowy został wydłużony na okres 10 lat – do 1 stycznia 2027
roku. Instalacje te charakteryzują się znacznie niższą emisją zanieczyszczeń w stosunku do
powszechnie używanych kotłów pozaklasowych, stąd wyznaczony okres przejściowy pozwoli na
wydłużenie możliwości ich eksploatacji, co przekłada się na pozytywne skutki ekonomiczne
i ekologiczne.
W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń również zastosowany został okres przejściowy – wymagania
dla nowo instalowanych ogrzewaczy pomieszczeń wejdą w życie 1 lipca 2017 roku. Już obecnie
dostępne są na rynku produkty, które spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji UE
2015/1185. Wymagania ekoprojektu w stosunku do ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe
wprowadzanych do sprzedaży zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Dla ogrzewaczy
pomieszczeń, których eksploatacja rozpocznie się przed 1 lipca 2017 r. przewidziany został
odpowiednio długi okres przejściowy – do 1 stycznia 2023 roku na dostosowanie się do wymogów
uchwały. Dla ogrzewaczy pomieszczeń zainstalowanych przed 1 lipca 2017 roku przewidziano
możliwość ich stosowania w przypadku braku zgodności z wymaganiami w zakresie sezonowej
efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń
określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185. Dopuszczono możliwość eksploatacji po
1 stycznia 2023 roku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, których sprawność cieplna wynosi co
najmniej 80% lub zostaną doposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu, które umożliwi osiągnięcie
emisji pyłu na poziomie określonym w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185. Uwzględniono przy tym
fakt, że zgodnie z §132 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynek, który ze względu na swoje
przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne
urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami. Oznacza to, że
kominek lub piec nie może być głównym źródłem ogrzewania budynku. Stosowane są one zazwyczaj
ze znacznie mniejszą intensywnością niż kotły a jednocześnie wymiana tych instalacji na nowe
spełniające wymagania ekoprojektu, jest często bardzo utrudniona lub wręcz niemożliwa.
Zgodnie z art. 96 ust. 9 POŚ, o której mowa w ust. 1, jest aktem prawa miejscowego. Postanowienie to
oznacza, że uchwała musi być opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Biorąc pod uwagę kwestie opisane wyżej, jej wejście w życie nie powinno nastąpić już po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia, lecz 1 lipca 2017 roku z wyjątkami określonymi w uchwale. Takie rozwiązanie jest
zgodne z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1484), zgodnie z którym akty normatywne, zawierające
przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po
upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.
Na podstawie art. 96 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy - Prawo ochrony środowiska uchwała podlega opiniowaniu
przez właściwych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów. Pismem z dnia 6 grudnia 2016
roku zwrócono się do wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów z terenu
województwa małopolskiego o wydanie opinii do przedmiotowego projektu uchwały. Z otrzymanych
114 opinii, 59 wyrażało poparcie dla projektu uchwały, 36 to opinie bez jednoznacznego stanowiska,
natomiast 19 to opinie negatywne. W ramach uwag zgłoszono potrzebę dopuszczenia bezterminowej
eksploatacji kotłów klasy 5, wydłużenie okresu wejścia ograniczeń w życie oraz postulaty wprowadzenia
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dopłat do wymiany źródeł ogrzewania oraz zakupu niskoemisyjnych paliw. Uwzględnione zostały uwagi
w zakresie dopuszczenia eksploatacji istniejących kotłów klasy 5. Nie zostały uwzględnione uwagi w
zakresie odroczenia wejścia w życie wprowadzanych ograniczeń ze względu na potrzebę poprawy
jakości powietrza w możliwie krótkim terminie. Uwagi dotyczące wsparcia finansowego wprowadzanych
ograniczeń leżą poza zakresem uchwały określonym w art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Zgodnie z art. 96 ust. 5 ustawy – Prawo ochrony środowiska, w postępowaniu, którego przedmiotem
było opracowanie projektu uchwały, zapewniony został udział społeczeństwa. Zgodnie z art. 39 ust. 1
i art. 3 pkt 11 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, podanie do publicznej wiadomości
informacji o przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały i o jej przedmiocie, możliwościach
zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do
wglądu, możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, oraz organie właściwym do ich
rozpatrzenia, odbyło się poprzez:


udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz na stronie internetowej
www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa,



zamieszczenie informacji
Małopolskiego,



ogłoszenie informacji w regionalnym dodatku Gazety Wyborczej w dniu 9 grudnia 2016 roku.

na

tablicy

ogłoszeń

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Dodatkowo w dniu 3 stycznia 2017 roku zorganizowane zostało spotkanie konsultacyjne z producentami
węgla oraz kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe, natomiast 4 stycznia 2017 roku odbyło
się wysłuchanie publiczne dotyczące projektu przedmiotowej uchwały.
W dniach od 6 grudnia 2016 r. do 5 stycznia 2017 roku każdy mógł zgłosić uwagi i wnioski do projektu
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw.
W ramach konsultacji uwagi i wnioski zgłosiło łącznie 11 850 podmiotów, w tym 11 705 podmiotów
popierających wprowadzenie uchwały, 86 ze szczegółowymi uwagami i zastrzeżeniami, 22 wyrażające
sprzeciw wobec uchwały i 37 przedstawiających postulaty nie związane bezpośrednio z uchwałą.
W ramach uwag złożone zostały petycje:


petycja Krakowskiego Alarmu Smogowego za przyjęciem uchwały wprowadzającej normy emisji dla
instalacji na paliwa stałe poparta przez 10 015 podpisów,



petycja Skawińskiego Alarmu Smogowego za przyjęciem uchwały poparta przez 514 osób,



petycja grupy społecznej Płuca Kalwarii poparta przez 343 osoby za przyjęciem uchwały,



petycja 154 mieszkańców miasta i gminy Skała za przyjęciem uchwały,



petycja 80 profesorów z Akademii Górniczo-Hutniczej popierająca przyjęcie uchwały,



petycja 18 profesorów ze środowiska medycznego wyrażająca poparcie dla jak najszybszego
przyjęcia uchwały,



petycja radnych i mieszkańców Krakowa podpisana przez 12 osób zgłaszająca poparcie dla
projektu ustawy przy jednoczesnym przyspieszeniu terminu wejścia jej w życie na rok 2021.

Swoje opinie wyraziły również instytucje oraz organizacje społeczne. Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi –
ICPPC, Tatrzańska Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie „Mamy Tarnów” poparły proponowany projekt
ustawy. Uwagi go projektu uchwały zgłosili również producenci węgla - Katowicki Holding Węglowy,
Polska Grupa Górnicza i Tauron Wydobycie. Wskazali oni, iż obecnie duża część ich produkcji węgla
nie jest przeznaczona do kotłów automatycznych stąd wprowadzenie uchwały będzie wymagało zmian
technologicznych w ich zakładach. Dodatkowo KHW i Tauron Wydobycie wnioskowali o dopuszczenie
do stosowania kotłów klasy 3. Natomiast producent kotłów, firma P.P.H. Kostrzewa Sp.j. zwrócił uwagę
na sposób weryfikacji spełnienia wymagań ekoprojektu dotyczących kotłów.
Uwagi i opinie wyraziły również indywidualnie osoby prywatne. W ramach konsultacji społecznych
napłynęło bardzo wiele głosów za przyjęciem ustawy, pełnych nadziei na poprawę sytuacji
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zanieczyszczenia powietrza w Małopolsce. Wśród zgłoszonych szczegółowych uwag dominowały
postulaty skrócenia, bądź wydłużenia przewidzianych okresów przejściowych na wymianę źródła
ogrzewania oraz obawy poddające w wątpliwość szanse uchwały na poprawę jakości powietrza
w województwie.
Zgodnie ze zgłoszonymi uwagami w celu zachowania większej przejrzystości regulacji uproszczone
zostały zapisy dotyczące szczegółowych wymagań dla instalacji spalania paliw. Wymaganie w zakresie
zakazu stosowania rusztu awaryjnego jest tożsame z zawartym w uchwale wymaganiem dopuszczenia
jedynie możliwości automatycznego podawania paliwa do kotła. Wymaganie w zakresie spełnienia
parametrów emisji i efektywności energetycznej wynika wprost z przywołanych rozporządzeń Komisji
UE i nie ma potrzeby powielania go w uchwale. Ponadto zrezygnowano z wymagań szczegółowych
w zakresie stosowania urządzeń redukujących emisję.
Nie uwzględnione zostały uwagi w zakresie wydłużenia lub skrócenia okresu wejścia w życie ograniczeń
określonych w uchwale. Okresy przejściowe zostały określone w sposób optymalny zapewniając
możliwość wymiany istniejących źródeł ogrzewania przy zachowaniu potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza. Jedynie w przypadku nowo instalowanych miejscowych ogrzewaczy
pomieszczeń zgodnie ze zgłoszonymi postulatami przyspieszony został termin wejścia w życie uchwały,
aby zachować takie same okresy jak w przypadku kotłów.
Reasumując, Sejmik Województwa Małopolskiego w celu ochrony zdrowia mieszkańców oraz
ograniczenia negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko, wprowadza dla obszaru
województwa ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Niniejsza uchwała stanowi realizację zapisów Programu ochrony powietrza dla województwa
małopolskiego jako jedno z działań koniecznych do osiągnięcia w Małopolsce jakości powietrza
spełniającej dopuszczalne normy.
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Parafy:
W. Kozak – Wicemarszałek WM
T. Pietrusiak – Zastępca Dyrektora SR

Informacja dotycząca przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały
Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw
W dniu 6 grudnia 2016 r. projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia
na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw został przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego i skierowany
do konsultacji społecznych do dnia 5 stycznia 2017 r.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 i art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) podanie do publicznej wiadomości informacji o
przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały i o jej przedmiocie, możliwościach zapoznania się z
niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu, możliwości,
sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, oraz organie właściwym do ich rozpatrzenia, odbyło się
poprzez:
a) udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, organu właściwego w sprawie,
b) ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie,
c) ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu.
Informacja o konsultacjach społecznych ww. projektu uchwały zamieszczona została w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje
Projektów, na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa, na tablicy ogłoszeń
UMWM przy ul. Racławickiej 56 oraz poprzez ogłoszenie prasowe w Gazecie Wyborczej z dnia 9 grudnia
2016 r.
Pismem z dnia 6 grudnia 2016 roku, na podstawie art. 96 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo ochrony
środowiska zwrócono się do wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów z terenu województwa
małopolskiego o wydanie opinii do przedmiotowego projektu uchwały. Z otrzymanych 114 opinii, 59
wyrażało poparcie, 19 sprzeciw, natomiast 36 to opinie bez jednoznacznego stanowiska. Wśród uwag
zgłaszano postulaty wprowadzenia dopłat do ekologicznych paliw, dopuszczenia stosowania
niskoemisyjnych kotłów 5 klasy, wydłużenie okresu przejściowego dotyczącego terminu wprowadzenia
ograniczeń.
Ponadto swoje opinie wyraziły również instytucje oraz organizacje społeczne. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej
Wsi – ICPPC, Tatrzańska Izba Gospodarcza, podobnie jak Stowarzyszenie „Mamy Tarnów” w pełni
poparły proponowany projekt uchwały. Takie stanowisko reprezentowały również portale nabiegowkach.pl
oraz skipol.pl. Katowicki Holding Węglowy S.A. wskazał na konieczność uściślenia kwestii natury prawnej,
technicznej i technologicznej ww. projektu uchwały, natomiast producent kotłów, firma P.P.H. Kostrzewa
SP.j. zwraca uwagę na sposób weryfikacji spełnienia wymagań ekoprojektu dotyczących kotłów. Zespół
Powietrze Tuchów postulował o możliwość dalszego stosowania paliw stałych pod warunkiem określenia
wymagań emisyjnych dla urządzeń grzewczych oraz norm jakościowych dla paliw używanych do celów
grzewczych.
W ramach konsultacji złożone zostały również petycje wyrażające poparcie:
-

10015 stanowią podpisy zebrane przez Krakowski Alarm Smogowy
514 stanowią podpisy zebrane przez Skawiński Alarm Smogowy
343 w ramach petycji zrzeszenia Płuca Kalwarii
154 w ramach petycji mieszkańców miasta i gminy Skała
80 w ramach petycji profesorów z AGH
18 w ramach petycji profesorów środowiska medycznego
12 w ramach petycji grupy mieszkańców i Radnych Miasta Krakowa

Petycja grupy mieszkańców i Radnych Miasta Krakowa zgłosiła poparcie dla projektu ww. uchwały przy
jednoczesnym przyspieszeniu terminu wejścia jej w życie na rok 2021.

Uwagi i opinie wyraziły również indywidualnie osoby prywatne. W ramach konsultacji społecznych
napłynęło bardzo wiele głosów za przyjęciem uchwały, pełnych nadziei na poprawę sytuacji
zanieczyszczenia powietrza w Małopolsce. Wśród uwag dominowały postulaty skrócenia, bądź wydłużenia
przewidzianych okresów przejściowych na wymianę źródła ogrzewania oraz obawy poddające w
wątpliwość szanse uchwały na poprawę jakości powietrza w województwie.
W dniu 3 stycznia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka
56 w godz. 13:00 – 15:00 odbyło się spotkanie konsultacyjne z producentami kotłów w sprawie uchwały
antysmogowej. W ramach spotkania, zaproszeni uczestnicy zgłosili swoje uwagi i opinie. W spotkaniu
uczestniczyły 24 osoby, które przekazały techniczne uwagi dotyczące parametrów paliw i instalacji
grzewczych.
W dniu 4 stycznia br. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego przy Alei 29 Listopada 46 w
Krakowie w godz. 16:00 – 18:00 odbyło się wysłuchanie publiczne dotyczące projektu przedmiotowej
uchwały. Podczas spotkania każdy uczestnik mógł wyrazić swoją opinię. Łącznie wypowiedziało się 13
osób, które wyrażały poparcie dla przyjęcia w Małopolsce norm dla instalacji stosowania paliw stałych.
Oficjalnie proces konsultacji społecznych zakończył się 5 stycznia 2017 r. Uwagi zgłoszone po tym
terminie pozostały bez rozpatrzenia.
Uwagi i wnioski do projektu uchwały, zgłaszane przez osoby prywatne i organizacje przekazywane były w
formie elektronicznej, drogą pocztową, a także w trakcie wysłuchania publicznego.
Łączna liczba uwag
Poparcie dla uchwały
w tym w ramach petycji:
- 10015 stanowią podpisy zebrane przez Krakowski Alarm Smogowy
- 514 stanowią podpisy zebrane przez Skawiński Alarm Smogowy
- 343 w ramach petycji zrzeszenia Płuca Kalwarii
- 154 w ramach petycji mieszkańców miasta i gminy Skała
- 80 w ramach petycji profesorów z AGH
- 18 w ramach petycji środowiska medycznego
- 12 w ramach petycji grupy mieszkańców i Radnych Miasta Kraków
Sprzeciw wobec uchwały

11 850

11 705

22

Zastrzeżenia – uwagi szczegółowe do uchwały

86

Postulaty ogólne niezwiązane bezpośrednio z uchwałą

37

W załączniku 1 znajduje się szczegółowa treść zgłoszonych uwag wraz ze stanowiskiem ZWM.
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Załącznik 1
Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w
zakresie eksploatacji, w których następuje spalanie paliw, w okresie 6 grudnia 2016 r. – 5 stycznia 2017 r.
Opinie wyrażające poparcie dla projektu uchwały
L.p.
1.

Zgłaszający
Powiat Proszowicki

2.

Gmina Skrzyszów

3.

Gmina Kościelisko

4.

Gmina Lipnica
Murowana

5.

Gmina Charasznica

Uwagi
Na podstawie art. 96 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska Starosta Powiatu
Proszowickiego opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie „wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw.”
Jednocześnie zgodnie z art. 96 ust. 5 ustawy – Prawo ochrony środowiska – zapewniony został
również udział społeczeństwa Powiatu Proszowickiego poprzez upublicznienie na stronie
internetowej – www.proszowice.upow.gov.pl projektu w/w uchwały oraz przekazano stosowne
materiały wszystkim radnym Rady Powiatu Proszowickiego.
Po zapoznaniu się z projektem uchwały antysmogowej dla Małopolski, Gmina Skrzyszów nie
wnosi uwag do projektu uchwały.

Liczba
1

Stanowisko ZWM
Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.

1

W odpowiedz na pismo z dnia 6.12.2016 roku (data wpływu 8.12.2016) znak SR-V.721.6.2.2016
zawierające prośbę o wydanie, na podstawie art. 96 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo ochrony
środowiska, opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
wprowadzania na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – uchwała antysmogowa, Wójt Gminy
Kościelisko pozytywnie opiniuje projekt dokumentu.
Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej przesyła opinię do projektu uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i
zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
„Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tj.
Dz.U. z 2016r poz. 672 z p.zm.) Wójt Gminy Lipnica Murowana opiniuje pozytywnie projekt
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw.”
OPINIA
Na podst. art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 200Ir Prawo ochrony środowiska (tj.
Dz.U.2016 poz.672 z późn. zm.) po rozpoznaniu wniosku Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 6.12.2016 r, znak: SR-V.721.6.2.2016, Wójt Gminy Charsznica
Opiniuje pozytywnie:
Projekt uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw.
UZASADNIENIE
W dniu 7.12.2016 r do Urzędu Gminy Charsznica wpłynął wniosek Marszałka Województwa
Małopolskiego o wydanie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w
sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w

1

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.

1

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.

1

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.

3

Załącznik 1

6.

Gmina Dębno

7.

Nowy Sącz (miasto)

zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 200Ir Prawo ochrony środowiska Sejmik
województwa może,
w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na
środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw.
Projekt uchwały, opracowuje zarząd województwa. Zarząd województwa przedstawia projekt
uchwały do zaopiniowania właściwym miejscowo Wójtom, Burmistrzom lub Prezydentom Miast i
Starostom.
Wójt Gminy Charsznica po przeprowadzeniu analizy przedłożonych dokumentów opiniuje
pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na
obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw.
Wójt Gminy Dębno, odpowiadając na Państwa wniosek z 6 grudnia 2016 r. /data
wpływu: 8.12.2016 r./ dotyczący wydania opinii do projektu Uchwały Nr
/17 Sejmiku
Województwa Małopolskiego z dnia ... 2017 r. W sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów eksploatacji instalacji, w których następuje
spalenie paliw, działając na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.), wydaje pozytywną opinię.
Wójt Gminy Dębno zdaje sobie sprawę ze stanu jakości powietrza w kraju jak i w samej
Małopolsce, Nie da się ukryć, że jakość powietrza w tzw. sezonie grzewczym pozostawia wiele
do życzenia. Nie sposób przejść obojętnie wobec wielokrotnie przekroczonych norm,
niebezpiecznych dla życia i zdrowia mieszkańców, związków chemicznych zawieszonych w
powietrzu. Dlatego zrozumiałym jest konieczność przyjęcia rozwiązań prawnych, które pozwolą
poprawić jakość powietrza. Jednocześnie, Wójt Gminy Dębno, podkreśla, że zmiany nie mogą
być rewolucyjne, oderwane od możliwości ekonomicznych mieszkańców województwa
małopolskiego. Dlatego, za słuszne wydaje się przyjęcie rozwiązania stopniowego
wprowadzania ograniczeń i zakazów takich jak:
obowiązek instalowania nowoczesnych kotłów na węgiel lub drewno w nowych lub
remontowanych budynkach,
zakaz stosowania mułów i flotów węglowych,
zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20 % (tutaj jednak wątpliwości budzą
możliwości egzekucyjne przedmiotowego zakazu),
wprowadzenie wymogu doposażenia kominków (a także pieców kaflowych) w urządzenia
redukujące emisję.
Tutejszy organ zwraca uwagę, że najtrudniejszym do spełnienia zapisem uchwały, a
jednocześnie wywołującym największe emocje społeczne, będzie prawny obowiązek wymiany
kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych do końca 2022 roku.
Wprowadzenie takiego rozwiązania prawnego, musi iść w parze z odpowiednim programem
pomocowym dla mieszkańców. Taki program winien być tzn. pokrywający w jak największym
stopniu koszty wymiany lub dostosowania jednostek grzewczych do nowych przepisów, jak i
powszechny tj. obejmujący wszystkich, których wprowadzone ograniczenia i zakazy będą
dotyczyć.
Na podstawie art. 96 ust. 2 i 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, po zapoznaniu się z treścią
projektu uchwaty Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze

1

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Kwestie związane z finansowaniem
inwestycji nie leżą w zakresie uchwały
określonym w art. 96 Poś. Wsparcie
udzielane jest w ramach dostępnych
programów pomocowych.

1

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
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Załącznik 1
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw - opiniuje pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały.
Jednocześnie pragnę zapewnić, że troska o poprawę jakości powietrza zarówno w Nowym
Sączu jak i catej Kotlinie Sądeckiej jest priorytetowym wyzwaniem, z jakim samorząd zmaga się
nieprzerwanie od lat. Obecnie jednak jawi się paląca potrzeba podjęcia kompleksowych działań
legislacyjnych w zakresie uregulowań prawnych efektywnie wspierających działania
samorządów lokalnych na rzecz ograniczenia niskiej emisji, naprzeciw której wychodzi m.in.
proponowana uchwała, dlatego też wszelkie działania, które winny przyczynić się do poprawy
jakości powietrza, a tym samym komfortu życia mieszkańców są przyjmowane z aprobatą.
Pragnę jednak zwrócić uwagę, że o powodzeniu działań przewidzianych w projekcie uchwały
oprócz zamożności obywateli oraz ich świadomości ekologicznej przesądzi dostępność środków
finansowych wspomagających wymianę indywidualnych źródeł ciepła.
W związku z art. 96 ust. 1 oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późniejszymi zmianami), Burmistrz
Rabki-Zdroju opiniuje pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w
sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w
zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Zgodnie z art. 96 ust.2 i ust 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska (t.j.
2016r Dz.U. poz.672),Wójt Gminy Budzów informuje, że pozytywnie opiniuje przedłożony
projekt.

ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.

8.

Gmina Rabka Zdrój

9.

Gmina Budzów

10.

Gmina Szczawnica

W odpowiedzi na pismo znak : SR-V.721.6.2.2016 z dnia 06.12.2016 r.,
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica pozytywnie opiniuje projekt uchwały Sejmiku
Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

1

11.

Gmina Michałowice

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.12.2016 r. (znak: SR-V.721.6.2.2016), po zapoznaniu się z
projektem uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw informuję, że nie wnoszę uwag co do jej treści.

1

12.

Gmina
Raciechowice

1

13.

Starosta Nowotarski

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.12.2016 data wpłynięcia 09.12.2016 o znaku sprawy: SRV.721.6.2.2016 na podstawie art. 96 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.), Wójt Gminy Raciechowice pozytywnie
opiniuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na
obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów zakresie eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw.
Postanowienie
Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z p. zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 206 r., poz. 23 z późn. zm.)
postanawiam
zaopiniować pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa, Małopolskiego w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń' i zakazów w zakresie

1

1

1

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
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14.

Gmina Zawoja

15.

Starosta
Oświęcimski

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Uzasadnienie
Pismem z dnia 06.12.2016 r. znak SR-V.721.6.2.2016 Marszałek Województwa Małopolskiego
wystąpił o opinię w zakresie projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Przedmiotem uchwały jest
wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie jakości paliw oraz parametrów technicznych,
rozwiązań technicznych i parametrów emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw,
mające obowiązywać na obszarze województwa
małopolskiego w celu poprawy jakości powietrza. Oceny stanu powietrza wykonywane w ramach
państwowego monitoringu środowiska przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Krakowie od lat wskazują na jego złą jakość w Małopolsce ze względu na występujące
przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i pyłu PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu.
Mając na uwadze konsekwencje wypływające z tego faktu należało postanowić jak
w sentencji.
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy - Prawo ochrony środowiska / Dz. U. z 2016r. poz. 672 - z
późn. zm./ oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego / t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm,/ w nawiązaniu do pisma z dnia
06.12.2016r. znak SR-V.721.6.2.2016 Zarządu Województwa Małopolskiego
Postanawiam zaopiniować pozytywnie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Sejmiku
Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Uzasadnienie
Zarząd Województwa Małopolskiego pismem z dnia 06.12.2016i\ (data wpływu. 08.12.2016r.)
znak SR-V.721.6.2.2016, zwrócił się do Wójta Gminy Zawoja o zaopiniowanie projektu projekt
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw.
Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy - Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2016r. poz. 672 z późn.
zm./ Wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta są obowiązani do wydania opinii w terminie
miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały, o którym mowa w ust. 2
Po zapoznaniu się z projektem uchwały oraz z szerokim uzasadnieniem do uchwały.
postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem^Wójta. Gminy Zawoja w terminie 7 dni od daty
otrzymania postanowienia.
Dotyczy: Projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na
obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw.
Działając na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) pozytywnie opiniuję projekt
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
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Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.

1

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
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16.

Gmina Lipniki

17.

Starosta
Chrzanowski

18.

WFOŚiGW w
Krakowie

19.

Międzynarodowa
Koalicja dla
Ochrony Polskiej
Wsi - ICPPC

20.

Portal
nabiegowkach.pl

następuje spalanie paliw.
W odpowiedzi na pismo z dnia 06.12.2016 r. znak : SR-V.721.6.2016 Wójt Gminy Lipinki
pozytywnie opiniuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

1

W związku z pismem Zarządu Województwa Małopolskiego znak: SR-y.721.6.2.2016 z dnia
6.12.2016 r. dot. wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w
sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w
zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zgodnie z art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.
672), na podstawie analizy zawartości w/w dokumentu
Starosta Chrzanowski opiniuje pozytywnie przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i
zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, i nie wnosi uwag.
Projekt przedmiotowego dokumentu został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Komisję
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Chrzanowie, na posiedzeniu w dniu
22 grudnia 2016 roku oraz Zarząd Powiatu Chrzanowskiego na posiedzeniu w dniu 5 stycznia
2017 r.
W odpowiedzi na pismo dot. projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że nie wnosi żadnych uwag.

1

W nawiązaniu do trwających konsultacji społecznych ws projektu uchwały antysmogowej dla
Małopolski chciałabym wyrazić swoje poparcie dla zaproponowanego projektu uchwały
antysmogowej obejmującej całą Małopolskę.

1

Podtrzymujemy nasze dotychczasowe stanowisko w sprawie konieczności pilnego
wprowadzenia uchwały antysmogowej dla całej Małopolski, które wyrażaliśmy już kilkukrotnie w
procesie aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.
Jako redaktor naczelny największego w Polsce portalu poświęconego narciarstwu biegowemu
dla amatorów Nabiegowkach.pl pragnę wyrazić zdecydowane poparcie dla projektu uchwały
antysmogowej dla województwa małopolskiego. Zanieczyszczenie powietrza jest olbrzymim
problemem nie tylko w dużych miastach Małopolski, w których problem jest dobrze zbadany ze
względu na funkcjonowanie stacji pomiarowych, ale również w mniejszych miejscowościach. To
właśnie w nich najczęściej zlokalizowane są trasy do narciarstwa biegowego, na których biegają
amatorzy. Część z nich trenuje dla wyników, część spaceruje na nartach dla zdrowia, coraz
częściej także dzieci stawiają pierwsze kroki na biegówkach. Tymczasem nader często wszyscy
oddychają na trasach powietrzem pełnym szkodliwych i rakotwórczych substancji zawieszonych
w żółtych, brunatnych i czarnych dymach z kominów. Nie jest to tylko problem Małopolski, ale
trzeba, by to właśnie Małopolska dała przykład pozostałym województwom do podjęcia
radykalnych kroków w sprawie poprawy jakości powietrza. Zdecydowanie popieram
wprowadzenie zakazu spalania mułów i flotów węglowych oraz zakaz instalowania nowych
źródeł ciepła niespełniających wymogów piątej klasy emisyjnej i ekoprojektu. Jednocześnie

1

1

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Okresy przejściowe zostały określone w
sposób optymalny zapewniając
możliwość wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu potrzeby
możliwie najszybszej poprawy jakości
powietrza.
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21.

Biegówki pod
Tatrami

postuluję skrócenie czasu na wymianę pozaklasowych kotłów węglowych do 1 stycznia 2021.
Petycja w sprawie projektu uchwały antysmogowej dla Małopolski do Zarządu Województwa
Małopolskiego
Mdłości, ból głowy, drapanie w gardle, kaszel, ciągnące się w nieskończoność przeziębienia i
zapalenia oskrzeli. Prosimy o uchwałę antysmogową, bo tak wygląda nasze życie. W lutym 2015
r. z obawy o zdrowie zrezygnowaliśmy z organizowania cotygodniowych „Nocnych biegówek” na
Równi Krupowej w Zakopanem (a jest to jedno z czystszych miejsc w mieście). Dwie godziny na
wyciągach narciarskich w Murzasichlu i Zębie zaowocowały typowymi objawami zaczadzenia.
Kilka dni temu zawodnicy startujący w Biathlonowych Mistrzostwach Polski w Kościelisku
wdychali żółtobrunatny dym z komina tuż przy trasie. Wreszcie aby dojechać do Obidowej, gdzie
zaczyna się najpiękniejszy w Polsce szlak narciarstwa biegowego na Turbacz, musimy przebić
się przez wiszącą nad Kotliną Nowotarską dławiącą magmę smogu. Pytamy siebie, dlaczego
wszystkie objawy złego samopoczucia i ten uporczywy kaszel znikają jak ręką odjął po jednym
dniu pobytu w austriackim Seefeld? Dlaczego w Lesie Bawarskim można spać przy otwartym
oknie bez obawy, że o 5:00 rano sąsiad rozpali w kopciuchu tanim węglem i mułem? Dlaczego
niedaleko, w słowackim Szczyrbskim Jeziorze nikt nie pali plastikiem? Dlaczego wreszcie,
planując grudniowy urlop w kraju – wybieramy Gdynię? Apelujemy o pilne wprowadzenie
uchwały antysmogowej dla całego województwa małopolskiego. Bez niej wszystkie działania
zmierzające do poprawy jakości powietrza w Małopolsce są walką z wiatrakami. Znają Państwo
raporty i alarmujące dane dotyczące przekroczeń stężeń pyłów zawieszonych PM10, PM2,5 i
benzo(a)pirenu. Dane te byłyby jeszcze bardziej zatrważające, gdyby w każdej miejscowości na
Podhalu były stacje pomiarowe, zwłaszcza tam, gdzie nie ma doprowadzonej sieci gazowej ani
geotermalnej. Świetnie ilustruje to przykład Nowego Targu – tego Pekinu Podhala – gdzie, po
zainstalowaniu stacji pomiarowej, notowane są nieprawdopodobnie wysokie stężenia
zanieczyszczeń. O smogu mówi się przede wszystkim w kontekście jesieni i zimy, dlatego
chcemy zwrócić uwagę na problem zanieczyszczeń powietrza w lecie, zwłaszcza w mniejszych
miejscowościach, gdzie właściciele pensjonatów ogrzewają ciepłą wodę dla turystów w tych
samych kopciuchach i tym samym złej jakości paliwem, przy okazji spalając odpady. Dlatego
konieczne jest wprowadzenie restrykcyjnych norm odnośnie do sposobów ogrzewania oraz
jakości paliwa. Minimalnym standardem emisyjnym powinien być kocioł 5 klasy, a jeszcze lepiej
spełniający wymagania ekoprojektu. Kluczowy jest także całkowity zakaz sprzedaży miałów,
mułów i flotów węglowych oraz ścisłe
określenie składu chemicznego węgla i peletu dopuszczonych do sprzedaży. Takie regulacje
będą nieocenionym wsparciem dla działań prowadzonych już przez część samorządów, a
zarazem motywacją dla tych bardziej opornych lub lekceważących problem. Postulujemy
również skrócenie proponowanego w projekcie uchwały antysmogowej czasu na dostosowanie
się do wymogów z 2023 na 2021 rok. Jest to zasadne, gdyż środki z RPO dostępne są do końca
2020 roku, a data 2023 może wzbudzić u części mieszkańców Małopolski błędne
przeświadczenie, że nie muszą się spieszyć, bo i tak będą dotacje. A najważniejsze: kolejne
sześć lat oddychania trującym powietrzem to naprawdę jest długo. Prosimy też o przygotowanie
programu wsparcia finansowego kosztów ogrzewania dla najuboższych.
Do naszej petycji dołączam trzy zdjęcia. Czasem obrazy powiedzą więcej niż słowa.
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Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Okresy przejściowe zostały określone w
sposób optymalny zapewniając
możliwość wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu potrzeby
możliwie najszybszej poprawy jakości
powietrza.
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22.

Tatrzańska Izba
Gospodarcza

Wyrażamy poparcie dla zaproponowanej Uchwały Antysmogowej dla całego Województwa
Małopolskiego
Jedyną szansą zmiany dotychczasowej sytuacji jest jak najszybsze przyjęcie uchwały.
Wnioskujemy o przyspieszenie momentu wejścia w życie przepisów i postulujemy ich wejście z
dniem 1 stycznia 2021.
Im szybciej nastąpi wymiana starych piecy, tym mniejsze poniesiemy koszty zdrowotne i
ekonomiczne. Poza tym bez zachęty w postaci uchwały antysmogowej, część mieszkańców
mimo istnienia dotacji na wymianę pieca, nie będzie skłonna sięgać po ekologiczne rozwiązania,
poszukując nadal oszczędności kosztem zdrowia całego społeczeństwa.
Ponadto środki z RPO dostępne są do końca 2020 roku i należy zmobilizować mieszkańców do
podejmowania jak najszybszych decyzji dotyczących wymiany starych pieców.
Biorąc pod uwagę turystyczny i uzdrowiskowy charakter wielu miejscowości w naszym
województwie postulujemy aby dla tych miejscowości wprowadzono podwyższone standardy
chroniące zdrowie nie tylko mieszkańców ale także wielomilionowej rzeszy turystów
odpoczywających w tych miejscowościach.
W zakresie kominków wnioskujemy o dodanie do zaproponowanego w §10 pkt 2.2) b) wymogu
sprawności cieplnej na poziomie 80% wymogu emisyjności nie większej niż 30 mg/m3.
Wymóg sprawności nie gwarantuje, iż stosowane urządzenie grzewcze będzie niskoemisyjne.
Dlatego proponujemy dodanie zapisu uszczegóławiającego, na przykład iż emisja pyłów z
takiego urządzenia nie może przekraczać 30 mg/m3. Skupianie się jedynie na parametrze
sprawności może być niewystarczające. Na rynku polskim są już dostępne urządzenia, które są
produkowane również na rynek niemiecki i które w związku z tym charakteryzują się poziomem
emisji nieprzekraczającym proponowanej wartości.
Ponadto w zakresie kominków wnioskujemy o to, aby wymogi wyszczególnione w §10 pkt 2.2)
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Petycja środowiska
medycznego

24.

Portal skipol.pl

25.

Stowarzyszenie
„Mamy Tarnów”

(kominek musi spełniać wymogi ekoprojektu lub osiągać sprawność cieplną na poziomie co
najmniej 80% lub posiadać filtr o sprawności co najmniej 80%) obowiązywały dla nowo
montowanych kominków już od 1 lipca 201. Dla kominków zamontowanych przed tą datą należy
pozostawić okres przejściowy na ich dostosowanie do 1 stycznia 2023 roku. Od 1 stycznia 2019
wszystkie montowane kominki musiałyby spełniać wymogi ekoprojektu tak, jak zapisano w
projekcie uchwały.
W przypadku kominków należy wziąć pod uwagę nie tylko ilość tych urządzeń aktualnie w
małopolskich domach, ale również rosnącą modę na kominki. Większość nowych projektów to
domy z kominkami, dlatego tym istotniejsze jest, by minimalne kryteria dla nich obowiązywały już
od 1 lipca 2017 roku. Kominków nie należy marginalizować również z uwagi na fakt, iż przy
spalaniu drewna w urządzeniu pozaklasowym emitowane są duże ilości małych frakcji pyłu
zawieszonego (PM1).
Petycja przedstawicieli środowiska medycznego o niezwłoczne podjęcie działań dla poprawy
jakości powietrza w Małopolsce
Szanowni Państwo
W związku z trwającymi obecnie konsultacjami uchwały anty-smogowej dotyczącej
województwa małopolskiego, jako przedstawiciele środowiska medycznego ponownie apelujemy
do Zarządu Województwa oraz Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego o niezwłoczne
podjęcie i realizacji tej uchwały.
Dowody wielu badań epidemiologicznych wskazują na to, że bardzo zły stan powietrza stanowi
poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, za którego ochronę między innymi odpowiada
władza województwa. Zagrożenia zdrowotne związane są z negatywnym wpływem
zanieczyszczenia powietrza na występowanie i pogorszenie przebiegu chorób układu krążenia,
układu oddechowego, występowaniem alergii, schorzeń u dzieci, a także niektórych
nowotworów złośliwych.
Działań dotyczących realizacji ochrony własnego zdrowia oraz naszych dzieci nie można
odkładać na później!!
W imieniu największego w Polsce portalu poświęconego narciarstwu biegowemu Skipol.pl
pragnę wyrazić zdecydowane poparcie dla projektu uchwały antysmogowej dla województwa
małopolskiego. Zanieczyszczenie powietrza jest olbrzymim problemem nie tylko w dużych
miastach Małopolski, w których problem jest dobrze zbadany ze względu na funkcjonowanie
stacji pomiarowych, ale również w mniejszych miejscowościach. To właśnie w nich często
zlokalizowane są trasy do narciarstwa biegowego, na których trenują zawodnicy oraz amatorzy,
których coraz więcej biega rekreacyjnie dla zdrowia. Jednak intensywny wysiłek, podczas
którego wdycha się więcej szkodliwych i rakotwórczych substancji zawieszonych w dymach z
kominów przy trasie, zdrowy już nie jest. Dlatego zdecydowanie popieramy wprowadzenie
zakazu spalania mułów i flotów węglowych oraz zakaz instalowania nowych źródeł ciepła
niespełniających wymogów piątej klasy emisyjnej i ekoprojektu. Jednocześnie postulujemy
skrócenie czasu na wymianę pozaklasowych kotłów węglowych do 1 stycznia 2021.
Jesteśmy Stowarzyszeniem zrzeszającym edukatorów z różnych dziedzin, których działalność
ściśle wiąże się z edukacją dzieci i rodzin. Jednym z naszych celów statutowych jest
wszechstronna pomoc rodzinom poprzez działalność edukacyjną, kulturalną; oraz działalność z
zakresu ochrony oraz promocji zdrowia. Prywatnie, jako matki, chcemy móc zdrowo
funkcjonować w miejscu naszego zamieszkania. Priorytetem jest dla nas zmiana obecnego
stanu rzeczy: toksyczne substancje przedostają się z każdym oddechem do krwioobiegu
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26.

Podpisy zebrane
przez Krakowski
Alarm Smogowy

naszych dzieci i nas samych, dzieci w okresie prenatalnym narażone są na poważne zagrożenia
prawidłowego rozwoju, wadami oraz ryzykiem urodzenia się przed czasem. Zatrważa nas, że
znane publicznie wyniki badań naukowych wskazujące na szkodliwe działanie „smogu” na
rozwój płodowy a także na udowodnione naukowo wpływ smogu na powstawanie nowotworów
nie spowodowały do tej pory bardziej radykalnych działań w sprawie poprawy stanu powietrza w
Małopolsce. Dlatego przedstawiamy swoje stanowisko w tej sprawie:
•
Jesteśmy ZA przyjęciem uchwały antysmogowej dla Województwa Małopolskiego.
•
Jesteśmy za bezzwłocznym wprowadzeniem norm emisyjnych dla nowo budowanych
obiektów.
•
Jesteśmy za utrzymaniem możliwości stosowania paliw stałych we wszystkich budynkach
wykorzystujących paliwa stałe w celach grzewczych pod warunkiem określenia wymagań
emisyjnych wobec urządzeń, w których spalane są te paliwa.
•
Jesteśmy za bezwzględnym określeniem norm jakości paliw używanych do celów
grzewczych.
PETYCJA O PODJĘCIE PILNYCH DZIAŁAŃ ANTYSMOGOWYCH W MAŁOPOLSCE
Apelujemy do Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego
o podjęcie natychmiastowych i skutecznych działań gwarantujących znaczącą poprawę jakości
powietrza w naszym województwie. Apelujemy o wprowadzenie w nowym Programie Ochrony
Powietrza uchwały antysmogowej dla całej Małopolski. Działania antysmogowe zaczęły się w
Krakowie, ale nie mogą na Krakowie się skończyć. My, niżej podpisani, jesteśmy głęboko
zaniepokojeni dramatyczną jakością powietrza w naszym województwie. Małopolska to jeden z
najbardziej zanieczyszczonych regionów; oddychamy najgorszym powietrzem w całej Unii
Europejskiej1. W wielu miejscowościach stężenia pyłu zawieszonego i rakotwórczego
benzo[a]pirenu znacznie przekraczają poziomy dopuszczalne przez prawo polskie oraz
wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia. W przypadku benzo[a]pirenu, dopuszczalne stężenia
roczne są przekraczane nawet kilkunastokrotnie. Jakość powietrza pogarsza się wyraźnie w
sezonie grzewczym2. Wpływ tak wysokiego poziomu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie
ludzkie jest katastrofalny. Szacuje się, że brudne powietrze w Małopolsce jest przyczyną ok. 4
tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie3. Lista chorób, do których przyczynia się
zanieczyszczenie powietrza jest długa: astma, infekcje górnych dróg oddechowych, przewlekła
obturacyjna choroba płuc, nadciśnienie, wylewy, zawały, udary, rak płuc, a także szybsze
starzenie się układu nerwowego. Silny i bardzo negatywny jest wpływ zanieczyszczeń powietrza
na rozwój płodu. Badania i ekspertyzy potwierdzają, że główną przyczyną zanieczyszczenia
powietrza w skali regionu jest emisja z domowych instalacji grzewczych: pieców, kotłów, kóz, itp.
Odpowiadają one za 57% emisji pyłu PM10, 69% emisji drobniejszego pyłu PM2,5 oraz ponad
90% emisji benzo[a]pirenu4. Obecnie w Małopolsce funkcjonuje około 400 000 „kopciuchów”, a
więc kotłów i pieców, które emitują bardzo duże ilości zanieczyszczeń, a w których można spalić
praktycznie wszystko, w tym odpady węglowe i śmieci5. Dopóki nie uporamy się z tym
problemem i nie ucywilizujemy domowego ogrzewania, nie będziemy oddychać czystym
powietrzem. Czas najwyższy aby zdecydowane działania antysmogowe objęły całą Małopolskę,
nie tylko Kraków. Apelujemy, aby nowy Program Ochrony Powietrza zawierał uchwałę
antysmogową obejmującą całe województwo (z wyłączeniem Krakowa, który posiada już
przepisy antysmogowe). Nie chodzi tu o zakaz palenia węglem i drewnem – tego typu przepisy
byłyby trudne do wdrożenia poza dużymi miastami. Uchwała dla Małopolski powinna
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27.

Mieszkańcy Miasta i
Gminy Skawina

doprowadzić do wyeliminowania najbardziej trujących pieców na węgiel i drewno, w których
można też spalać śmieci. Powinna wprowadzać wymagania emisyjne, które mają spełniać
wszystkie instalacje grzewcze użytkowane przez mieszkańców
województwa oraz określić okres przejściowy na dostosowanie się do nowych przepisów. Jak
wskazują analizy prowadzone na potrzeby Programu Ochrony Powietrza, standard ten powinien
wynosić nie więcej niż 40 mg/m3 pyłu (czyli kilkanaście razy mniej niż emisja z „kopciucha”)6.
Oznacza to, że mieszkańcy Małopolski mogliby nadal stosować węgiel i drewno, ale pod
warunkiem zainstalowania niskoemisyjnego kotła. Oprócz tego należy również uregulować
jakość paliw dopuszczonych do stosowania w tego typu instalacjach. Bez wprowadzenia
przepisów antysmogowych obowiązujących w całym regionie starania o poprawę jakości
powietrza będą skazane na porażkę. Poprzednie programy ochrony powietrza były nieskuteczne
i nie przyniosły znaczącej poprawy jakości powietrza. Oferowanie samych dotacji na wymianę
kotłów bez wprowadzania wymogów regulacyjnych prowadzi do marnowania pieniędzy
publicznych – z jednej strony dopłacamy do wymiany starych „kopciuchów”, a w tym samym
czasie w innych domach montowane są nowe kotły o bardzo dużej emisji zanieczyszczeń.
Apelujemy do Zarządu i Sejmiku Województwa o przyjęcie takiego prawa, które będzie chronić
nasze zdrowie i życie. Apelujemy o uchwałę antysmogową dla Małopolski. Apelujemy o przyjęcie
skutecznego Programu ochrony powietrza.
PETYCJA W SPRAWIE PRZYJĘCIA
UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MAŁOPOLSKI
My, Mieszkańcy Miasta i Gminy Skawina zwracamy się z apelem do Zarządu oraz Sejmiku
Województwa Małopolskiego o przyjęcie UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ.
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Nasza petycja jest wynikiem zaniepokojenia stanem powietrza w Małopolsce, które jest jednym z
najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Według danych EIONET-u średnioroczne stężenie
pyłu zawieszonego (PM10 oraz PM2,5) - obok rakotwórczego i mutagennego benzo(a)pirenu –
znacznie przekracza na tym obszarze bezpieczny poziom zanieczyszczenia powietrza. W
ostatnich latach
miasta naszego regionu mieszczą się na czołowych miejscach w rankingach skażenia miast
publikowanych przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) i Międzynarodową Organizację
Zdrowia (WHO).
Według danych WIOŚ, w Skawinie odnotowuje się wysokie stężenie zanieczyszczenia powietrza
zwłaszcza pyłem zawieszonym PM10. Dzienny dopuszczalny przez KE poziom
zanieczyszczenia wynosi 50 mikrogramów na m3. W odniesieniu do Skawiny w okresie trzech
ostatnich lat średnia liczba dni przekroczenia maksymalnego poziomu koncentracji pyłu
zawieszonego PM10, wynosi 91 dni. Według zaleceń KE nie można go przekroczyć częściej niż
35 dni w roku kalendarzowym.
W Skawinie odnotowywane przekroczenie wartości granicznej ma miejsce tylko w sezonie
grzewczym (tj. między październikiem a kwietniem)! Jako przyczynę wskazuje się na spalanie
niskiej jakości paliw stałych i odpadów (w tym śmieci!) w domowych piecach i kotłach C.O. (tzw.
kopciuchach), które nie spełniają europejskich wymagań dotyczących maksymalnej emisji pyłów
(PM) – 40 mikrogramów na m3. Skutkiem braku regulacji - ogólnie przyjętych zasad eksploatacji

12

Załącznik 1
urządzeń grzewczych - są wysokie koszty społeczne ponoszone przez mieszkańców.
Dlatego uważamy, że ustalenie i przyjęcie w krótkim czasie nowych regulacji i norm dla
urządzeń grzewczych, jest warunkiem koniecznym zapewnienia ochrony zdrowia i życia
wszystkich mieszkańców Małopolski.

28.

Grupa społeczna
Płuca Kalwarii

29.

Grupa mieszkańców
i Radnych Miasta
Krakowa

Apelujemy o przyjęcie uchwały antysmogowej!
Na podstawie wyników badań zanieczyszczonego powietrza na terenie Miasta i Gminy Kalwaria
Zebrzydowska oraz okolicznych gmin, stwierdzono że, życie i zdrowie mieszkańców jest
poważnie zagrożone przez smog. Oczekujemy od władz województwa małopolskiego podjęcia
niezwłocznych działań zmierzających do likwidacji źródeł smogu oraz jego negatywnych
skutków. Dlatego nieformalna grupa społeczna Płuca Kalwarii w ramach akcji edukacyjnej
zebrała ponad 300 podpisów mieszkańców gminy oraz gości przebywających na terenie naszej
gminy. Apelujemy do władz sejmiku samorządowego województwa małopolskiego o niezwłoczne
wprowadzenie zakazu sprzedaży mułu i flotu węglowego na terenie województwa
małopolskiego, które to paliwa podczas ich spalania przyczyniają się do powstawania groźnych
dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza. Muł i flot węglowy są podstawowym paliwem w wielu
gospodarstwach domowych na terenie naszego województwa, dlatego wycofanie tych paliw ze
sprzedaży jest nakazem chwili. Równocześnie władze województwa powinny wprowadzić
obowiązek wymiany kotłów na kotły nowej generacji o zwiększonych parametrach ograniczania
szkodliwych emisji pyłów. W załączeniu przesyłamy treść petycji oraz listy z podpisami, które
oficjalnie opieczętowane są znakiem naszej grupy.
PETYCJA
Na podstawie wyników badań zanieczyszczonego powietrza na terenie Miasta i Gminy Kalwaria
Zebrzydowska oraz gmin okolicznych, stwierdzono że, życie i zdrowie mieszkańców jest
poważnie zagrożone przez smog. Oczekujemy podjęcia niezwłocznych działań zmierzających do
likwidacji źródeł smogu oraz jego negatywnych skutków. Jako społeczność lokalna nie chcemy
być ofiarami zanieczyszczonego powietrza. W związku z tym proponujemy;
1.
Zwrócenie się do sejmiku małopolskiego o wprowadzenie norm dla kotłów i paliw
2.
Domagamy się kontynuacji przez władzę gminy systemu dopłat do wymiany kotłów na
paliwa stałe oraz wsparcia termomodernizacji domów
3.
Domagamy się stworzema przez władze gminy skutecznego systemu kontroli spalania
śmieci
PETYCJA
Do Zarządu Województwa Małopolskiego i Sejmiku Województwa Małopolskiego
W sprawie poparcia dla uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia
na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w
których następuje spalanie paliw
My niżej podpisani wyrażamy poparcie dla projektu uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i
zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw i wskazujemy na
konieczność wprowadzenia jej w Małopolsce w jak najszybszym terminie.
Apelujemy do Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego
o podjęcie natychmiastowych i skutecznych działań gwarantujących znaczącą poprawę jakości
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30.

Spółka Celebrity Sp.
z o.o. SK

31.

Mieszkańcy Gmina
Skała, Czysta Skała

32.

Ratujmy BielańskoTyniecki Park
Krajobrazowy

33.

Stowarzyszenie PO
PROSTU RAZEM

34.

Członek Rady
Miejskiej w Suchej

powietrza w naszym województwie. Działania antysmogowe zaczęły się w Krakowie, ale nie
mogą na Krakowie się skończyć.
Jesteśmy głęboko zaniepokojeni dramatyczną jakością powietrza w naszym województwie.
Małopolska to jeden z najbardziej zanieczyszczonych regionów; oddychamy najgorszym
powietrzem w całej Unii Europejskiej. W wielu miejscowościach stężenia pyłu zawieszonego i
rakotwórczego benzo[a]pirenu znacznie przekraczają poziomy dopuszczalne przez prawo
polskie oraz wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia. W przypadku benzo[a]pirenu,
dopuszczalne stężenia roczne są przekraczane nawet kilkunastokrotnie. Jakość powietrza
pogarsza się wyraźnie w sezonie grzewczym.
Wnosimy, aby przewidywany w projekcie termin wdrożenia wskazanej uchwały Sejmiku
wskazany został na 2021 rok.
Wnosimy o jak najszybsze uchwalenie uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Kraków i Małopolska potrzebują zdecydowanych działań antysmogowych i wskazana uchwała
Sejmiku jest dobrym krokiem w dobrym kierunku.
W imieniu Spółki Celebrity Sp. z o.o. SK, jej Zarządu oraz pracowników popieram uchwałę
antysmogową dla Małopolski.

2

Szanowni Państwo! Przesyłamy do Państwa apel w ramach konsultacji społecznych projektu
uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na
obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw. My mieszkańcy Miasta i Gminy Skała apelujemy o
wprowadzenie uchwały antysmogowej dla Małopolski. Nie chcemy dłużej oddychać powietrzem,
które stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Nie chcemy, żeby takim powietrzem
oddychały nasze dzieci. Nie chcemy by nasze miasto uchodziło za światową stolicę smogu.
Apelujemy o wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących wymagań emisyjnych wobec kotłów
na paliwa stałe, wymagań dotyczących parametrów i rozwiązań technicznych instalacji, w
których następuje spalanie paliw. W załączeniu przesyłamy 11 list z podpisami 154 osób,
mieszkańców Miasta i Gminy Skała. Przedstawiciele Czystej Skały
Szanowni Państwo, W imieniu swoim oraz inicjatywy "Ratujmy Bielańsko-Tyniecki Park
Krajobrazowy", z którą związanych jest ponad 600 osób, chciałbym wyrazić poparcie dla
procedowanej uchwały antysmogowej dla Województwa Małopolskiego. Przyjęcie uchwały jest
absolutnie niezbędne, by jakość powietrza w naszym województwie uległa poprawie. Bez niej
nasze zdrowie przez kolejne lata będzie ulegało pogorszeniu, a nasze dzieci będą pozbawione
szansy dorastania w czystym środowisku.
Stowarzyszenie PO PROSTU RAZEM popiera propozycję
Uchwały Antysmogowej dla Małopolski.

154

Oczywiście w pełni popieram.
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PETYCJA do Sejmiku Województwa Małopolskiego
Panowie Radni, my, niżej podpisani profesorowie Akademii Górniczo Hutniczej im. S. Staszica w
Krakowie, zwracamy się z prośbą o podjęcie uchwały „antysmogowej” dla województwa
małopolskiego, zgodnie z projektem Zarządu Województwa Małopolskiego. Przedstawiciele
nauk medycznych udowodnili związek między zanieczyszczeniami powietrza a wzrostem
zachorowalności na wiele chorób, włączając nowotwory złośliwe, jak również niższą inteligencją
dzieci. Wyniki licznych pomiarów wykazują jednoznacznie, że w Polsce głównym źródłem
szkodliwych dla zdrowia substancji zawartych w powietrzu jest spalanie paliw stałych w
indywidualnych systemach grzewczych. Odnosi się to szczególnie do rakotwórczego
benzo(alfa)pirenu. Istnieją dwa najbardziej skuteczne sposoby ograniczenia tej emisji.
Pierwszym jest wymiana prymitywnych, zasypowych kotłów na nowoczesne, zapewniające
efektywniejszy proces spalania i spełniające warunki normy Unii Europejskiej „Ecodesign”,
wymagającej pomiarów w warunkach bliższych rzeczywistej eksploatacji, niż podawane w
normie polskiej. Drugim sposobem jest wyeliminowanie najbardziej emisyjnych rodzajów paliwa:
mułów i flotów węglowych. Projekt uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego przewiduje
oba te działania, a także stawia dodatkowe warunki dla kotłów c.o., wykluczające nielegalne
praktyki spalania odpadów.
Szanowni Państwo, Popieramy wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie jakości paliw
oraz parametrów technicznych, rozwiązań technicznych i parametrów emisji instalacji, w których
następuje spalanie paliw, mające obowiązywać na obszarze województwa małopolskiego.

80

Przedsiębiorstwo Momi Klub już ósmy ok świadczy usługi w zakresie kompleksowej opieki nad
dziećmi w wieku do 3 roku życia. Gwarantujemy profesjonalną opiekę oraz szereg zajęć
dodatkowych prowadzonych na terenie placówki. Mamy duże doświadczenie, cieszymy się
renomą i pozytywną opinią wśród naszych klientów. Nasz klub dziecięcy powstał, gdy nie było
ustawy o opiece nad dziećmi do 3r.ż. Ba! Nikt nawet nie wspominał, że nastąpią ku temu
jakiekolwiek regulacje prawne. Aktualnie, grupa naszych podopiecznych liczy 28 dzieci. Rodzice
chcą dla swoich dzieci jak najlepiej. A dziadkowie dla swoich wnuków. Poniższa - wydawać by
się mogła -pozorna ilustracja, pokazuje nam ile osób jest za dobrem tylko jednego dziecka.
Aktualnie nasza grupa stanowi 28 dzieci, zrzeszając prawie 200 osób. Niniejszym składamy
swój głos poparcia, Tak dla uchwały antysmogowej. Blisko 1600osób naszych obecnych
klientów i corocznych absolwentów chce wychowywać dzieci w środowisku sprzyjających
zdrowiu. Prosta matematyka, a komentarze nie są tu potrzebne.
Jak najbardziej popieram uchwałę anty-smogową, która powinna zadbać o zaprzestanie trucia
mieszkańców Małopolski! Dość mamy wdychania powietrza, które może zabić; dość mam
smrodu "jak z wędzarni" przylegającego do mojego ubrania, włosów i płuc; dość mam ciągłych
problemów z gardłem, których nie da się szybko wyleczyć, bo smog na to nie pozwala. Za to
marzy mi się miasto, w którym jesień i zima nie wiążę się z szarymi, smutnymi dniami, bo nawet
jak gdzieś tam jest słońce to nie jest w stanie przebić się przez warstwę pyłu. Dodatkowo,
darmowa komunikacja tylko dla kierowców i to w dzień po truciu się smogiem jest niepoważnym
żartem. Czy niezmotoryzowani obywatele muszą płacić za to, że władze nie umieją zadbać o
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czyste powietrze w mieście, województwie czy kraju którym rządzą?
Gorąco apeluję o wprowadzenie uchwały antysmogowej dla całego województwa
małopolskiego. Jak pokazują wyniki badań, Polska jest brudną plamą na mapie Europy, jeśli
chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Małopolska jest województwem, które szczególnie boryka
się z problemem smogu. Limity stężenia szkodliwych pyłów PM10 i PM2,5 oraz silnie
rakotwórczego benzopirenu przekroczone są nawet kilkunastokrotnie. Ponieważ chodzi o
zdrowie i życie tysięcy osób, konieczne są natychmiastowe i radykalne działania. Półśrodki mają
nikłe szansę na zmianę tej smutnej rzeczywistości. Mam nadzieję, że potraktują Państwo ten
problem z należytą uwagą i podejmiecie działania skutecznie poprawiające obecny stan. W
Krakowie się udało.
Konieczne są radykalne działania. Nie ma czasu na pozorowane działania. To w końcu powinna
być priorytetowa kwestia dla władz. Czyste powietrze to jest podstawowa potrzeba!

Chcę wyrazić poparcie dla opiniowanej ustawy anty-smogowej. Jako mieszkanka Krakowa,
pochodząca z Nowego Targu, chciałabym nie tylko, żeby moje dzieci w Krakowie mogły
oddychać bezpiecznie, ale również, żeby mogły pojechać do dziadków na Podhale, i cieszyć się
tam świeżym powietrzem. Jeśli da się bawić w 500+, to można pobawić się w Powietrze+.
Oddychać musimy wszyscy!
Dołączam się do apelu wielu mieszkańców małopolski na temat wprowadzenia odpowiednich
przepisów, które pomogłyby nam utrzymać czyste powietrze na terenie województwa. Nie tylko
Kraków ma problem, problem mają też inne gminy gdzie sąsiad sąsiada kryje jeśli chodzi o
palenie śmieci. Krzeszowice, Bochnia, Nowy Targ, Zakopane, Nowy Sącz. Tam ludzie też chcą
oddychać.
Proszę o wprowadzenie prawa, które nakaże wymianę pieców na te najnowszej generacji, takie
w których nie można spalać śmieci, plastików i miału węglowego A w miejscowościach takich jak
Zabierzów, gdzie jest bardzo duża gęstość zabudowy (jak w mieście), duża liczba mieszkańców
i położenie w dolinie należy zastosować takie prawo jak dla Krakowa czyli w ogóle zakazać
palenia. Mamy poza tym sieć gazową w całej miejscowości. Przyjedźcie tutaj kiedyś wieczorem
w sezonie grzewczym to zrozumiecie, że tutaj nie da się oddychać. Jest tutaj jedno wielkie
masowe samotrucie (Np. dzisiaj w sobotę 17 grudnia jest masakryczny smog). Dlaczego
pozwalać mniejszości mieszkańców, żeby truła większość ? I nie za 6 lat uzdrowić sytuację ale
dużo szybciej, bo możemy nie dożyć albo przynajmniej stracić zdrowie. Mam żonę, 3 małych
dzieci i tajemniczą chorobę płuc - sarkoidozę. Być może ona jest spowodowana zatrutym
środowiskiem. Mam ją zdiagnozowaną od półtora roku, strasznie odczuwam dni gdy jest smog.
Mieszkam z Zabierzowie od 6 lat i wcześniej nie odczuwałem żadnych dolegliwości. Wcześniej
mieszkałem daleko poza Małopolską w dużych miastach i tam nie było takiego
zanieczyszczenia. Zaczynam się zastanawiać nad wyprowadzką z uwagi na swoje zdrowie i
troskę o zdrowie żony, a zwłaszcza dzieci. Proszę o poważne potraktowanie sprawy skażonego
powietrza w Małopolsce, gdyż ono naprawdę szkodzi naszemu zdrowiu.
I am writing to express my dismay at the recent news about the lack of support from the Skawina
local government for the anti-smog legislation. This is a serious issue that affects all of us who
live in Krakow and Malopolska, and it requires an integrated solution. It cannot be right and just
that the inhabitants of Krakow and its environs are forced to live in a poisonous atmosphere for 6
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months of the year, and that the authorities such as yourselves, face no consequences. Please
make sure that this legislation is enacted and clean up our air! It is appalling that such a situation
can be allowed to exist in a (supposedly) 21st century city.
Popieram

zakresie emisji.
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Jako świadomy i odpowiedzialny obywatel, wyrażam swoje pełne poparcie dla projektu uchwały
antysmogowej dla Małopolski i liczę że zostanie ona wdrożona z szybkim skutkiem poprawy
jakości powietrza.

1
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Chciałabym móc wyjść z moja córeczką wieczorem na spacer, a nie dusić się i siedzieć w domu!
Chcę wreszcie móc normalnie oddychać !

1

48.

Osoba prywatna

Popieram inicjatywę przyjęcia uchwały antysmogowej dla Małopolski.
Jednocześnie proszę o zainicjowanie takiej samej akcji dla Śląska w którym stan powietrza jest
równie fatalny a może i gorszy lecz żadne władze nie wykazały odczuwalnego zainteresowania
się tym dramatem.
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Zwracam się do Państwa w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi dotyczącego
projektu uchwały antysmogowej dla Małopolski.

1

Problem zanieczyszczonego powietrza dotyka wszystkich mieszkańców małopolski, a im
mniejsza miejscowość tym mniejsza świadomość, choć powietrze często gorsze niż w Krakowie.
Z racji mojego zamieszkania mam okazję obserwować jak bardzo ignorowany jest problem w
miejscowości Zabierzów. Część mieszkańców domków jednorodzinnych pali węglem bardzo
niskiej jakości, a w nocy smród jest nie do zniesienia.
Osobiście cierpię na nowotwór mózgu, lekarze zgodnie twierdzą, że takich chorych jak ja (42
lata) jest coraz więcej i przyczyna ewidentnie tkwi w zanieczyszczonym środowisku. Wspomnę,
że nigdy nie zapaliłem ani jednego papierosa!!! Moje małe dzieci (mam ich 3) również przez cały
okres grzewczy mają przewlekłe katary i infekcje górnych dróg oddechowych - tu też
laryngolodzy radzą, żeby przeprowadzić się na północ Polski.
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PROSZĘ W IMIENIU CAŁEJ RODZINY zróbcie coś z tym konkretnie i stanowczo. Życie mamy
jedno i nie warto na tych sprawach oszczędzać. Chcemy żyć normalnie, a nie chodzić w
maskach po ulicach.
LUDZIE SĄ GOTOWI NA ZMIANĘ, TYLKO POTRZEBA ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW
WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ODPOWIEDNICH PALIW. Póki tych przepisów nie ma
uchwalonych, to dużo osób będzie się oglądać na sąsiadów - SKORO ONI PALĄ W PIECU
ŚMIECIAMI I SŁABYM JAKOŚCIOWO WĘGLEM, TO JA TEŻ.
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Z ogromną nadzieją czekam na radykalne i zdecydowane kroki władz województwa
małopolskiego, zmierzające do rozwiązania problemu smogu w Krakowie. Jestem rodowitą
krakowianką, tu mieszkam, wychowuję dzieci, pracuję. Powiem krótko - chcę tu żyć, a nie
chorować, nie chcę ciągle zmagać się z katarami, kaszlem, bólami głowy. Chcę, by moje dzieci
mogły spokojnie i bezpiecznie wychodzić na zewnątrz, spacerować, uprawiać sporty na
ŚWIEŻYM powietrzu, które będzie świeże nie tylko z nazwy. Chcę widzieć błękitne niebo, a nie
czapę zanieczyszczeń. Nie chcę, by powietrze w moim mieście śmierdziało. To ostatni dzwonek
na bardzo konkretne działania. Popieram uchwałę antysmogową całym sercem.
W ramach konsultacji chciałabym wyrazić swoje poparcie dla uchwały antysmogowej. Mieszkam
w Krakowie gdzie codziennie 'walczę' ze smogiem, dodatkowo nawet wyjazdy na spacer w
okolice Krakowa czy nawet tereny górskiej w Małopolsce w zimie nie uwalniają mnie od
wdychania trującego powietrza.
Popieram uchwałę antysmogowa dla Małopolski. Moja uwaga to zapewnienie odpowiedniego
dofinansowania do wymiany kotłów dla osób o niskich dochodach, oraz o kontrolę spalania
opadów także już dzisiaj- nie dopiero za kilka lat, kiedy regulacje wejdą w życie.
Bardzo mocno na sercu leży mi kwestia czystości powietrza w Krakowie i okolicach. Mam
półroczne dziecko, z którym całą zimę nie wyjdę na spacer ze strachu przed smogiem. Nie chcę,
by dojrzewało w ciągłej obawie przed niewidzialnym mordercą, który może go doprowadzić
chorób dróg oddechowych lub gorszych.
Tak jak ponad dziesięć tysięcy osób, które podpisały się pod petycją Krakowskiego Alarmu
Smogowego, żądam natychmiastowych zmian. Nie obietnic, wieloletnich planów. Żądam zmian.
Ustawa jest pierwszym krokiem, choć wciąż niewystarczającym. Niech jednak będzie ona
sprawdzianem dla władz województwa, czy słuchają ludzi, którzy województwo tworzą.
Mieszkam w centrum Krakowa i nie chce juz wiecej patrzeć jak moje alergiczne dziecko kaszle,
nie chce wiecej wdychać tego zatrutego powietrza którym raczą nas kominy. Jestem jak
najbardziej ZA uchwałą antysmogową dla Małopolski, bo uważam że nalezy zrobić wszystko co
możliwe abyśmy my oraz nasze dzieci żyły w mieście wolnych od smogu i innych
zanieczyszczeń. Co więcej, jestem też za wprowadzeniem wysokich kar dla tych którzy łamią
przepisy i przez któych ja i moja rodzina jesteśmy truci. Liczę na Państwa pozytywną decyzję w
tej sprawie
Co tu dużo pisać, popieram uchwałę antysmogową.
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Popieram uchwałę antysmogową
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Jestem lekarzem pediatra i mamą 2-letniej dziewczynki. Z uwagi na bardzo zły stan powietrza w
naszym mieście obserwuję zwiększoną liczbę zachorowań na infekcje górnych i dolnych dróg
oddechowych u dzieci, infekcje te często nawracają i długo się lecza. Z kolei jako mama w
okresie grzewczym w zasadzie nie mogę wychodzić z dzieckiem na spacery, bo wskazania
substancji szkodliwych każdego dnia znacząco przekraczają normy. Popieram ustawę

1
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54.

1

1

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.

1

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
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antysmogowa z całych sił!!! Powietrze w Krakowie jest trujące i to powinno się natychmiast
skończyć.
Myślę że potrzebujemy zdecydowanych kroków aby ograniczyć smog - dla naszego własnego
dobra.
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Chciałbym stanowczo wyrazić moje poparcie dla uchwały antysmogowej.

1
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60.

Osoba prywatna

W zasadzie to nie bardzo wiem dlaczego piszę takiego mejla i dlaczego ktoś się zastanawia nad
wprowadzeniem lub nie uchwały, o tym czy będziemy mogli oddychać czystym powietrzem. To
raczej oczywiste, że zgoda na trucie ludzi jest absurdem. Mieszkam na drugim piętrze
kamienicy, zaś moi sąsiedzi mają domy jednopiętrowe. Od miesiąca kominy trzech budynków
buchają drażniącym dymem wprost do moich (i innych mieszkańców mojej kamienicy) okien. I
ktoś mi mówi że mam poczekać, bo się zastanawia, czy im zabronić, czy może jednak nie.
Instalujemy w domu kosztowne filtry powietrza, bo moich sąsiadów nie stać na inny rodzaj
ogrzewania. I dlatego my mamy umierać??? Nie ma żadnego, ekonomicznego. moralnego,
logicznego usprawiedliwienia działania na szkodę środowiska i innych ludzi. Trzeba ten absurd
jak najszybciej zmienić.
Mieszkanka Krakowa, matka i babcia - nie chcę, by moje wnuki ponosiły konsekwencje naszej
głupoty. Nie chcę, by moje wnuki do przedszkola chodziły w maskach antysmogowych. Czuję się
za to współodpowiedzialna.
Jako mieszkaniec Krakowa gorąco apeluje o przyjęcie uchwały antysmogowej dla całego
województwa małopolskiego. Uważam, że najwyższy czas poważnie potraktować problem
zaniebieszczonego powietrza którym wszyscy oddychamy w Krakowie, Małopolsce oraz w całym
kraju. Ta uchwała to bardzo ważny krok naprzód, nie bójmy się go wykonać. Jeśli chodzi o mnie,
moją rodzinę i przyjaciół walka za zanieczyszczonym powietrzem jest od dłuższego czasu
najważniejszą rzeczą jaką politycy powinni się zajmować. Oceniamy polityków tylko po tym jak
podchodzą do kwestii powietrza i walki o jego czystość. Cała reszta to absolutnie drugi plan, bo
nic tak bezpośrednio nie wpływa zdrowie nasze i naszych dzieci jak zanieczyszczone powietrze.
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Bardzo proszę o przegłosowanie tej bardzo potrzebnej uchwały.
Mieszkam w Krakowie od urodzenia. Staram się zdrowo żyć, nigdy nie paliłam i jeżdżę na
rowerze. Studiuję medycynę i wiem, jak ważna jest prewencja chorób, w tym nowotworów, gdyż
nieraz na leczenie jest zwyczajnie za późno lub nie jest ono w stanie przywrócić nam pełni
zdrowia. Zdrowi mieszkańcy to nie tylko szczęśliwi mieszkańcy... także bardziej efektywni,
mający siłę pracować i uczyć się dla dobra całej naszej społeczności. Czyste powietrze także
pomoże naszym najmłodszym Krakowianom rozwijać się prawidłowo, mniej cierpieć na infekcje
dróg oddechowych, mieć wyższy iloraz inteligencji i mniejsze problemy z koncentracją. Proszę,
zadbajmy o to! :)
Jeśli nic nie będzie zrobione, to za parę lat Kraków będzie wyludniony. Będzie to wielki
cmentarz.
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Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
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Uchwała zakłada wprowadzenie
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Bardzo popieram działania nad tą ustawą. Zależy nam na czystym powietrzu i środowisku dla
nas i naszych dzieci. Zróbmy wszystko co możemy aby zanieczyszczenie w miastach Małopolski
było czyste, przecież to nasza „ Mała Polska „ dbajmy o nią. Małymi kroczkami poprawiajmy
sytuacje, wprowadźmy ustawę antysmogową. Uchwałę, która powinna doprowadzić do
wyeliminowania najbardziej trujących pieców węgiel i drewno. I dzięki temu pozwolić nam złapać
głęboki oddech.
Szanowni Państwo, proszę o wykorzystanie tej szansy, jaką jest uchwała antysmogowa, szansy
na lepszą przyszłość dla nas, a przede wszystkim dla naszych dzieci. Żyjemy w czasach, gdzie
dużo się mówi, a mniej podejmuje konkretnych działań, wielu ludzi, zwłaszcza ze starszego
pokolenia, ale także młodych ma bardzo ograniczona wiedzę w tym temacie, a przede
wszystkim w zakresie działań, które nacodzień zatruwają powietrze, którym oddychamy. Macie
szansę to zmienić, wykorzystajcie ją popierając uchwałę antysmogową dla Małopolski.
Mieszkam w Krakowie od urodzenia, tj. od 89 roku. Żyjąc tutaj, przez te wszystkie lata, mogłem
obserwować na bieżąco wszelkie zachodzące zmiany - od budynków, przez nowe drogi, aż po
jakość powietrza, w sprawie której piszę do Państwa.
Przez te lata jakoś powietrza w Krakowie uległa ogromnemu pogorszeniu, co odczuwam m.in.
podczas wizyt u lekarza. Większość moich zachorowań w roku związana jest z oddychaniem, jak
np. płuca, gardło itd.
Od pewnego czasu korzystam z roweru i w okresach grzewczych jazda staje się wyraźnie
trudniejsza niż np. w lecie. Nie da się praktycznie wziąć pełnego wdechu.
Moja uwaga dotycząca prac nad uchwałą: wnioskuję jako mieszkaniec o jej uchwalenie dla
dobra miasta oraz wszystkich mieszkańców.
Mieszkam w Krakowie od urodzenia, aktualnie mam 43 lata i choruję na astmę od 17 roku życia.
Ostatnio objawy nasilają się, z sezonu na sezon (grzewczy) coraz boleśniej odczuwam skutki
smogu.
W moim wieku zaczynam dokuczliwie odczuwać drapanie w gardle, katar, wieczne zmęczenie i
w końcu zmniejszoną objętość płuc i kaszel.
Kocham Kraków, jestem z niego dumny. Kocham Małopolskę i nigdy z powodów zdrowotnych
być zmuszonym opuścić nasze góry i doliny na rzecz morza lub stepów, płaskich powierzchni
gdzie dym nie ma się gdzie gromadzić.
Jestem dumny z tego, że to nasz rejon ma szansę stać się wzorem jak należy zapobiegać
spalaniu śmieci, a zatem chorobom płuc, oskrzeli, w końcu raka.
Wielu moich znajomych wciąż jeszcze nie ma na tyle samozaparcia by przestać palić śmieci,
sami przyznają się do spalania butów, gumy, butelek itp. Szczególnie dotkliwie odczuwalne jest
to dla mnie w miejscowości Tyniec do której często jeżdżę. Zapach i smak powietrza w Tyńcu
mówi sam za siebie.
Życzę Państwu odwagi i zdeterminowania w ochronie zdrowia naszego, swojego i tych
wszystkich kaszlących i wciąż przeziębionych dzieci.
Chciałbym napisać parę słów na temat mojej osobistych perypetii ze smogiem.
Ponieważ w tym roku urodził nam się syn chcemy zaoszczędzić mu dorastania w
zanieczyszczonym środowisku Krakowa. Czujemy odpowiedzialność za nienarażanie go na
skutki wdychania zatrutego powietrza. Jest to dla nas tak oczywiste jak to, że nie podaje się do
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picia skażonej wody. Podjęliśmy trudną decyzję by w przyszłym roku zostawić znajomych i
mieszkanie w Krakowie i przeprowadzić się do innej części kraju.
Mamy nadzieję, że kiedyś warunki na tyle się poprawią, że będziemy mogli wrócić. Póki co
będziemy korzystać z życia i płacić podatki gdzie indziej, nie w Małopolsce. Dołączamy do grona
emigrantów ekologicznych.
Gorąco apeluję o przyjęcie uchwały antysmogowej! Mieszkam w Krakowie, często spędzam
czas w innych, pięknych zakątkach Małopolski. Chcę móc oddychać czystym powietrzem, chcę
bez obawy o zdrowie zabierać swoje dzieci na spacery. Mamy do tego prawo! Nie można dłużej
odwlekać decyzji o podjęciu zdecydowanych działań na rzecz czystego powietrza.
Odpowiedzialność spoczywa teraz na Waszych barkach. Wierzę, że sami doświadczacie smogu
i jego konsekwencji codziennie. Możecie podjąć decyzję, która pomoże to zmienić! Dla dobra
nas wszystkich!
Jakość powietrza w Małopolsce jest główną barierą rozwoju naszego regionu, przyczyną chorób
dzieci i przedwczesnych zgonów osób starszych.
Tu nie ma miejsca na unikanie problemu i odpowiedzialności. Liczę, że dzięki Państwa decyzji
będziemy w końcu mogli oddychać pełną piersią, a nasz region będzie mógł się rozwijać
dynamicznie.
Koniecznie popieram!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Błagam o uchwalenie uchwały antysmogowej. Pozwólcie nam oddychać czystym powietrzem.
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Chciałbym wyrazić pełne poparcie dla zmian wprowadzanych wraz z uchwałą antysmogową.
Uważam, że w sytuacji jakiej znajduje się Małopolska jest ona absolutnie niezbędna.
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Za każdym razem jak pył przekracza normy w Krakowie mam zapalenie zatok. W tym tygodniu
katar jest tak niemożliwy, że po prostu nie mogę 3 minuty usiedzieć na miejscu. Spać też się nie
da, oddychać ledwo.
Proszę coś z tym zrobić. Mam 35 lat i mój stan ogólny zdrowia jest bez zarzutu, nie choruję
nigdy oprócz stanów wysokiego zanieczyszczenia powietrza. Wyjazd za Kraków powoduje, że
efekty katar znikają po pary godzinach. Rozważam przeprowadzenie się z miasta, mimo, że
mieszkam tu od urodzenia i mam własne mieszkanie. to koszmar! Proszę spojrzeć na swoje
szyby w oknach i wyobrazić sobie że to samo mają Państwo w płucach na przykład.
PROSZĘ ZRÓBCIE Z TYM COŚ!!!
Zdecydowanie popieram uchwałę antysmogową

zakresie emisji.
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Mieszkam w Krakowie od 18 lat. Poruszam się wyłącznie na rowerze przez cały rok. Ostatnie
lata każdą zimę noszę maskę lakierniczą 3M z mocnymi filtrami przeciwko cząstkom stałym
(koszt wszystkich masek i filtrów już przekroczył u mnie 800zł). Byłem też zmuszony do zakupu
urządzenia filtrującego do mieszkania w cenie 1800zł. Mam dość powietrza w Krakowie w zimie.
Chciałbym założyć tu rodzinę, ale niestety jest to niemożliwe, bo nie chcę truć swoich dzieci.
Uważam, że tylko radykalne środki są w stanie zapobiec katastrofie: radykalny program wymiany
pieców, radykalne kary dla osób zanieczyszczających środowisko. Obecne działania i regulacje
prawne są zdecydowanie niewystarczające w stosunku do skali problemu.
Niniejszym wyrażam poparcie dla jak najszybszego wprowadzenia uchwały antysmogowej.
W związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu uchwały antysmogowej dla
Małopolski, chciałabym wyrazić swoje poparcie dla niej.
Jestem obecnie w 9 miesiącu ciąży. Dopuszczalne stężenia szkodliwych pyłów w sezonie
grzewczym w Małopolsce są przekroczone właściwie codziennie - sprawdzam odczyty z
liczników Krakowa i okolic i okazuje się, że w moim stanie w zasadzie przez całą zimę powinnam
siedzieć w domu. Co będzie kiedy już urodzę? Ja mogę kupić sobie maseczkę z filtrem, ale
małego dziecka przed rakotwórczym wpływem smogu nie ochronię.
To nieprawda, że większości ludzi nie stać na nie trujące sąsiadów ogrzewanie domu. Palenie
śmieciami lub mułem to zazwyczaj efekt braku świadomości społecznej albo chciwości i
zwykłego cwaniactwa. Bez prawnego uregulowania problemu nie mamy szans na nietoksyczne
powietrze. Ustawa antysmogowa w mojej opinii pozwoli na powolną poprawę krytycznej sytuacji
zdrowotnej w Małopolsce, a równocześnie jest wyważona i rozsądna, zarówno co do terminów
jak i założeń. Pozostaje oczywiście pytanie o egzekwowalność nowych przepisów - bo jak
wiadomo, poza Krakowem, możliwość ukarania za palenie w piecu śmieciami jest czysto
teoretyczna, ze względu na brak organów, które wzięłyby na siebie odpowiedzialność za
kontrolę. Mam jednak nadzieję, że wejście uchwały antysmogowej w życie będzie pierwszym,
dobrym krokiem w tym kierunku i pozwoli na dalsze pozytywne działania dla dobra mieszkańców
województwa.
Popieram z całą stanowczością uchwałę antysmogową dla Małopolski. Bardzo proszę o jak
najszybsze jej przyjęcie w możliwie maksymalnie rygorystycznym kształcie, tak, abyśmy w
najbliższym czasie mogli oddychać powietrzem spełniającym normy jakości. Obecnie trujemy się
każdego dnia i chorujemy. Płacimy wysokie koszty zdrowotne i finansowe. Tak dalej być NIE
MOŻE!
Zwracam się z gorącym poparciem ustawy antysmogowej. To życie nasze i naszego miasta. Czy
może być coś dla nas cenniejszego?

1

Jeżeli chcecie, żeby nasze dzieci chorowały na astmę, alergie oraz niewydolność płuc, proszę
nie popierajcie Uchwały Antysmogowej! Nie popierajcie jej również jeżeli zależy Wam na
obniżeniu średniej długości życia w naszym województwie oraz jeżeli chcecie większych
wydatków na leczenie osób starszych i dorosłych! Jeżeli tak jest, to w żadnym wypadku nie
popierajcie Uchwały! Jeżeli jednak choć trochę Wam zależy na podniesieniu jakości życia
mieszkańców Małopolski, apeluję o głosowanie za Uchwałą. Dla mnie to kwesta uratowania
życia wielu osobom.
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Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
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Popieram uchwałę antysmogową, uważam, że czas na wymianę starych kotłów powinien
wynosić maksymalnie 3 lata. Po tym czasie jestem za całkowitym zakazem używania kotłów nie
spełniających wymogów. Uważam, że wymiana kotłów na ekologiczne, powinna być
dofinansowywana przez państwo. Wprowadzane przepisy powinny być ostro egzekwowane.

1
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Osoba prywatna
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Osoba prywatna

84.

Osoba prywatna

Jestem mieszkanką Zakopanego, o pewnego czasu przejście na nogach ulicami mojego miasta
jest dla mnie męką, smród który czuje w powietrzu przeraża mnie, od razu wyobrażam sobie
jakie skutki może mieć wdychanie tego powietrza dla zdrowia mojego i mojej rodziny. Mam
dwójkę małych dzieci, dbam o to żeby uprawiały sporty - dla zdrowia o ironio!!! Wysyłając je na
trening narciarski pod Nosal albo np. na Harendę narażam je na zatrucie powietrzem, które
jeszcze w dodatku przy wysiłku fizycznym będą wdychać i przyswajać do swoich komórek koszmar!
Wieczorami gdy wracam do domu po pracy, nie mogę przejść z auta do domu, wszechobecny
smród i dym płynący z kominów dusi mnie, zakładam sobie na twarz chustkę i zastanawiam się
mam zrobić. Próbowałam kilkakrotnie dzwonić na straż miejską z informacją, że w konkretnym
domu pod konkretnym adresem z komina leci czarna śmierdząca chmura, zawsze byłam
zbywana i nigdy nie doczekałam się interwencji.
Powinien zostać wprowadzony szybki i skuteczny sposób interweniowania i wyciągania
konsekwencji w stosunku do ludzi, którzy palą śmieciami bo inaczej nie poradzimy sobie z
problemem, edukacja wymaga bardzo długiego czasu a my musimy działać natychmiast.
Kolejnym problemem są stare smrodzące samochody. Z jednej strony Burmistrz Zakopanego
kupuje autobusy z napędem elektrycznym w celu ochrony środowiska - i super! - z drugiej
jednak po ulicach jeżdżą stare graty najczęściej busy wożące turystów ale nie tylko, którymi nikt
się nie interesuję.
Uważam, że straż miejska albo policja powinny dysponować sprzętem do badania spalin i
odbierać dowody rejestracyjne lub dawać wysokie mandaty osobom, które zatruwają w ten
sposób powietrze. Akcje sprawdzające samochody powinny być zakrojone na szeroką skalę.
Błagam zróbcie coś, dla siebie i dla innych!!!
Dziś jest czwartek (22.12.16), od poniedziałku nie wieje wiatr, w Krakowie wisi już czwarty dzień
śmierdząca mgła, która przenika nasze ubrania i płuca. Moje dziecko uskarżało się na ból oczu i
gardła, w końcu zachorowało na zapalenie oskrzeli. Siedzimy w domu, zastanawiając się, kiedy
to się skończy, kiedy wreszcie zaczerpniemy oddechu, kiedy będzie można otworzyć okno.
Kiedy???
Dusimy się, fizycznie i mentalnie.
Dlatego popieramy ustawę antysmogową dla Małopolski.
Popieram uchwałę antysmogową. Mnie oraz moja rodzinę przerażają odczyty pyłów
zawieszonych.
Mam małe dziecko które w okresie zimowym często choruje na górne drogi oddechowe.
Wszyscy lekarze których podejrzany zgodnie orzekają że to wina smogu.
Moja żona często zmaga się z podobnymi problemami. Ja okresowo zawsze mam spuchnięta
śluzówkę w nosie i trudno mi oddychać w zimie.
Wszystkie badanie powyższych problemów obwiniają krakowskie powietrze.
Proszę o pomoc i ustawę antysmogowa.
Mieszkam w Krakowie od urodzenia, czyli prawie od 30 lat. Nigdy w życiu nie zapaliłam ani
jednego papierosa i robię dla zdrowia co tylko mogę a i tak mogę umrzeć na raka płuc lub krtani.

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Pozostałe poruszane kwestie nie mogą
być przedmiotem uchwały.
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Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
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Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
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Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
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Oburza mnie to i frustruje przez ok. 4-5 miesięcy w roku.
Moim zdaniem ODDYCHANIE jest absolutnym priorytetem. Nic nie jest ważniejsze ani pilniejsze.
Gdy osoba w naszym towarzystwie nie może złapać oddechu, to przerywany dyskurs o bogu i
sensie życia by zwyczajnie ją ocucić.
Czemu ludzie sprawujący władzę nie zdają sobie sprawy, że ODDYCHANIE to podstawa
wszystkiego? Zacznijmy od samego spodu piramidy Maslowa: po prostu miejmy jedzenie i
powietrze, a potem myślmy o sprawach wyższych.
Popieram uchwałę antysmogową

ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.

1

1

Osoba prywatna

Od kilku lat dopiero mieszkam w Krakowie i chciała bym nadal pozostać w tym pięknym mieście,
dlatego proszę i apeluje do tych osób, które podejmują decyzje dotyczące skutecznej likwidacji
przyczyn powstawania smogu w Krakowie i nie tylko, aby stanowczo podjęli kroki w celu
wyeliminowania możliwości zatruwania naszej atmosfery. Przyjechałam do Krakowa, aby zająć
się malutkim wnuczkiem i porą zimową, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu rzadko kiedy mogę z
nim wychodzić na spacery, gdyż nieustannie czytam ostrzeżenia o zagrożeniu smogiem.
Dlaczego małe dziecko nie może korzystać ze zdrowych spacerów, żeby ktoś inny mógł sobie z
oszczędności spalać śmiecie i wszystko, co mu darmowo wpadnie w ręce, w tym np opony, aby
ogrzać mieszkanie w kamienicy, czy też dom. Czy Kraków i ludzie tu mieszkający nie są warci
tego, żeby władze z większą starannością rozdzielały środki pieniężne budżetu miasta, może
mniej trochę np na potrzeby kościelne, a więcej na walkę ze smogiem, który wszystkich nas
jednakowo zatruwa.
Popieram z cała mocą uchwałę mającą na celu zakaz ogrzewania gospodarstw domowych przy
pomocy węgla i drewna. We współczesnym świecie istnieje ogromna ilość źródeł ciepła
możliwych do zastosowania. Opalanie w prymitywny sposób jest wyrazem postaw aspołecznych
o charakterze chuligańskim. Egoistyczne postępowanie powinno być zakazane a jednocześnie
powinny być pokazane możliwości właściwej postawy. Zasilanie w ciepło nie powinno
powodować tzw. niskiej emisji, nowoczesne systemy są nie tylko czyste ale i wygodne w
zastosowaniu. Prowadzone badania naukowe dowodzą, że zanieczyszczenie powietrza
powoduje groźne choroby układu oddechowego i układu krążenia. Dlatego uchwała antysmogowa w województwie małopolskim jest potrzebna tak jak i w innych regionach kraju,
powinna stać się przykładem postępowania władz wszystkich województw a szczególnie tych
najbardziej zanieczyszczonych jak np. województwo Śląskie. Zakaz opalania węglem i drewnem
powinien dotyczyć wszystkich terenów zurbanizowanych wyposażonych w sieć gazowa lub inne
źródło ciepła niemutującego zanieczyszczeń powietrza.
Wyrażam poparcie dla Uchwały antysmogowej.

Osoba prywatna

Bardzo proszę uchwalić .Ludzie zaczynaja emigrować właśnie z tego powodu!

1

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.

1

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji na terenie województwa
małopolskiego.
Pozostałe poruszane kwestie nie mogą
być przedmiotem uchwały.

1

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
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Co prawda wychowałem się w innym województwie, jednak od prawie dekady jestem związany z
Małopolską. Tutaj mieszkam, tu pracuję, tu kupiłem mieszkanie, jestem zameldowany i
odprowadzam podatki. Bardzo zależy mi na działaniach samorządu zmierzających do poprawy
jakości powietrza w województwie. Jestem ojcem i zanieczyszczenie powietrza jest moim
głównym zmartwieniem jeśli chodzi o wychowanie moich dzieci w tym województwie.
Dlatego bardzo mnie cieszy projekt ustawy antysmogowej i gorąco go popieram. Uważam za
bardzo trafioną decyzje rozdzielenie w przepisach Krakowa od reszty województwa - Kraków,
jako szczególnie gęsto zaludnione miejsce słusznie będzie podlegał surowszym normom.
Jednocześnie doceniam długie okresy przejściowe. Sam mam rodzinę, która używa pieców
węglowych. Często są to ludzie w podeszłym wieku - wiem, że takim osobom ciężko jest
zorganizować szybką wymianę tak ważnej instalacji jak ogrzewanie.
Liczę, że projekt zostanie przyjęty w proponowanym kształcie.
Ponieważ mam dość kaszlu, uczucia dławienia, duszności i po prostu wszechobecnej
TANDETY!
Należy jak najszybciej zmienić prawo. Nie widzimy bezpośrednich skutków smogu ale to nie
znaczy, że ich nie ma. Objawy, które opisałem to nic w porównaniu z tymi najgorszymi. To tak
jak brak w organizmie pierwiastków śladowych. Brak magnezu, potasu czy wapnia oddziałuje na
nasz układ nerwowy - objawy są szybkie, groźne i dokuczliwe. Nie znaczy to, iż brak np. selenu
nie skutkuje poważnymi powikłaniami! W konsekwencji pojawiają się m.in. nowotwory, które
ciężko bezpośrednio powiązać z powyższym.
Zastanówcie się - to Was wszystko dotyczy. Wy też oddychacie powietrzem.
Nie są winne samochody (to mało istotny problem) ale tym czym bezmyślni mieszkańcy
Krakowa i okolic palą. Wystarczy odrobinę analizy i to staje się jasne.
Proszę - zróbcie to dla siebie i dla każdego myślącego człowieka.
Tu się nie da żyć...
Popieram Ustawę Antysmogową.

93.

Osoba prywatna

Popieram uchwałę antysmogową dla Małopolski.
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Osoba prywatna
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95.

Osoba prywatna

Nie ma usprawiedliwienia dla zanieczyszczenia powietrza. Jeżeli świadomość tego wśród
obywateli i mieszkańców wojewodztwa jest niska, należy bezwzglednie wprowadzić zakazy i
nakazy.
Całościowy i dlugofalowy koszt tego przedsięwzięcia ( biorąc pod uwagę koszty ochrony zdrowia
ale również komfort zycia) jest absolutnie niezbędny.
TAK i jeszcze raz TAK dla ustawy antysmogowej. Aby, policja, straż miejska i inne służby miały
więcej możliwości w kontrolowaniu czym ludzie palą. Aby ludzie mieli dobrej jakości węgiel.
Abyśmy mogli w końcu pełnią piersią zachwycać sie KRAKOWEM i całą MAŁOPOLSKĄ.

90.

Osoba prywatna
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Osoba prywatna
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stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.

1

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
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Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
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Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
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Życzę, aby te postulaty weszły jak najszybciej w życie. Jeszcze raz TAK.
96.
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Piszę w sprawie projektu uchwały antysmogowej. Chciałem poprzeć jej wprowadzenie. Uważam,
podobnie jak wszyscy moi bliscy i znajomi, że powietrze w Krakowie, okolicach i Małopolsce jest
tragiczne. Z roku na rok w sezonie grzewczym choruje coraz więcej osób wokół nas, nawet tych,
które dotąd miały mocną odporność. Sam mam dwójkę dzieci i niestety one znoszą to
szczególnie źle. Drobne infekcje, które przy czystym środowisku potrwałyby 3 dni ciągną się
tygodniami. Dzieci od miesiąca siedzą w domu, a u mojego szwagra zapalenie oskrzeli i płuc
miała już cała rodzina od 30-letniego mężczyzny, przez jego żonę i dzieci, w tym 2-miesięczną
dziewczynkę, która w ciągu 1 miesiąca leżała w dwóch szpitalach z zapaleniem w najpierw
jednym, a potem drugim płucu. Kolejne kuracje, lekarstwa okazują się nieskuteczne. Stoi przed
nami wszystkimi konieczność chodzenia w maskach po ulicy, używanie oczyszczaczy powietrza
w domu i radykalne pilnowanie diety, suplementacji, lekarstw podnoszących odporność.
Kiedyś można było chociaż wyjechać w góry, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza, a teraz
okazuje się, że w Rabce (miejscowość uzdrowiskowa!) czy w Zakopanym, górskiej stolicy Polski,
powietrze jest nawet gorsze niż w Krakowie!
Sam od niedawna mieszkam z rodziną w Zabierzowie pod Krakowem i okazuje się, że także
tutaj powietrze jest jeszcze gorsze niż w samym Krakowie! Jak zmierzyła Telewizja Kraków,
pewnego dnia normy przekroczone były tutaj 8-krotnie! To cud, że jeszcze w ogóle ludzie
funkcjonują. Co jednak będzie kiedy przyjdzie nam żyć 10 czy 20 lat w takich lub jeszcze
gorszych warunkach?
Sam mieszkałem od urodzenia w Krakowie i choć mieszkałem koło alei Słowackiego, a i wtedy
pracowały jeszcze huty w Nowej Hucie, to nie pamiętam takiego smogu, takie smrodu na
ulicach, tylu ludzi chorujących i przesiadujących w domu. Sytuacja pogorszyła się drastycznie i
do Państwa jako demokratycznie wybranych władz należy tej sytuacji zaradzić. Ponoszą
Państwa odpowiedzialność za przeciwdziałanie smogowi w Małopolsce.
Zamiana pieców węglowych i drzewnych na ekopiece z pewnością poprawi sytuację, a zakaz
palenia odpadami węglowymi i mokrym drewnem to na pewno dobra inicjatywa. Paleniska w
domach powinny być kontrolowane, tak żeby palenie śmieciami i odpadami nie było możliwe, a
co w tym momencie niestety jest uskutecznianie przez niektórych mieszkańców. Niestety
niektórzy nie przejmują się zdrowiem społeczeństwa, a zwłaszcza naszych dzieci czy starszych.
Życzę powodzenia w pracy nad projektem i pozdrawiam w imieniu całej rodziny.
Jestem rodowitą krakowianką i to czym w tej chwili oddychamy wcale nie przypomina powietrza.
Moim zdaniem do zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się w dużym stopniu kierowcy. Wiele
razy widziałam kierowców , którzy włączają silnik i skrobią szyby , idą sobie do domu , idą sobie
na pocztę załatwić sprawę czy też siedzą w samochodzie bardzo długo, a silnik cały czas
pracuje. Mam ogromne problemy z oddychaniem od jakiegoś czasu i wiem , że to przede
wszystkim od ogromnej ilości samochodów jeżdżących po naszym mieście. Popieram ustawę
antysmogową w trosce o zdrowie własne, moich bliskich i wszystkich tych co mieszkają w
polskich miastach.
Mieszkam w Małopolsce zachodniej w Chrzanowie. Mocno popieram apel o czyste powietrze w
całym województwie i osobiście podpisuję się pod wszystkimi obostrzeniami zawartymi w
projekcie uchwały antysmogowej. Z mojego doświadczenia wynika, że wystarczy jeden sąsiad
palący złej jakości paliwem podsycanym śmieciami, aby połowa dzielnicy znajdująca się na
przeważającym kierunku wiatru (min 20 kolejnych domów, 100 ludzi) było narażone na wpływ
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smogu i trujących oparów oraz pyłów - codziennie! W mojej okolicy jest właśnie taki sąsiad. Tego
nie wykryje aparatura choćby nawet i była bo zjawisko jest lokalne. Niemniej jednak takich
trujących domowych emitorów jest sporo, a ilość narażonych na wpływ rakotwórczej działalności
bezmyślnych sąsiadów bardzo dużo.
Mieszkam w Krakowie, w którym niekiedy po prostu brak powietrza... tak nie może zostać!
Z całego serca popieram uchwałę antysmogową dla Małopolski.
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Moim zdaniem ochrona powietrza w Małopolsce powinna byc priorytetem na następne 10 lat.
konkretny cel- zmniejszenie o 80% zanieczyszczenia. Promocja czystej energii. Zakaz wjazdu
aut do centrum miasta. Wysokie kary za palenie śmieciami i niskiej jakosci węglem. Zmiany
trzeba wprowadzać kompleksowo inaczej wszyscy umrzemy na raka płuc!! Mieszkamy w
Krakowie z dzieckiem. Jest taki syf ze nie ma czym oddychac. I powoli umieramy.
Prosze tego nie lekceważyć. Aha i ograniczenie ciężkiego przemysłu jest rownie ważne.
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Moim zdaniem to jakiś dopiero MAŁY kroczek na przód...
Niestety, sytuacja rzeczywista jest taka, że biedni (dosłownie i w przenośni), starzy, głupi ludzie
palą dalej w piecach i nic nie chcą z tym zrobić. ponieważ się boją, nie mogą, nie chcą i są po
prostu za głupi.
Przydałbym się albo obowiązek z nałożeniem jakiejś kosmicznej kary, żeby zmusić
mieszkańców takich kamienic jak moja i ich właścicieli do zmiany, bo to są zbyt tępi ludzie.
zmusić, ale i pomóc, na przykład dofinansować oczyszczenie komina czy wymianę pieca na
nowoczesny (a nie starą kozę, lub piec kaflowy, które wraz z horrendalnie starym kominem
niszczą nasze zdrowie i fizycznie zatruwają powietrze).
Na przykład zbadać gdzie rzeczywiście wychodzą zanieczyszczenia i tych ludzi po prostu
zamknąć za głupotę w więzieniu (ogrzewanym najlepiej z sieci ciepłowniczej ;) )
Ale i tak każda zmiana lub obowiązek dla ludzi na rzecz poprawy jakości powietrza to tak
niedopuszczalny i absurdalna podstawa życiowa, że aż żal słuchać iż dopiero teraz, ledwo co,
pod wpływem gigantycznych nacisków coś takiego jest tworzone.
Ale ok, pomimo mojego narzekania popieram z całej siły to działanie i dziękuję za prowadzone
prace w celu polepszenia jakości powietrza m.in. w Krakowie.
Wyrażam moje poparcie dla ustawy antysmogowej! Pomyślcie o naszym zdrowiu, o zdrowiu
naszych dzieci!

103.
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Popieram podjęcie uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego, która powinna
doprowadzić do wyeliminowania najbardziej trujących pieców na węgiel i drewno, w których
spalane są także śmieci.
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To naprawdę przykre, że w tak oczywistych kwestiach jak ludzkie zdrowie potrzeba tylu
inicjatyw, żeby od władz miejskich uzyskać choćby cień zainteresowania.
Mam nadzieję, że za tą ustawą pojawią się kolejne dotyczące: dalszego nie-zabetonowywania
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miasta ( może po prostu rozsądnego planowania przestrzenie albo w ogóle jakiegokolwiek jej
planowania...), zakazu wjazdu starych samochodów z silnikiem diesla do centrum, stworzenia
obiecanych ścieżek rowerowych, zezwolenia pojazdom elektrycznym na poruszanie się bus
pasem i tysiącem innych propozycji, do których nie trzeba wysoko opłacanych urzędników tylko
jasno myślących, zdesperowanych mieszkańców Krakowa.
Właśnie wróciłem do domu ze spaceru z psem. Całe ubranie przesiąknięte smrodem dymu. W
gardle nieprzyjemne drapanie. Ta woń jeszcze długo będzie się utrzymywała. Co się dzieje w
moich płucach nawet nie chcę myśleć.
Tak wygląda większość wieczorów w okresie zimowym w moim mieście. Jestem z Nowego
Targu. Jeszcze tu mieszkam... Zdecydowanie popieram wprowadzenie uchwały antysmogowej
w całej Małopolsce.
Powietrze jest jak woda niezbędne do życia, w Afryce budujemy studnie, a w Małopolsce
chcemy czystego powietrza !!! Myślę że nie ma nad czym dyskutować, nie ma innej opcji, musi
wejść uchwała antysmogowa.
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Uprzejmie proszę o szybkie przyjęcie uchwały antysmogowej.
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Proszę o uchwalenie ustawy antysmogowej dla Małopolski. W 1952 roku nagle w Londynie z
powodu smogu zmarło 12 000 ludzi- wtedy dopiero londyńczycy poważnie zabrali się za walkę z
zanieczyszczeniami powietrza. Proszę nie lekceważyć smogu w Krakowie !
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Popieram projekt uchwały antysmogowej, ponieważ:
•
Chcę aby moje dzieci, moja rodzina, przyjaciele, znajomi i nieznajomi oddychali
zdrowszym powietrzem
•
Chcę aby okres zimowy w Krakowie nie oznaczał niekończącej się serii infekcji górnych
dróg oddechowych
•
Chcę aby wyjazd do Zakopanego czy Suchej Beskidzkiej oznaczał łyk świeżego
powietrza, a nie wdychanie smrodliwych oparów smogowych
•
Chcę aby ludzie nabrali świadomości, że paląc śmieci w swoich piecach, trują swoje
własne dzieci i dzieci sąsiadów
•
Chcę, aby do wszystkich dotarło, że to, jakim oddychamy powietrzem jest naprawdę
WAŻNE
Wierzę, że to się może udać.
Jako mieszkaniec województwa małopolskiego w pełni popieram inicjatywę, zmierzającą do
ograniczania emisji trujących substancji poprzez instalacje grzewcze gospodarstw
indywidualnych i jednostek komunalnych.
Tańsze dziś wcale nie oznacza zdrowsze i lepsze. Z przerażeniem obserwuję z roku na rok
pogarszający się stan powietrza, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym w Małopolsce, którym
nie da się normalnie oddychać i które jest przyczyną wielu chorób i zgonów.
Mam nadzieję, że inicjatywa przyniesie pożądane owoce w nieodległej przyszłości.
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Uchwała zakłada wprowadzenie
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Popieram w 100% uchwałę anty-smogową, dla mojej rodziny, dla moich dzieci, których zdrowie
już jest zniszczone przez nasze powietrze. Dzieci mają czerwone gardła permanentnie, zatkany
nos, oddychają tym kurzem, który się zbiera wszędzie. A najgorsze wyjdzie pewnie za 10 albo
20 lat. To niewidoczny zabójca, i trzeba go wyeliminować.
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Uchwala antysmogowa musi zostać podpisana i wprowadzona w życie jak najszybciej! Nie od
2018, 2019 roku ale natychmiast!
Tak jak inne miasta w Europie - jesli powietrze jest zanieczyszczone ponad normę nalezy
ograniczyć ruch pojazdów, a nie tylko liczyć na dobra wole mieszkańców ze skorzystają z
darmowej komunikacji miejskiej (wielu nie wie o tej opcji albo nie chce skorzystać wiec trzeba po
prostu takie ograniczenie narzucić). I zaostrzyć kary za palenie śmieci - ile jest pieców
kontrolowanych? Kilka %? Nie chodzi tylko o centrum Krakowa ale o wszystkie miejscowości
wokol - tam sytuacja jest często jeszcze gorsza...
Moje dziecko ma alergie i jest bardzo wrażliwe na skażenie powietrza. Ma 8 lat i nie powinno tak
często chorować jak choruje. Chodzi w masce ale mimo to wdycha wiele zanieczyszczeń przez
co obniża sie jego odporność. Martwię sie o jego dalszy rozwój, martwię sie również o reszte
rodziny, osoby starsze, schorowane. Tak naprawdę wpływ wdychania zanieczyszczeń na nasze
zdrowie moze sie ujawnić na pare lub paręnaście lat - astmy, nowotwory, choroby serca...
Cos trzeba z tym zrobić! Tu chodzi o nasze piękne miasto i region!
Turyści tez juz zauważają problem i jeszcze chwile a przestana przyjeżdżać jesienią i zima... i co
wtedy?
Ile wtedy straci miasto i jego mieszkańcy?
Ta ustawa to BEZWZGLEDNY PRIORYTET i wymaga NATYCHMIASTOWEGO DZIALANIA!!!
Jestem mieszkańcem Krakowa. Jednak wykorzystuję każdą możliwość wyjazdu i oddychania
czystym powietrzem z rodziną.
Pieniądze zostawiam w innych miastach, choć mógłbym w Krakowie.
Co więcej, jest tylko kwestią czasu, że - jeśli sytuacja z jakością powietrza w mieście się nie
zmieni - podejmiemy decyzję o wyprowadzeniu się do innego miasta.
Nikt nie będzie narażał zdrowia i życia dla mieszkania w tym pięknym mieście tylko dlatego, że
Zarządzający Miastem nie są w stanie przeprowadzić najważniejszej zmiany dla miasta i jego
mieszkańców.
Dlatego bardzo mocno popieram projekt uchwały antysmogowej dla Małopolski i proszę o
wzięcie pod uwagę głosów mieszkańców w tej sprawie.
Chciałbym wyrazić swoje zdanie na temat konieczności przyjęcia uchwały antysmogowej w
Małopolsce.
Mam małe dziecko i również z tego względu bardzo zależy mi na czystości powietrza w
Krakowie, ale także w całej Małopolsce.
Chciałbym móc wyjść z nim w zimie na spacer, lub pojechać na wycieczkę do lasu, ale
praktycznie są na to bardzo małe szanse, gdyż bardzo często powietrze jest bardzo niezdrowe.
W domu musimy ratować się oczyszczaczem powietrza, który i tak nie jest w stanie całkowicie
usunąć smogu, mimo zamykanych okien.
Wyeliminowanie najbardziej trujących pieców jest jedyną szansą, aby móc żyć w Krakowie w
miarę normalny sposób...
Dlatego też, bardzo proszę o przyjęcie uchwały antysmogowej dla całej Małopolski.
Jestem matką trójki małych dzieci. W trosce o ich bezpieczeństwo i zdrowie uciekłam spod
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Okresy wejścia w życie poszczególnych
działań i regulacji zostały określone w
sposób optymalny zapewniając
możliwość wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu potrzeby
możliwie najszybszej poprawy jakości
powietrza.
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Krakowa do Wielkopolski w poszukiwaniu czystego powietrza. Jednakże to tam mamy swój dom
i chcemy tak wrócić. Błagam o ustawę antysmogową i skuteczny, możliwy do wyegzekwowania
zakaz palenia śmieci w piecach dla Małopolski.
116.

Osoba prywatna

Pragnę wyrazić moje pełne poparcie dla Ustawy Antysmogowej dla Krakowa i Małopolski.
Nasze piękne miasto nie może być już więcej kojarzone z zanieczyszczeniami i brudem.
Zróbmy wszystko by było przedstawiane jako przykład skutecznej walki z zanieczyszczeniami
oraz stało się miejscem, z którego nie chce się wyjeżdżać.
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Wyrażam głębokie poparcie dla ustawy antysmogowej dla małopolski. Jakość powierza jest tam
fatalna ( np. Nowy Sącz).
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Bardzo się cieszę z powodu prac nad ustawą antysmogową. Mamy w Małopolsce najgorsze
powietrze w Polsce :) Świadomość ludzi rośnie i brak działań wkrótce odbije się też na turystyce
do naszego rejonu. Popieram z całego serca ustawę, choć ja bym ją jeszcze zaostrzyła oraz
promowała źródła czystej energii ( pompy ciepła, fotowoltanikę). Dopłaty do drogich urządzeń
nie jedną osobę zniechęciłyby do instalowania kotłów. Promocja domów pasywnych jest również
świetnym rozwiązaniem.
Zwracam sie z serdeczna prosba o wprowadzenie ustawy antysmogowej dla calej Małopolski na
wzór tej dla miasta Krakowa. Wiadomo, ze powietrze nie zna granic i smog powstały wskutek
palenia w piecach materiałami , tworzacymi groźne dla zdrowia substancje przemieszcza sie nad
calym rejonem.
Właśnie leczę sie kolejny rok z jesienno - zimowego zapalenia zatok i gardła , ktore uspokaja sie
dopiero na wiosne jak smog zmaleje. Wiele osób w ten sposob przeczekuje zime. A wiadomo,
że to tylko zewnętrzne objawy chorob , ktore tocza sie w naszych ciałach i skutkują chorobami
serca, ciśnienia , płuc.
Państwo ponosi koszta ustawicznego leczenia ludzi chorych na "choroby smogowe".
Chcemy, żeby rodziło sie wiecej dzieci wiec zapewnijmy im zdrowe środowisko w którym sie
będą mogly normalnie rozwijać.
W związku z mającym nastąpić głosowaniem nad uchwałą antysmogową dla Małopolski, proszę
o wyrażenie w moim imieniu poparcia i zagłosowanie za jej przyjęciem. Obecny stan powietrza,
którym oddychamy jest nieakceptowalny i konieczne są radykalne działania na rzecz jej
poprawy.
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Popieram uchwałę antysmogową
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Niniejszym wyrażam pełne poparcie dla uchwały antysmogowej dla Małopolski.
Jako mieszkaniec Krakowa od 30 lat jestem zaniepokojony faktem, że przez połowę roku
oddycham trującym, śmierdzącym powietrzem. Jest mi wstyd, że nasz region jest jednym z
najbardziej zanieczyszczonych regionów w całej Europie. Żądam podjęcia radykalnych działań
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na rzecz poprawy jakości powietrza, ponieważ jest to dobro wspólne.
Popieram uchwałę antysmogową

Ograniczenia na piece to nie wszystko, trzeba jeszcze wyeliminować najgorsze rodzaje paliw,
czyli przywrócić stan sprzed roku 2004.
Pracuję w Krakowie, ale codziennie dojeżdżam. Wracam wieczorami przez Olkusz. To co się
dzieje w mijanych wsiach to jest katastrofa ekologiczna. Mam zamknięty dopływ powietrza,
dodatkowo zakładam maskę przeciwpyłową (firma M3, norma FFP2), a i tak zdarza się, że
dostaję ataku kaszlu :-(
Jak Ci lokalni ludzie tam żyją. Ilu z nich nieświadomie przegrywa swoje zdrowie ...
Moim niechlubnym faworytem jest wieś Przegina - tam to dopiero przeginają ...
Podobnie, dwa lata wcześniej jeździłem z Krakowa, przez Zielonki do Skały. Już wtedy
widziałem, to co teraz można zobaczyć na czujnikach airly (https://map.airly.eu/), czyli że
najgorsze powietrze jest poza miastem.
Na przykład wjeżdżając do Skały, wraz z drogą w dół, zanurzałem się w gęstym, żółtym dymie...
Na koniec, chcę powiedzieć, że może być inaczej. Na przykład w Niemczech nie ma takiego
problemu. I niestety gołym okiem widać różnicę między naszymi krajami.
Rok temu, w styczniu, wracałem z Niemiec do Polski. Jadę sobie zrelaksowany A4, nie
zauważyłem, że już dojeżdżam do Zgorzelca. Jednak pojawiająca się z znikąd i szybko
gęstniejąca chmura smogu, na 2km przed granicą, szybko sprowadziła mnie na ziemię. Smog
nie odpuścił już nigdzie w kraju. Nawet jadąc A4, przez lasy na wysokości Bolesławca było czuć
swąd wędzarni oraz widać było zadymienie.
Tak być NIE musi. Tak być NIE powinno.
I wprowadzenie norm na piece w Małopolsce, to pierwszy krok.
Dalej powinny pójść ograniczenia w sprzedaży najgorszych paliw - muły i inne odpady węglowe.
Poważne kontrole spalin samochodowych - szczególnie diesli, oraz poważna polityka
wspomagania ocieplania domów na wsiach (z obserwacji, na oko widać, że 1/3 domów to gołe
cegły lub pustaki).
Dlatego popieram uchwałę antysmogową, i mam nadzieję że to dopiero pierwszy krok.
Popieram bo chcę jeszcze pożyć i to w Krakowie.

Proszę o jak najszybsze wprowadzenie uchwały antysmogowej w życie.
Jestem mieszkańcem podkrakowskiej wsi Piekary. Nasz dom akurat jest opalany gazem, ale to
co się tutaj dzieje w bezwietrzne zimowe dni przechodzi ludzkie pojęcie. Nie dysponuję
pyłomierzem, ale proszę mi uwierzyć, że smród jaki jest w Krakowie jest niczym w porównaniu z
tym co się dzieje u nas. Mój syn od kilku lat ma w miesiącach zimowych chrypkę i taki
specyficzny suchy kaszel. Na początku próbowaliśmy to leczyć (u ilu specjalistów ja nie byłem,
ile pieniędzy i czasu straconego), ale w końcu zauważyłem zbieżność pojawiania się kaszlu z

1

1

1

1

zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Pozostałe poruszane kwestie nie mogą
być przedmiotem uchwały.

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
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okresem grzewczym. Obecnie mój syn ma zakaz wychodzenia z domu jeśli nie jest to
konieczne, kaszle mniej – ale w istocie rzeczy, wszyscy żyjemy tak trochę jak w więzieniu.
Sytuacja związana z zanieczyszczeniem powietrza szkodzi zdrowiu obywateli miasta, turystyce i
dobremu imieniu Krakowa. Dochodzimy do sytuacji, w której Kraków zamiast kojarzyć się z
królami Polski i piękną tradycją historyczną, zaczyna być widziany jako miasto smogu,
nieodpowiedzialnych władz i trujących samych siebie obywateli. Dlatego wspieram ustawę.
Wszelkie inicjatywy modernizujące prędzej czy później okazują się opłacalne dla ogółu
społeczeństwa.
Tak ja większości mieszkańców miasta zależy mi na przyjęciu uchwały smogowej. Myślimy nie
tylko o nas, ale i o naszych dzieciach. Zróbmy razem cos dobrego na te Święta i Nowy Rok!!!

1

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.

1

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
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Popieram uchwałę antysmogową

1
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Uchwała antysmogowa to jedna z najważniejszych uchwał. Od tego czy będzie ona przyjęta czy
też nie zależy życie ludzi żyjących w Małopolsce. Jestem mieszkanką Krakowa i z przerażeniem
patrzę codziennie na pomiary stężenia pyłów w powietrzu, które przekraczają normy kilkaset
razy, na szare niebo i kaszlących ludzi a szczególnie dzieci.
Moje dzieci ciągle chorują na infekcje górnych dróg oddechowych, kaszla, dusza się i krztuszą,
zażywają mnóstwo lekarstw które i tak nic nie dają. Nawet na spacer nie da się wyjść ani
uprawiać sportu na "czystym powietrzu".
Bardzo proszę o podjęcie akcji, gdyż chcemy oddychać czystym powietrzem, cieszyć się życiem
, a nie ukrywać w domu przed smogiem.
Kraków szczyci się 2 miejscem na świecie w rankingu najczystszej wody w kraju a zajmuje
jedno z ostatnich w sprawie czystości powietrza. Czy to nie paradoks?
Popieram uchwałę antysmogową.

132.
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Jako rodowity krakowianin chciałbym aby ja i moje dzieci oddychały świeżym powietrzem stąd
moje poparcie dla uchwały antysmogowej.
Zwracam się z prośbą o pilne działania w celu wyeliminowania smogu w Krakowie.

1
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Zdecydowanie popieram uchwałę antysmogową. Poważnie rozważam przenosiny całej rodziny
do województwa pomorskiego, gdy nie zostanie ona podjęta.

1

1

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
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Chciałbym oddać "obywatelski głos" - poparcie dla uchwały antysmogowej dla Małopolski. Mam
nadzieję, że Panie i Panowie radni staną na wysokości zadania i pójdą w ślady Krakowa, a co za
tym idzie na poważnie zawalczą o czyste powietrze w całym Województwie. to już najwyższy
czas, wszyscy się trujemy !!!

1
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Zdecydowanie popieram przyjęcie uchwały antysmogowej dla całej Małopolski! Chcemy
oddychać, chcemy żyć!

1
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Jestem mieszkanką Zakopanego , które od wielu lat jest dosłownie "zakopane" w smogu.
Zwłaszcza w sezonie zimowym, który u nas jest baaaardzo długi, ale nie tylko. Także w okresie
letnim śmierdzące dymy potrafią spowić miasto trującą chmurą - ludzie grzeją bowiem wodę lub
gotują. Po południu , przychodząc z pracy nie mogę swobodnie otworzyć okna i wywietrzyć
mieszkania, bo zaraz śmierdzi w całym domu. To naprawdę jest nie do zniesienia . Ludzie nadal
nie potrafią zrozumieć jak bardzo szkodzą przede wszystkim sobie i swojemu najbliższemu
otoczeniu. Choć jest coraz lepiej ze świadomością ekologiczna to przymus administracyjny jest
KONIECZNY, bo nie możemy tak długo czekać.
Proszę o przyjęcie uchwały antysmogowej , bo chce jeszcze dożyć widoku moich zdrowych
wnuków,
Niniejszym wyrażam pełne poparcie i domagam się jak najszybszego wprowadzenia uchwały dla
całej Małopolski.
Mam uzasadnione obawy, że uchwała antysmogowa dla samego Krakowa okaże się
niewystarczająca, gdyż zanieczyszczone powietrze będzie nawiewane nad miasto z gmin
sąsiednich, a nawet z dalszych rejonów województwa. Nie dopuśćmy, aby ogromny wysiłek, jaki
włożyliśmy i koszty, jakie ponosimy tu, w Krakowie, poszły na marne.
Pomiary i obserwacje w gminach podkrakowskich oraz wielu innych gminach Województwa
Małopolskiego wykazały bardzo zły stan powietrza. Ich mieszkańcy mają takie samo prawo do
czystego powierza, jak mieszkańcy Krakowa. Pomóżmy im wyegzekwować to prawo.
Uwaga do treści Uchwały:
Czy pomiędzy datą uprawomocnienia się uchwały, a datą 1. lipca 2017 będzie wolno instalować
jakiekolwiek kotły? Jeżeli tak, to dlaczego? Moim zdaniem zakaz instalowania kotłów/ palenisk
niespełniających norm powinien dotyczyć wszystkich kotłów zakupionych po dacie
uprawomocnienia się Uchwały. Nie rozumiem, skąd data 1. lipca.2017.
Zdecydowanie popieram ustawę antysmogową. Sytuacja jest dramatyczna i należy jej
przeciwdziałać ograniczając emisję zanieczyszczeń. Proponowane zmiany wydają mi się
sensowne. Trzymam kciuki za powodzenie przedsięwzięcia.
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Domagam się przyjęcia uchwały antysmogowej dla Małopolski, ponieważ jest dla całej mojej
rodziny bardzo ważna!
Coraz częściej moje dzieci chorują a lekarze przypisują to fatalnym warunkom powietrza w
naszym otoczeniu.
Nie znam osoby przy zdrowych zmysłach, która byłaby przeciw tej uchwale.
Skoro tak wiele osób występuje z konkretnymi argumentami – co powstrzymuje rządzących od

1

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.

1

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji dla obszaru województwa
małopolskiego.

1

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
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145.

146.

jej wprowadzenia?
Popieram wejście w życie uchwały antysmogowej dla Małopolski!

1

Powietrze w Krakowie jest złe. Niełatwo jest rozwiązać problemy z przewietrzaniem miasta.
Niełatwo jest rozwiązać problemy związane z dużym ruchem samochodowym w mieście. To, co
można zrobić najłatwiej i najszybciej, co przyniesie największe efekty, to całkowity i efektywny
zakaz spalania węgla, drewna i śmieci w naszym województwie, a przede wszystkim w
bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa oraz w nim samym.
Mieszkam w Nowej Hucie. Codziennie dojeżdżam na rowerze do pracy w Starym Mieście,
niezależnie od pory roku i pogody. I zapewniam Państwa - ani wiatr, ani mróz, ani deszcz nie są
tak uciążliwe jak smog, z powodu którego muszę często jeździć w masce przeciw smogowej.
Mam dwóch synów. Starszy ma 5 lat. Jeśli ustawa szybko wejdzie w życie, to kto wie - może
unikną astmy?
p.s. Przy okazji - serdecznie dziękuję osobom odpowiedzialnym za wspaniałą drogę rowerową
Plac Centralny - Rynek Główny. Brawo!
Uchwala antysmogowa jest bardzo ważna dla mnie ze względów zdrowotnych.
Od kilku lat mieszkam i pracuje w Krakowie i z przykrością stwierdzam ze moje zdrowie
podupadło kilka miesięcy zaraz po przeprowadzce. Bóle głowy, zawroty to powszechność w
miesiącach zimowych. Do tego ospałość i bezsenność na zmianę. Równocześnie tarczyca
bardzo sie osłabiła. Skóra stała sie ziemista i cieńsza. Dla porównania - większość przykrych
objawów łagodnieje po pobytach w miejscowościach nieskażonych.
Życie w czystym Krakowie to marzenie, do spełnienia :)
Pisze do Państwa wiadomość, aby przekonać Państwa do przyjęcia projektu uchwały
antysmogowej. Zastanawia mnie, jak to jest możliwe, ze taka uchwała jeszcze nie powstała .
Dlaczego Polska znowu musi być w tzw. ogonie Europy?!Czy Państwo radni nie macie dzieci,
bliskich, na których zdrowiu Wam zależy? Przecież czyste powietrze to jest coś co mi się należy
i w ogóle sam fakt, ze obywatele musza składać podpisy, aby Państwo łaskawie się tym zajęli
jest zwyczajnie żenujące! Wymagam natychmiastowej interwencji od Miasta Krakowa i
okolicznych Gmin oraz podjęcia działań w celu poprawy jakości powietrza.
Chciałbym się cieszyć wolnym czasem zimą w Małopolsce. W tym momencie jest to niemożliwe.
Życie w Krakowie zimą jest bardzo nieprzyjemne. Ucieczka w stronę gór Zakopane/Rabka Zdrój
często kończy się tym samym. Prosimy o pomoc.
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Popieram uchwałę antysmogową.

1

Osoba prywatna

Popieram projekt uchwały antysmogowej dla Małopolski. Mam nadzieję, że uchwała zostanie
przyjęta i wkrótce będę mógł wyjść na spacer z synem lub pobiegać bez zastanawiania się czy
czynię synowi / sobie większą krzywdę niż pożytek.

1

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.

1

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.

1

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.

1

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
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Według mnie, wójtowie gmin powinni upoważnić i zobowiązać sołtysów wsi do zorganizowania
zebrania mieszkańców w celu poinformowania o skutkach palenia np. mułem węglowym lub
mokrym drzewem, oczywiście o plastyku, gumie itp. też. Na takim spotkaniu powinna też zostać
zaprezentowana wydrukowana w dużym formacie prezentacja podobna do tej Podsumowanie
wymagań zawartych w projekcie uchwały antysmogowej dla Małopolski
(http://powietrze.malopolska.pl/wp/wpcontent/uploads/2016/12/prezentacja_uchwala_antysmogowa_Malopolska.pdf) Oprócz tego
jasna informacja w jaki sposób można się starać o dofinansowanie do wymiany kotła. Oraz co
będzie grozić od 1 lipca 2017 roku za nieprzestrzeganie wymagań. To samo co będzie grozić od
2023 roku za palenie w kotłach bez żadnych norm emisyjnych.
Jeśli frekwencja na takich spotkaniach będzie marna, proponuję wysłać list do mieszkańców
gminy, z informacją o wymogach ustawy i oczywiście z informacją o możliwości dofinansowania
wymiany kotła.
Popieram w całej rozciągłości projekt ustawy antysmogowej:
1. chcę zdrowego powietrza dla moich wnuków stale chorujących na schorzenia dróg
oddechowych, nie chcę żeby z rodzicami wyjechały poza Kraków lub poza Polskę
2. chcę go również dla siebie. Kuriozalny jest dylemat - czy być aktywnym fizycznie (mieszkam
niedaleko Parku Jordana, okolica wymarzona dla takiej aktywności) czy uciekać przed smogiem
i siedzieć na kanapie w domu
3. na wykładach w Uniwersytecie III Wieku nie chcę słyszeć przerażających statystyk dot.
umieralności spowodowanej smogiem
4. ani widzieć przepełnionych poczekalni w placówkach onkologicznych.
Ta ustawa powinna być przyjęta dawno, a jeżeli dopiero teraz to JAK NAJSZYBCIEJ i w jak
najbardziej restrykcyjnej postaci !
Jestem mieszkańcem Tenczynka i osobiście nie mogę się doczekać wprowadzenia w życie
uchwały. Stan powietrza w Tenczynku jest fatalny, po zmroku nie da się wyjść z domu. Dym jest
bardzo gesty, gryzie w gardło oraz powoduje u mnie odruch wymiotny. Zanieczyszczenie w
Tenczynku jest głównie spowodowane spalaniem śmieci przez mieszkańców. Nagminną
praktyką jest również spalanie podkładów torowych nasączonych kreozytem oraz innymi
substancjami. Mimo, iż zakaz spalania śmieci jest, a spalanie podkładów torowych jest
zabronione, mieszkańcy nadal tych materiałów używają do zasilania pieców. Podkłady
składowane są przy wielu domach. Problem jest w egzekwowaniu prawa przez lokalne
władze...podam przykład:

stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Pozostałe poruszane kwestie nie mogą
być przedmiotem uchwały.

1

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.

1

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Pozostałe poruszane kwestie nie mogą
być przedmiotem uchwały.

Jeden z mieszkańców Tenczynka otrzymał dostawę świeżo pociętych podkładów kolejowych,
wymiar kawałków idealnie pasujących do pieca. Kilku sąsiadów poinformowało o tym staż
miejską w Krzeszowicach. Ja również kontaktowałem się ze strażą miejską w tej sprawie. SM po
przeprowadzeniu lokalnego wywiadu poinformowała nas, że podkłady kolejowe są
przeznaczone do ogródka, jako materiał budowlany i nic nie może z tym faktem zrobić. Od
wizyty SM, podkłady są systematycznie palone ( w ogródku nie ma zainstalowanego ani
jednego...). Pewnego dnia smród palonych podkładów był nie do zniesienia, ponownie
zadzwoniłem na SM, by przyjechali i przyłapali palacza na gorącym uczynku. Usłyszałem że SM
może dopiero przyjechać i sprawdzić za 6godz...czyli po fakcie. Poddałem się.
Wprowadzenie nowoczesnych kotłów z podajnikiem wyeliminuje nasz główny problem w
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Tenczynku, czyli spalanie śmieci oraz w/w podkładów torowych. Mam jednak obawy, że nie uda
się wyegzekwować ustawy. Certyfikaty/instrukcje/plany instalacji będą po prostu kopiowane.
Straż Miejska nie będzie sprawdzała autentyczności certyfikatów oraz instalacji, by nie narażać
się mieszkańcom, w końcu i oni sami mają takie piece...Czyli nic się nie zmieni, poza finezją
mieszkańców w omijaniu prawa. Wydaje mi się, że jedynym rozwiązaniem jest fizyczne
sprawdzenie oraz rejestracja faktycznego stanu instalacji CO przez urzędników/SM oraz
rejestracja w urzędzie.
-Nie chcę już wracać do domu z zapchanym gardłem i nosem, rzężąc jak silnik diesla na
wykończeniu.
-Nie chcę dzień w dzień ocierać się o pył, który osiada na dosłownie wszystkim - budynkach,
samochodach, przystankach autobusowych. "Test białej rękawiczki" oblany dla całego
województwa...
-Nie chcę już więcej słyszeć od bliskich "śmierdzisz". Bo gdy wracam do domu wszystko
przesiąknięte mam aromatem wędzenia, spalonego gumiaka, czego tylko fantazja właściciela
kiepskiego pieca zapragnie.
-Nie chcę żyć w ciemnościach jakie ściąga na nas gęsty smog w czasie sezonowego grzania.
Chcę, żebyście Państwo zareagowali. Najwyższy czas zmienić tą smutną rzeczywistość.
Błagam - przyjmijcie uchwałę antysmogową i uczyńcie nasze życie lepszym!
Chciałem wyrazić swoje głębokie poparcie dla projektu uchwały antysmogowej dla Małopolski,
który jest teraz konsultowany. Mieszkam w Krakowie, który ma teraz taką uchwałę, a wiele
podkrakowskich miejscowości jeszcze gorsze niż my mamy w Krakowie np. Skała. A tam też
mieszkają ludzie, dzieci, czy osoby starsze. Bez tej uchwały Ci ludzie dalej będą chorować i
umierać, a co gorsze zatrute powietrze z Wieliczki, Zabierzowa czy Skały będzie nawiewane nad
Kraków, co bezpośrednio dotknie mnie i moje dzieci. Proszę o przegłosowanie tej ustawy. Co
najwyżej można się zastanowić czy nie przyśpieszyć dat opisanych w tym dokumencie np. do
2021.

Chciałabym wyrazić swoje poparcie dla uchwały antysmogowej dla Małopolski, gdyż dotyczy ona
województwa w którym się wychowałam i w dalszym ciągu mieszkam wraz z rodziną.
Niewątpliwie region ten od dłuższego czasu boryka się z problemem zanieczyszczenia
powietrza, co jest nie tylko widoczne, ale też wyczuwalne. Martwią mnie długofalowe
konsekwencje zdrowotne wdychania tak skażonego powietrza przez wiele lat, dlatego też
poważnie rozważam wyprowadzkę z Małopolski przed założeniem własnej rodziny, by nie
narażać dzieci na choroby układu oddechowego i układu krążenia. Myślę, że zdecydowane
działania ograniczające i zakazujące spalania paliw stałych pomogą znacznie polepszyć stan
powietrza. Pochodzę z miejscowości uzdrowiskowej, atrakcyjnej dla turystów i kuracjuszy
szczególnie zimą, ale uważam, że przebywając w okresie grzewczym na zewnątrz narażają oni
swoje już i tak wątłe zdrowie, co jest istnym paradoksem. Z takim poziomem zanieczyszczenia
powietrza, miejscowości jak Krynica-Zdrój czy Muszyna nie powinny mieć statusu uzdrowiska,
bo nie wpływają korzystnie na stan zdrowia osób odwiedzających. Większość domów
jednorodzinnych ogrzewane jest paliwami stałymi, często też bez wątpienia w piecach spalane
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są śmieci, jednak zgłaszanie tego wykroczenia do straży miejskiej lub nawet władz miasta nie
przynosi skutku (wiem to z własnego doświadczenia). Utrata statusu uzdrowiska dla tych miast
oznaczałaby dramatyczny wzrost bezrobocia i ubóstwa, jednak nie wyobrażam sobie dalszego
promowania tych okolic jako "zdrowych" (miejscowości jak Rabka-Zdrój, z fatalnym stanem
powietrza, nadal promowane są jako uzdrowiska wspomagające leczenie chorób układu
oddechowego...) .Mam nadzieję, że konkretne określenie zakazów i ograniczeń przez nową
uchwałę pomoże choć częściowo uporać się z zanieczyszczeniem i podniesie świadomość
mieszkańców w sprawie katastrofalnych konsekwencji spalania węgla, drewna, mułu,
ekogroszku i śmieci w domowych piecach. Wieloletnie obserwacje stanu powietrza w naszym
województwie wykazały poziomy zanieczyszczenia porównywalne z Indiami czy Chinami, więc
jest to naprawdę poważny problem, który mam nadzieję nie zostanie zignorowany, dlatego
domagam się przyjęcia uchwały antysmogowej dla Małopolski.
Z całego serca popieram inicjatywę oraz rozwiązania przyjęte w projekcie uchwały.
Byłabym wdzięczna, gdybyście Państwo rozważyli również następujące postulaty:
1) Konieczna jest rzetelna i szeroko zakrojona kampania informacyjna i edukacyjna. Ludziom
trzeba wyjaśnić, dlaczego określone rozwiązania są wprowadzone i w jaki sposób mogą uzyskać
np. dofinansowanie na wymianę pieca.
2) Należy rozważyć wprowadzenie nawet dalej idących ograniczeń co do rodzaju stosowanych
paliw (uzależnienie dopuszczonych paliw nie tylko od wielkości ziarna, jak jest proponowane, ale
również od zawartości popiołu i siarki).
3) Niezbędne jest wprowadzenie realnych mechanizmów, pozwalających na rzeczywiste
wyegzekwowanie obowiązków wynikających z uchwał.

1

Szanowni Państwo, piszę w sprawie uchwały antysmogowej dla Małopolski. Mieszkam w
Podłężu koło Niepołomic, gdzie niedawno prowadzona była przez Radio Kraków i Krakowski
Alarm Smogowy akcja "Badamy powietrze". Wyniki pomiarów wywarły na wielu mieszkańcach
ogromne wrażenie, nie muszę dodawać jak bardzo negatywne. Tym bardziej, że stacja
pomiarowa ulokowana została na dachu przedszkola! Dopuszczalne normy trujących pyłów
dzień w dzień przekraczane były kilkakrotnie. Wiele osób zaktywizowało się do działania.
Również władze gminy nie pozostają obojętne na problem. Wiemy jednak, że żadne działania
nie będą wystarczająco skuteczne, jeśli zabraknie odgórnych regulacji. Procedowana przez
Państwa uchwała antysmogowa ma szansę spełnić taką rolę. W trosce o nasze zdrowie i życie w imieniu własnym, mojej rodziny i wielu osób żywo zainteresowanych tematem - proszę o
głosowanie za tą uchwałą.
Prawo do oddychania wolnym od pyłów powietrzem jest kluczowe dla zdrowia nie tylko dla
mojego maleńkiego dziecka, nie tylko dla schorowanej babci ale dla wszystkich mieszkańców
małopolski. Proszę o podejmowanie działań przeciw smołowych nie tylko w Krakowie. Tych
działań potrzebuje cała Malopolska.
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Popieram tą uchwałę bo brudne powietrze zabija nas i nasze dzieci
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Dla Krakowa udało się przyjąć odpowiednie regulacje, o które osobiście zabiegałem, aby
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stworzyć normalne warunki dla mojej rodziny. To jednak nie wystarczy, żeby się problemu
zanieczyszczonego powietrza pozbyć i czas na ochronę zdrowia w całym województwie. W pełni
popieram poniższy apel i proszę o stosowne prawo.

Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.

Petycja Polskiego Alarmu Smogowego
o podjęcie pilnych działań antysmogowych w Małopolsce
PETYCJA O PODJĘCIE PILNYCH DZIAŁAŃ ANTYSMOGOWYCH W MAŁOPOLSCE
Do:
Zarządu Województwa Małopolskiego
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Apelujemy do Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego
o podjęcie natychmiastowych i skutecznych działań gwarantujących znaczącą poprawę jakości
powietrza w naszym województwie. Apelujemy o wprowadzenie w nowym Programie Ochrony
Powietrza uchwały antysmogowej dla całej Małopolski. Działania antysmogowe zaczęły się w
Krakowie, ale nie mogą na Krakowie się skończyć.
My, niżej podpisani, jesteśmy głęboko zaniepokojeni dramatyczną jakością powietrza w naszym
województwie. Małopolska to jeden z najbardziej zanieczyszczonych regionów; oddychamy
najgorszym powietrzem w całej Unii Europejskiej. W wielu miejscowościach stężenia pyłu
zawieszonego i rakotwórczego benzo[a]pirenu znacznie przekraczają poziomy dopuszczalne
przez prawo polskie oraz wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia. W przypadku
benzo[a]pirenu, dopuszczalne stężenia roczne są przekraczane nawet kilkunastokrotnie. Jakość
powietrza pogarsza się wyraźnie w sezonie grzewczym.
Wpływ tak wysokiego poziomu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie jest katastrofalny.
Szacuje się, że brudne powietrze w Małopolsce jest przyczyną ok. 4 tysięcy przedwczesnych
zgonów rocznie. Lista chorób, do których przyczynia się zanieczyszczenie powietrza jest długa:
astma, infekcje górnych dróg oddechowych, przewlekła obturacyjna choroba płuc, nadciśnienie,
wylewy, zawały, udary, rak płuc, a także szybsze starzenie się układu nerwowego. Silny i bardzo
negatywny jest wpływ zanieczyszczeń powietrza na rozwój płodu.
Badania i ekspertyzy potwierdzają, że główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w skali
regionu jest emisja z domowych instalacji grzewczych: pieców, kotłów, kóz, itp. Odpowiadają
one za 57% emisji pyłu PM10, 69% emisji drobniejszego pyłu PM2,5 oraz ponad 90% emisji
benzo[a]pirenu. Obecnie w Małopolsce funkcjonuje około 400 000 „kopciuchów”, a więc kotłów i
pieców, które emitują bardzo duże ilości zanieczyszczeń, a w których można spalić praktycznie
wszystko, w tym odpady węglowe i śmieci. Dopóki nie uporamy się z tym problemem i nie
ucywilizujemy domowego ogrzewania, nie będziemy oddychać czystym powietrzem.
Czas najwyższy aby zdecydowane działania antysmogowe objęły całą Małopolskę, nie tylko
Kraków. Apelujemy, aby nowy Program Ochrony Powietrza zawierał uchwałę antysmogową
obejmującą całe województwo (z wyłączeniem Krakowa, który posiada już przepisy
antysmogowe). Nie chodzi tu o zakaz palenia węglem i drewnem – tego typu przepisy byłyby
trudne do wdrożenia poza dużymi miastami. Uchwała dla Małopolski powinna doprowadzić do
wyeliminowania najbardziej trujących pieców na węgiel i drewno, w których można też spalać
śmieci. Powinna wprowadzać wymagania emisyjne, które mają spełniać wszystkie instalacje
grzewcze użytkowane przez mieszkańców województwa oraz określić okres przejściowy na
dostosowanie się do nowych przepisów. Jak wskazują analizy prowadzone na potrzeby
Programu Ochrony Powietrza, standard ten powinien wynosić nie więcej niż 40 mg/m3 pyłu
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(czyli kilkanaście razy mniej niż emisja z „kopciucha”). Oznacza to, że mieszkańcy Małopolski
mogliby nadal stosować węgiel i drewno, ale pod warunkiem zainstalowania niskoemisyjnego
kotła. Oprócz tego należy również uregulować jakość paliw dopuszczonych do stosowania w
tego typu instalacjach.
Bez wprowadzenia przepisów antysmogowych obowiązujących w całym regionie starania o
poprawę jakości powietrza będą skazane na porażkę. Poprzednie programy ochrony powietrza
były nieskuteczne i nie przyniosły znaczącej poprawy jakości powietrza. Oferowanie samych
dotacji na wymianę kotłów bez wprowadzania wymogów regulacyjnych prowadzi do marnowania
pieniędzy publicznych – z jednej strony dopłacamy do wymiany starych „kopciuchów”, a w tym
samym czasie w innych domach montowane są nowe kotły o bardzo dużej emisji
zanieczyszczeń.
Apelujemy do Zarządu i Sejmiku Województwa o przyjęcie takiego prawa, które będzie chronić
nasze zdrowie i życie. Apelujemy o uchwałę antysmogową dla Małopolski. Apelujemy o przyjęcie
skutecznego Programu ochrony powietrza.
Jestem mieszkańcem Małopolski i chciałbym wyrazić swoją opinię nt. projektu tzw. "uchwały
antysmogowej dla Małopolski".
W mojej opinii taka uchwała jest nie tylko bardzo potrzebna, ale wręcz niezbędna. W okresie
grzewczym jakoś powietrza którym oddychamy spada tak znacznie, że nie można mieć
wątpliwości, że głównym źródłem tego podwyższonego poziomu zanieczyszczeń są instalacje
grzewcze. Wszyscy jesteśmy narażeni na niezliczoną ilość, często śmiertelnych chorób, które
wynikają z owych zanieczyszczeń. Jest rzeczą niedopuszczalną, aby Małopolska była czarną
toksyczną plamą na mapie Europy. Nie możemy pozwolić sobie na powolne zabijanie nas
samych i naszych bliskich. Bardziej prozaicznie - co roku wydajemy olbrzymie kwoty pieniędzy
na leczenie, radzenie sobie ze skutkami tragicznej jakości powietrza, którym oddychamy. Te
pieniądze powinny być dostępne na walkę z innymi chorobami i zagrożeniami, gdyż skutków
zanieczyszczonego powietrza można uniknąć, zwyczajnie, poprzez poprawę jakości powietrza.
Jest również dla mnie oczywiste, że zmiany muszą dokonywać się na poziomie całego regionu i
kraju a nie jedynie w wybranych miejscowościach, gdyż nie istniejemy w izolacji i to, co dzieje się
w jednej gminie ma wpływ na sąsiadów i na cały region.
Nie tak dawno miałem okazję przebywać w Strasburgu, dużym europejskim mieście z
fantastycznie czystym powietrzem, gdzie nie widać dymu z kominów a w dzielnicach działają
instytuty dedykowane poszukiwaniom sposobów na dostarczenie jeszcze bardziej ekologicznej
energii grzewczej. Stanu takiego nie da się osiągnąć z dnia na dzień, natomiast należy do niego
dążyć, pierwsze kroki to zdecydowane rozwiązania i regulacje prawne. Zdrowe, czyste powietrze
dla nas i naszych bliskich jest możliwe do osiągnięcia i jesteśmy odpowiedzialni za to, aby stało
się ono rzeczywistością.
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W kontekście proponowanych w Ustawie rozwiązań, sugerowałbym zastanowienie się nad
następującymi kwestiami:
- czy musimy czekać tak długo (aż do 2023) aby w pełni odczuć skutki proponowanych zmian
prawnych?
- w mojej opinii powinniśmy dążyć do całkowitej eliminacji używania paliw stałych jako surowców
grzejnych. O ile jest to skomplikowane tam, gdzie nie istnieje sieć gazowa (choć nie koniecznie,
gdyż zawsze można montować zbiorniki z gazem lub korzystać np. z pomp ciepła), to tam, gdzie
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takowa sieć istnieje Ustawa powinna zabraniać palenia węglem i drewnem (tak, jak w Krakowie).
- zajmujemy się paleniem w piecach przydomowych i bardzo dobrze, to ważne. Dlaczego nie
wypowiemy się na temat innych potężnych źródeł smogu i ogólnie zanieczyszczenia powietrza?
Mam na myśli transport drogowy (powinno się wprowadzić podobne wyśrubowane normy
emisyjne dla samochodów abyśmy nie byli złomowiskiem Europy zachodniej) oraz źródła energii
elektrycznej - dopóki niemal całość energii elektrycznej pochodzi w Polsce ze spalania węgla,
żadne poważne przechodzenie na energię elektryczną nie ma zasadniczo sensu. Musimy
promować czystą energię ze źródeł odnawialnych. Być może omawiana Ustawa nie jest na to
miejscem, jednak strategicznie, musimy o tym myśleć.
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Nie zależnie od powyższych uwag, Ustawa antysmogowa to konieczność i ważna inicjatywa.
Dziękuję za jej podjęcie i trzymam kciuki za przyjęcie Ustawy i konsekwentną realizację jej
założeń.
Chciałabym wyrazić swoje gorące poparcie dla wprowadzenia ustawy antysmogowej w
Małopolsce. Bardzo ważne jest, by działania przeciwdziałające nadmiernym zanieczyszczeniom
środowiska rozszerzyć na całe województwo a nie tylko Kraków, gdyż jak wynika z pomiarów,
inne miejscowości miewają wyższy poziom zanieczyszczeń.
Myślę, że walka z zanieczyszczeniami środowiska powinna być jednym z priorytetów jeśli chodzi
o działania władz zarówno lokalnych jak i państwowych. W dzisiejszych czasach odeszliśmy
daleko od natury, przy tak małym kontakcie z dziką przyrodą czy naturalnym, nieprzetworzonym
jedzeniem nie możemy sobie pozwolić na dodatkowe trucie się otaczającym nas powietrzem.
Jako mieszkaniec Krakowa i rodowity krakowianin pragnę wyrazić moje zdecydowane poparcie
dla uchwały antysmogowej.

1

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.

1

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Okresy przejściowe zostały określone w
sposób optymalny zapewniając
możliwość wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu potrzeby
możliwie najszybszej poprawy jakości
powietrza.

1

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.

Jednocześnie jestem zwolennikiem skrócenia okresów przejściowych. Odpowiednie 6 i 10 letnie
okresy przejściowe w moim mniemaniu są zbyt długie. Szkodliwość pyłów zawieszonych
powoduje setki chorób i śmierci mieszkańców małopolski oraz przyczynia się do zwiększonych
kosztów służby zdrowia. Koszty związane z wymianą takich pieców są nieznaczne w porównaniu
do szkód jakie pyły wyrządzają mieszkańcom. Okresy powinny zostać skrócone do odpowiednio
3 i 6 lat, tak aby skutki obowiązywania ustawy były szybsze. Wg raportu WHO zły stan powietrza
w Polsce przyczynił się do śmierci 48 544 obywateli. To liczba wołająca o szybkie i
zdecydowane kroki.
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Jestem za jak najszybszym wprowadzeniem uchwały w życie i jednocześnie prowadzeniem prac
nad dalszymi regulacjami mającymi na celu oczyszczenie krakowskiego powietrza, takimi jak
zakaz wjazdu starszych samochodów z silnikiem diesla do centrum miasta.
Chciałbym napisać kilka słów o powietrzu i mojej rodzinie. Pochodzę z Krakowa i całe życie
zmagałem się z paskudnym kaszlem spowodowanym zapylonym powietrzem. Już 20 lat temu
pani alergolog przekonywała – jedyna opcja na normalne życie to wyjazd z Krakowa. Ja w
Krakowie mieszkałem i przez wiele lat funkcjonowałem dzięki lekom wziewnym. Kiedy urodzili
się moi synowie zauważyliśmy, że i oni bardzo źle reagują na krakowskie powietrze. W związku
z tym, życie nasze w Krakowie było nieznośne, od października z zamkniętymi oknami,
ograniczonymi spacerami, nieustannym sprawdzaniem parametrów pyłu zawieszonego. Od
stycznia nie mieszkamy w Krakowie, wszystkie dolegliwości minęły, ja odstawiłem leki, moje
dzieci mniej chorują. Aktualnie mieszkamy w Warszawie, nasza rodzina jeszcze się powiększyła.
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Do końca 2018 roku trwa mój kontrakt – potem chcielibyśmy wrócić na południe, ale niestety ten
powrót będzie uzależniony od jakości powietrza. Kilka znajomych rodzin opuściło Kraków z
podobnych powodów – proszę: zróbcie coś z tym. Tu naprawdę nie da się żyć z dziećmi.
Jako obywatel Krakowa i mieszkaniec Małopolski, z planem pozostania w naszej aglomeracji i
wychowywaniu tutaj moich dzieci, domagam się przyjęcia uchwały anty-smogowej dla
Małopolski. Pierwszy krok, czyli uchwała anty-smogowa dla Krakowa, gwarantuje już częściową
poprawę jakości powietrza w naszym mieście. Jednak Kraków nie jest samotną wyspą i
działania anty-smogowe powinny być rozszerzone na całe województwo jak i na cały kraj.
Wiem doskonale jak szkodliwy dla mnie i mojej rodziny jest smog, jednak wybierając Kraków
jako miejsce zamieszkania wierzyłem, że i to w Krakowie może się zmienić. To prężnie
rozwijające się miasto i region, wraz z swoim rozwojem musi dbać o ochronę powietrza, którym
oddycha na co dzień. Chcę żyć w mieście gdzie o każdej porze roku, czy dnia bez żadnych
obaw mogę korzystać ze spacerów i innych aktywności na "świeżym" powietrzu.
Nie zgadzam się by co-dzień wieczorem otwierając okna dusił mnie smród palonych śmieci
przez moich sąsiadów. Nie zgadzam się, by takie zachowania były normą i miały dla siebie
jakiekolwiek uzasadnienie, czy usprawiedliwienie.
Oczekuję, że władze Krakowa i województwa, w które sam inwestuję płacąc tu od lat podatki
dbało o zdrowie moje i moich najbliższych. By prowadzone były wszelkie możliwe akcje
prowadzące do poprawy jakości powietrza i by nad wszystkim czuwało mądre prawo zakazujące
trucia. Mam nadzieję, że mój głos w tych konsultacjach społecznych zostanie odebrany jako
pełne poparcie dla proponowanej ustawy. Jeśli konieczne jest uzupełnienie jakiś danych by mój
głos miał ważność proszę o informację zwrotną i chętnie te dane uzupełnię.
Mieszkam w Krakowie od 9 lat. Niestety, ale mam wrażenie, że z roku na rok jest coraz gorzej z
powietrzem. Kraków, miasto znane na całym świecie, zawsze pełne turystów, a mamy tak złe
powietrze, że astmatykom i ciężarnym sugeruje się zostanie w domach w okresie zimowym, gdy
w sposób niewyobrażalny przekroczone są normy. Trujemy się codziennie. Trują się nasze
dzieci. Uważam, że rozwiązanie problemu smogu jest priorytetem, jeżeli chodzi o działania w
Krakowie, jak i w całej Polsce. To jest niepojęte, że w 2016 roku, wiedząc i czując skutki
skażonego powietrza, sprawa nie została nadal rozwiązana.
Bardzo proszę o podpisanie tej ustawy i o wprowadzenie wszelkich działań, które mogą
poprawić jakość powietrza, tym naszego zdrowia i życia.
Wszyscy oddychamy tym samym powietrzem, nie da się tego problemu zakopać pod dywan.
Działajmy!
W związku z konsultacjach społecznymi odnośnie ustawy antysmogowej dla Małopolski, proszę
o jej przyjęcie. Dla dobra wszystkich, ale zwłaszcza dzieci. Jestem mamą 3 maluchów. Non stop
zmagają się z infekcjami dróg oddechowych. Infekcje są wyzwaniem dla ich malutkich
organizmów, a ciągną się miesiącami.. Jedynie w miesiącach letnich, gdy nie ma smogu , mamy
przerwę w chorowaniu. To duże obciążenie dla ich słabo jeszcze rozwiniętych układów
odporności, dla ich witalności, naszych portfeli i sił. Nie da się oddychać, spacerować, nawet
wietrzyć pokoi dzieci w czasie smogu. Proszę, błagam zlitujcie się Państwo nad dziećmi chociaż
I zróbcie coś, by żyło się nam wszystkim tu lepiej. Bo niedługo i my dorośli zaczniemy
podejmować decyzje o wyjeździe stąd, by ratować zdrowie. Proszę zatem o podpisanie ustawy
antysmogowej dla Małopolski.
Tym mailem chcę wyrazić swoje poparcie w temacie https://smoglab.pl/malopolska-konsultujeuchwale-antysmogowa-twoj-glos-ma-znaczenie/ z powodów oczywistego: chcę czystego
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Chciałem dołączyć swój głos poparcia dla przyjęcia uchwały antysmogowej dla Małopolski.
Mieszkam w Krakowie. W okresie grzewczym, zwłaszcza wieczorami nie ma czym oddychać i
częściej niż rzadziej nie wychodzę z domu ze względu na smog! To nie do pomyślenia, że w
2016 roku, w mieście turystycznym, niebiednym, stosujemy rozwiązania sprzed setek lat.
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Konieczność wprowadzenia uchwały antysmogowej dla całej Małopolski jest niezbędna!!!
Mieszkańcy Krakowa i całego regionu z roku na rok żyjemy w potwornie zatrutym smogiem
środowisku.
Ja osobiście, moja rodzina i znajomi z którymi rozmawiam z roku na rok coraz gorzej znosimy
taki stan rzeczy.
Nie wiem czy to organizmy funkcjonują coraz gorzej zatrute, czy sam smog staje się coraz
większy, ale jednego jestem pewna - każde podwyższenie emisji trujących wyziewów znosimy
coraz gorzej. Podwyższone ciśnienie, bóle głowy, dekoncentracja, częste choroby w tym
alergiczne, gardła, krtani, zapalenia spojówek,
oskrzeli, konieczność używania wziewnych leków na astmę (?).
A w przyszłości zawał, udar, rak?? Od jesieni do ciepłej wiosny ciągle kaszlemy, chorujemy
bardzo często.
Dusimy się, nie można otworzyć okna. Próba odetchnięcia świeższym powietrzem w sąsiednich
miejscowościach spełza na niczym. Tam jest tak samo. Dopiero wspięcie się na jakieś wyższe
szczyty górskie za Myślenicami... ale kto ma na to czas i możliwości, a i to nie zawsze.
Apeluję o przyjęcie skutecznego programu ochrony powietrza dla całej Małopolski i jak
najszybszej jego realizacji !!!
Dotyczy to zdrowia i życia nas wszystkich osób starszych, młodzieży, dzieci i przyszłych
pokoleń. Chcemy żyć, proszę działać.
Witam. Proszę o przeglosowanie uchwały zakazujacej całkowitego palenia węglem. Mój syn
odkąd skończył rok ciągle kaszlal. Po kilku latach zdiagnozowano astmę. Życie w Krakowie jest
trujące, szczególnie dla chorego siedmiolatka. Nie chciałabym być zmuszona do emigracji do
Gdańska lub Słupska. Chcemy mieszkać w czystym Krakowie. Tak samo powinno byc w całej
Małopolsce. Uchwała generuje koszty dla pewnych grup natomiast koszty leczenia chorób i
zrujnowanego życia w toksycznym mieście są niewyobrażalnie wyższe. Mam tylko wątpliwości
czy sposoby kontroli pozwolą na rzeczywiste wprowadzenie zasad uchwały. Obawiam sie ze
uchwala pozostanie uchwałą a ludzie nadal będą spalalc smieci w zlej jakosci kotłach.
Mieszkam w Krakowie od 2 lat. Przeprowadziłem się z 2 letnią córka, która po tak niedługim
czasie wdychania smogu ma problemy z plucami i oddechem. Ratujcie proszę nasze dzieci i
wszystkich mieszkańców. Podam przykład: moja przyjaciolka urodzila dziecko, do czwartego
roku zycia mieszkala w krakowie, córka zachorowała na astmę, częsty katar itd. Przyjaciółka
wyjechala z Krakowa -córce ustaly dolegliwości.
Chciałam wyrazić swoje poparcie dla uchwały antysmogowej. Niejednokrotnie mieszkając w
Krakowie zastanawiałam się czy zdrowiej jest pobiegać dookoła Błoń czy pozostać w domu.
Odór palonego węgla w Cichym Kąciku często odstrasza od jakiejkolwiek aktywności fizycznej.
Nie raz pamiętam będąc u znajomych na Azorach jak nie dało się otworzyć okna bo z pobliskich
domów unosił się śmierdzący dym. Coraz częściej boję się oddychać, a to przecież niezbędne
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do życia, ale w tym mieście skracające życie jednocześnie. Serdecznie proszę o przyjęcie
uchwały.
Nasze zdrowie jest sprawą priorytetową i apolityczną. Wszyscy powinniśmy poczynić starania
dla nas i dzieci, żebyśmy mieli warunki do dłuższego życia i to w dobrej kondycji. Obecnie nie
mogę się pogodzić z faktem, że żyjemy w tak złych warunkach środowiskowych. Udało się
wprowadzić zakazy palenia papierosów w miejscach publicznych, zakaz spożywania alkoholu,
natomiast powietrze, które jest wspólne można zaśmiecać niemal do woli. To w Państwa rękach
jest władza, żeby ostatecznie ten problem rozwiązać. Poczynione inwestycje przyniosą rezultaty
zdrowotne, ekonomicznie (mniej L4, mniejsze koszty na lekarstwa).
Co ja obecnie mogę powiedzieć sąsiadom, którzy palą najgorszym jakościowo węglem i ten dym
regularnie wpada mi do okien? Stać ich na ekologiczne ogrzewanie, ale póki można, to lepiej
zaoszczędzić parę złotych. Ci co wdychają zatrute powietrze wielokrotnie więcej wydadzą na
lekarstwa z powodu astmy, czy innych przewlekłych chorób, niż Ci co zaoszczędzą na
ogrzewaniu.
ZDECYDOWANIE POPIERAMY WSZELKIE DZIAŁANIA W KIERUNKU POPRAWY JAKOŚCI
POWIETRZA!!!
PROSZĘ O ODWAŻNE DZIAŁANIA!!!
Wprawdzie nie mieszkam w Małopolsce tylko na Mazowszu ale zdając sobie sprawę że żyjemy
w łańcuchu naczyń połączonych proszę o zrobienie wszystkiego dla oczyszczenia powietrza.
Nie wychowałam się w Krakowie, ale tutaj studiowałam i mieszkam od ponad 20 lat i tutaj
wychowuję moje dzieci. Zawsze słyszę od lekarzy, że chorują bo to przecież normalne w
Krakowie, bo to typowe "krakowskie dzieci", chore na oskrzela, płuca, gardło, tchawice. Moja
córka ma astmę, lekarza mówi że to normalne w Krakowie.. Normalne?! Zdrowe powietrze to
podstawowe nasze prawo! Domagam się przyjęcia uchwały antysmogowej dla Małopolski!
Zlitujcie sie błagam, przecież sami Wy i Wasi bliscy oddychacie tym syfem
Pozdrawiam i życzę dobrych decyzji dla mnie i moich dzieci, a także dla Państwa, dla nas
wszystkich
Jako Krakowianka z wyboru chciałam wyrazić swoje poparcie dla uchwały antysmogowej.
Jeśli nic się nie zmieni, trudno mówić o rozwoju czy wzroście atrakcyjności Krakowa, a szkoda
by było.
Zadbajcie o nas, mieszkańców. Może wtedy wszyscy znajomi z rodzinnego Trójmiasta przestaną
mnie pytać, dlaczego wybrałam trucie się - niestety właśnie z tego Kraków jest teraz znany w
Polsce. Zmieńmy to!
Koniecznie zróbcie cos z tym!!!Ostatnio lądowałam w Krakowie w ciągu dnia – przykrywa nas
brunatna kopula dymu która oddychają nasze dzieci. Moje dzieci non stop kaszla, lekarze nic nie
mogą poradzić – nazywają to syndromem krakowskich dzieci. Uważam ze powinien to być jeden
z priorytetów pracy władz miasta bo znacząco wpływa na zdrowie i jakość życia mieszkańców
Pisze do Państwa w sprawie planowanej uchwały antysmogowej. Mieszkam w Krakowie i bardzo
cieszę się, że już za kilka lat nie będę widział nieba zasnutego dymem. Mam nadzieję, że moje
dzieci przestaną chorować, że nie będę unikał wyjścia na zewnątrz z obawy przed smogiem.
Wszystko byłoby dobrze, ale niestety regularnie podróżuję po Małopolsce i widzę, że w
mniejszych miejscowościach jest jeszcze gorzej, niż w Krakowie. W sezonie grzewczym
niemożliwym jest przejechać autem przez wsie i miasteczka przy włączonym dopływie
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"świeżego" powietrza. Jak można żyć w takich warunkach??!!
Bardzo proszę wziąć pod uwagę mój głos! Niech cała Małopolska oddycha czystym powietrzem!
W mojej opinii ta uchwała jest niesamowicie potrzebna małopolsce. Od października mieszkam
w Krakowie i prowadze aktywny tryb życia. Mniej więcej od listopada pojawiły się u mnie
dolegliwości najprawdopodobniej związane z smogiem (kaszel, podrażnienie gardła). Żeby móc
wyjść na bieganie( zwykle biegam ok 60-90 km tygodniowo) musze sprawdzać nie prognozy
pogody ale aktualny stan powietrza. Jest to niezwykle irytujące bo przez to że czasem przez
wiele dni poziom zanieczyszczeń zmusza mnie do zrezygnowania z treningu lub używania
specjalnej maski antysmogowej w której ciężko jest biegać. Co więcej żyjąc w Krakowie
obserwuje u wielu osób dolegliwości takie jak kaszel występujący znacznie częściej niż w
rejonach z mniejszym zanieczyszczeniem powietrza. Na koniec chce podkreślić, że prawo do
oddychania czystym powietrzem to prawo a nie przywilej a poziom zanieczyszczeń w
Małopolsce przekracza wszelkie normy co negatywnie odbija się na zdrowiu wszystkich.
Popieram uchwałę antysmogową
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Popieram uchwałę antysmogową, Powietrza!
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Chcę wyrazić swoje popracie uchwały antysmogowej. Nie może być tak, że nasze powietrze jest
trujące. Trzeba coś z tym zrobić.
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Przez całe dzieciństwo i dorastanie zmagałam się z astmą, którą na szczęście udało się
wyleczyć. Niewątpliwie jedną z jej przyczyn jest zanieczyszczenie środowiska w czasach
młodości moich rodziców (peerelowski przemysł), ale i mojego dzieciństwa.
Mocne alergie i astma bardzo utrudniają życie. Ataki są częste, uniemożliwiają rodzicowi
podjęcie pracy przez konieczność opieki nad chorym dzieckiem. Z perspektywy dziecka ataki
duszności są przerażające, a ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia - zwyczajnie przykre.
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Dlatego też z całą świadomością nie zdecyduję się na dziecko w Polsce (a szczególnie
Małopolsce) dopóki stan powietrza nie poprawi się na tyle, żebym już w ciąży mogła nie truć
siebie i oczekiwanego dziecka. Obawiam się też, że mój stan zdrowia może się kiedyś
pogorszyć i zmusić mnie do emigracji, na co wcale nie mam ochoty. Państwo też zapewne
wolałoby nadal dostawać podatki, które odprowadzam.

182.

Osoba prywatna

Moja historia nie jest szczególnie dramatyczna. Podobnych osób na pewno są tysiące. Dlatego
bardzo proszę o poparcie uchwały antysmogowej.
Moim zdaniem problem smogu i zanieczyszczenia powietrza w Małopolsce to de facto problem

1

Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
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Załącznik 1
nr 1 naszego regionu. Wszyscy powinni nie ustawać w wysiłkach by pomóc ów problem
zwalczyć. Uchwała antysmogowa na pewno w tym pomoże. Osobiście bardzo ją popieram.
Bardzo proszę o zrobienie wszystkiego, co się da, żeby ustawa antysmogowa została
uchwalona. Mam małe dziecko, które na spacery wychodzi może dwa razy w tygodniu w okresie
grzewczym, bo w pozostałe dni stężenie pyłu jest niebezpieczne. Wszyscy cierpimy z powodu
złego stanu powietrza w Krakowie: mąż, syn i ja. Od jesieni do wiosny mamy problemy z
układem oddechowym, łzawią nam oczy na polu. Nie chcemy stąd wyjeżdżać, ale jeśli sytuacja
się nie poprawi, bierzemy pod uwagę opuszczenie Krakowa, bo nie chcemy kolejnych dzieci
narażać na te same problemy.
mama 14-sto miesięcznego Aleksa
Wyrażam poparcie dla uchwały w zaproponowanym kształcie.

1

Osoba prywatna

Popieram uchwałę antysmogową. Mam 32 lata, żonę i 2 letniego synka. Nie chcemy się truć i
siedzieć całą zimę w mieszkaniu

1

186.

Osoba prywatna

1

187.

Osoba prywatna

Popieram uchwałę antysmogową. Stan powietrza wyczuwalny jest już bezpośrednio przy
wjeździe do Krakowa czy Nowego Targu. Bez urządzeń czuje się spaliny, i toksyczne zapachy
ze spalanego tworzywa.
Przepisy powinny być jasne i egzekwowane dla komfortu wszystkich mieszkańców. Niezmiernie
ważne jest doprowadzenie do ograniczenia zanieczyszczania powietrza w Małopolsce.
Konieczna jest właściwa edukacja dzieci w szkołach i dorosłych osób palących w piecach,
spalających śmieci i opakowania w kominkach. Niska świadomość powoduje trucie własnych
rodzin i sąsiadów co skutkuje wysokimi nakładami na leczenie. Nakłady powinno się
przeznaczyć na dofinansowanie wymiany urządzeń.
Kraków może, wreszcie się doczeka tej ustawy. Popieram z całego serca.

188.

Osoba prywatna

1

189.

Osoba prywatna

Chciałbym wyrazić całkowite poparcie dla pomysłu przyjęcia uchwały antysmogowej dla całej
małopolski. Liczę, że w jej efekcie nastąpi wreszcie poprawa jakości powietrza w naszym
województwie. Obecna sytuacja jest dla mnie nie do zaakceptowania dlatego domagam się
zdecydowanych działań ze strony Władz aby rozwiązać istniejącą sytuację.
Pragnę również dodać, że popieram uchwałę pomimo że dotknie mnie ona w wymiarze
finansowym ponieważ sam też będę zmuszony zmodernizować instalację grzewczą w swoim
domu. Obecnie jednak - bez wsparcia programów dofinansowania - jest to trudne do
przeprowadzenia.
Piszę aby poprzeć uchwałę antysmogową dla całej Małopolski. Od tego, czy w najbliższych
latach jakość powietrza w tym regionie ulegnie poprawie uzależniam to, czy pozostanę w
Krakowie, kupię tu mieszkanie i założę rodzinę, czy wyjadę.
Myślę, że nie jestem jedyną osobą która w ten sposób uzależnia swoje chęci pozostania w
regionie. To czy Kraków i okolice to dobre miejsce do zamieszkania na dłużej zależy także od

183.

Osoba prywatna

184.

Osoba prywatna

185.

1

1

1

wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.

Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.Pozostałe poruszane
kwestie nie mogą być przedmiotem
uchwały.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.

Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
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Załącznik 1
dbałości o czyste środowisko i idące w tym kierunku uchwały.
Popieram ustawe antysmogowa-powietrze w malopolsce nas zabija i nasze dzieci.
Wraz z ponad 10 000 osób, którym zależy na czystym powietrzu w Małopolsce.

190.

Osoba prywatna

1

191.

Osoba prywatna

Jestem alergikiem, mieszkam w centrum Krakowa. Są takie dni, że płuc mi brakuje, żeby złapać
w Krakowie oddech.. Smog jak smoła zalepia pęcherzyki płucne. Zmieńcie to, proszę...
Popieram uchwałę antysmogową.

1

192.

Osoba prywatna

Chciałbym wyrazić swoje szczere poparcie dla uchwały antysmogowej. Chce zyc i wychowywac
swoje dzieci w zdrowym otoczeniu jak robi to reszta europy. Udało sie to u naszych sasiadow to
czemu ma sie nie udac u nas ? Mamy wszyscy prawo do oddychania czystym powietrzem!

1
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194.

Osoba prywatna

195.

Osoba prywatna

196.

Osoba prywatna

197.

Osoba prywatna

Jestem świeżo upieczonym małżonkiem i mieszkam w Krakowie od kilku lat. Jeśli w przeciągu
kilku lat sytuacja z powietrzem się nie poprawi, zamierzam się wyprowadzić. Podobnie
większość moich znajomych. Jesteśmy młodzi i mamy siłę do tego, żeby zmienić miejsce
zamieszkania. Zróbcie coś z tym i ratujcie to miasto.
Ustawa antysmogowa jest ustawą bardzo ważną dla naszego zdrowia. Ustawą, która może
przyczynić się do jego poprawy, ale również do poprawy stanu środowiska. We wczesniejszych
latach miałem przyjemność mieszkać również w innych województwach takich jak województwo
mazowieckie i łódzkie, jednak problem smogu zauważyłem i "poczułem" dopiero w Krakowie.
Smog co roku zabija ogromną liczbę ludzi. Wierzę, że wprowadzenie powyższej ustawy pozwoli
tę liczbę zmniejszyć, przynajmniej w województwie małopolskim jak i w samym Krakowie.
Ustawa jest ważna, gdyż najbardziej na świecie liczy się dla mnie zdrowie moich bliskich.
Statystyki które mówią, że wdychamy co miesiąc paczkę papierosów są przerażające.
Mam również nadzieję, że czas na wymianę pieców zostanie zmniejszony. Już wystarczająco
długo wdychamy rakotwórcze powietrze. Najlepszym dowodem na to są przekroczone wskaźniki
pyłów zawieszonych podczas zim.
Bardzo mi zależy na przyjęciu uchwały antysmogowej.
Jeśli uchwała nie wejdzie w życie i nie będzie konkretnego planu pozbycia się pieców na paliwa
stałe, na pewno będę rozważał wyprowadzkę z Krakowa, gdyż ciężko funkcjonować w tym
mieście w sezonie zimowym... Niestety, wielu mieszkańców zatruwających życie musi być do
tego zmuszonych, gdyż zwykła perswazja i argumenty merytoryczne po prostu nie działają.
Liczę na przychylność.
Od kilku lat popieram dzialanie Krakowskiego Alarmu Antysmogowego i bardzo cieszy mnie, ze
widac coraz wiecej efektow pracy tej organizacji - przede wszystkim w dziedzinie informowania i
uswiadamiania mieszkańców Malopolski o zagrożeniach jakie niesie ze soba zycie w zatrutym
środowisku naturalnym, ale takze mobilizowania wladz do poprawy obecnej sytuacji.
Tym bardziej ciesza mnie wiesci o planowanym przyjeciu Uchwaly Antysmogowej dla Małopolski
- zbyt dlugo czekamy juz na taki dokument, osobiscie popieram jego przyjęcie i mam nadzieje,
ze problem smogu i zlej jakosci powietrza w regionie uda sie rozwiazac juz niebawem.
Wsparcie dla uchwały antysmogowej,
Chcialbym oddychać świeżym powietrzem w Krakowie.
Wspieram inicjatywę poprawy powietrza w Krakowie:

1

Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.Okresy przejściowe
zostały określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość wymiany
istniejących źródeł ogrzewania przy
zachowaniu potrzeby możliwie
najszybszej poprawy jakości powietrza.

1

Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.

1

Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.

1

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
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Załącznik 1
-Likwidacji pieców weglowych oraz innych na paliwa stałe,
-ograniczenia wjazdu do Krakowa samochodów z silnikiem diesla oraz pozostałych samochodów
starszych niz 10 lat
198.

Osoba prywatna

199.

Osoba prywatna

200.

Osoba prywatna

201.

Osoba prywatna

Chciałam zabrać głos w sprawie uchwały antysmogowej. Każdej zimy jakość powietrza jest
poniżej normy. Chcemy móc spędzać czas na świeżym powietrzu, chodzić na spacery i
normalnie funkcjonować, bez konieczności zakładania masek przeciwpyłowych. Zadbajmy o
siebie i najmłodszych! Mam nadzieję, że podjęte zostaną działania w celu poprawienia jakości
powietrza w Małopolsce.
Jako rodowity Krakowianin jestem żywo zainteresowany stanem jakości powietrza w naszym
mieście.
Kraków to wizytówka Polski na cały świat. Wydaje się ogromne pieniądze na promocje miasta,
poprawę infrastruktury turystycznej i wiele innych dzialan związanych zturystyka, jednak
zapomina się o tak podstawowej kwestii jaka jest powietrze i ogolna czystość miasta. Jako
mieszkaniec Krakowa moje zycie nie zmienia się na lepsze po wybudowaniu kolejnego hotelu,
apartamentowca lub centrum obsługi turystow. Zmieniloby się w znaczny sposób gdyby został
zaplanowany publiczny park z duza iloscia zieleni, gdzie moznaby pojsc z dziecmi spedzic
aktywnie czas na wolnym i swiezym powietrzu.
Do tego potrzebna jest ogolna zmiana filozofii myslenia o miescie &#x2013; jako miejsca zycia
dla ludzi a człowiek najlepiej się czuje w zgodzie z natura i korzysta z jej dobrodziejstw.
Rownoczesnie jako rowerzysta (codziennie, nawet teraz w zimie dojezdzam do pracy na
rowerze) widze jaki jest stan powietrza. Golym okiem można zauwazyc smog. Po wyjściu z
mieszkania od razu czuc charakterystyczny zapach smogu. Nie jest to naturalny zapach
powietrza tylko brudu i zanieczyszczen. Smutne jest to ze panuje tendencja ze im ladniejsza
pogoda tym gorszy stan powietrza. Podczas deszczu jest calkiem w normie a przy silnym
wietrze bywa nawet bardzo dobrze
Zwracam się z prosba o podjecie wszelkich możliwych dzialan aby sprawily ze powietrze w
Krakowie i całej Malopolsce (a w późniejszym czasie także w innych województwach) ulegnie
zdecydowanej poprawie. Jestem zdania ze glowna przyczyna trucia powietrza sa piece weglowe
i spalanie w nich wegla i wszystkich innych rzeczy. Co za tym idzie decyzje powinny dazyc do
wyeliminowania ich z uzycia.
Popieram uchwałę antysmogow ą. To będzie ważna decyzja dla naszego województwa. Dla
jego mieszkańców i gości! Proszę o głosowanie za uchwałą.

1

Bardzo proszę o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu poprawy jakości powietrza w
naszym województwie.
Mieszkam pod Krakowem i codziennie widzę (a co gorsza czuję) jak "sąsiedzi" palą "czym
popadnie" w piecach i trują nas wszystkich ... narażając również nas wszystkich na koszty
leczenia ...
W tym roku zmarł mój Ojciec mieszkający w Nowym Sączu, zmarł na białaczkę. Lekarze nie
potrafili mi odpowiedzieć jakie były przyczyny tej choroby w jego przypadku. Padły wielokrotne
sugestie, że czynniki rakotwórcze są w "powietrzu" którym oddychamy (benzen/benzopiren itp.)
W Nowym Sączu mieszkają nadal moja Mama i brat ... z przerażeniem patrzę codziennie na
wskazania systemu monitoringu

1

stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji. Pozostałe poruszane
kwestie nie mogą być przedmiotem
uchwały.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.

1

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Pozostałe poruszane kwestie nie mogą
być przedmiotem uchwały.

1

Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
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http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/stacja/8/parametry/1697-6972-71-68-70/dzienny/30.12.2016
który prawie codziennie pokazuje wielokrotne przekroczenia norm, najczęściej znacząco
większe niż - w tak przecież negatywnie się wyróżniającym pod tym względem - Krakowie.
Ratujmy nasze zdrowie i życie !
Proszę o przyjęcie uchwały antysmogowej dla całej Małopolski, bo inaczej wszyscy tu padniemy.
Lub emigrujemy.
Wczoraj w Madrycie został ogłoszony smog i wstrzymany ruch połowy aut, bo tlenki azotu
przekroczyły 200 jednostek. Tylko z tego powodu.
Bardzo prosze o zwiany do jakosci powietra w Krakowie. To jest wstyd i kosmar zeby 21 wieku
byl taki stan powietrza e clonku UE.

1

1

Zwracam się z prośbą o uchwalenie uchwały antysmogowej dla Małopolski. Bądźmy przykładej
dla pozostałej części kraju, pionierem w walce o zmianę warunków do życia. Na pewno nie
muszę podkreślać jak ważne jest czyste powietrze, jak potrzebujemy go dla zdrowia, dla nas i
naszych rodzin. Bez niego nie będzie ładnego Krakowa a jest to najlepsze miasto na świecie.
Coś o tym wiem.
Dodam jeszcze, że mamy w Polsce jedną z najniższych zachorowalności na choroby
nowotworowe (to ciągle dzięki naturalnej żywności) ale niestety mamy jeden z najwyższych
wskaźników umieralności na choroby krążenia, serca, płuc (to właśnie przez zanieczyszczone
powietrze). Umieramy zdecydowanie za młodo...
Kiedyś czytałam w zagranicznej prasie, że dzieci z Polski mają częściej niedorowzój mózgowy,
głównie te z Krakowa, z uwagi na zanieczyszczone powietrze. Było mi bardzo przykro czytać ten
artykuł.
Jeśli tego maila czyta osoba, która będzie miała wpływ na decyzję, to prosze mieć w
świadomości, że nie robi tego Pani/Pan dla kogoś, ale przede wszystkim dla siebie!
Jako wieloletni mieszkaniec Krakowa spoglądam z nadzieja na Uchwale Antysmogowa. Od
dawna czekam na zdecydowane działania, które przyczynia się do poprawy jakości powietrza i
jakości życia w ogóle. Zły stan powietrza wielokrotnie powodował, że poważnie rozważałem
wyprowadzkę. Stan powietrza to wg mnie absolutnie najbardziej palący problem miasta.
Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do aktualnego kształtu ustawy.
Popieram uchwałę antysmogową

1

Popieram tę uchwałę antysmogową, bo nie chcę, żeby moje dzieci żyły w jednym z najbardziej
zanieczyszczonych regionów w Europie. Nie chcę budzić się co rano i musieć sprawdzać czy
można wyjść z dziećmi na zewnątrz bo poziom smogu jest niższy niż zazwyczaj. Nie chcę
używać maski i żyć jak w czasach postapokaliptycznych. Czas działać!
Popieram uchwałę antysmogową

1

Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.

1

Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.

1

Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.

1
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Chciałem wyrazić poparcie dla wprowadzenia uchwały antysmogowej dla Małopolski. Jest to
konieczność i moralny obowiązek - dbanie o czyste powietrze jako dobro wspólne dla nas i
przyszłych pokoleń.
Mam nadzieję, że jest to jedno z szeregu działań dla poprawy naszego środowiska. Kolejnymi
powinno być rozwój transportu publicznego, poprawa jakości zieleni, ograniczenia gęstości
zabudowy w miastach, rozwój infrastruktury rowerowej i budowanie świadomości wśród
mieszkańców.
Jako mieszkanka Krakowa a za niedługo gminy Świątniki chcę zgłosić poparcie dla ustawy
antysmogowej dla całej małopolski

1

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wzmożoną uwagę i podjęcie niezbędnych działan, któreby
znacznie zmniejszyli smog w Krakowie.
To nie jest dobra reklama Krakowa. Sporo moich znajomych łącznie ze mną zastanawia się nad
przeprowadzką do innego miasta gdzieś na północ Polski lub zagranicą - Chcemy zmniejszyć
ryzyko zachorowań, które powoduje alarmujące zanieczyszczenie.
Chcemy aby nasze dzieci również były zdrowsze!
Witam, mieszkam w Krakowie i oddycham tym powietrzem. Zdecydowanie domagam się, aby
władze miasta i kraju wszczęły odpowiednie kroki, aby powietrze , którym oddycham nie zabijało.

1
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Uchwała antysmogowa na tak. Wybieram czyste Zakopane

1
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Uważam, ze przyjęcie uchwały antysmogowej w obecnym kształcie- przedstawionym w
projekcie- jest koniecznym minimum, by nastąpiło rzeczywiste zmniejszenie zanieczyszczenia
powietrza. Koszty leczenia problemów zdrowotnych- również moja rodzina doświadcza skutków
mieszkania w zanieczyszczonym mieście- są bardzo duże i ponoszą je wszyscy- jako podatnicy
i jako pacjenci dopłacający z własnej kieszeni za leczenie. Dlatego uważam, że proponowane
zapisy powinny byc uchwalone bez poprawek idących w kierunku przesunięcia daty
obowiązywania bądź wymagań normatywnych. Mam nadzieję, ze twórcy projektu będa twardo
bronili tych zapisów, i nie pozwolą na rozwodnienie tych wymagań.
Uważam ponadto, że nalezy zastanowić się dodatkowo nad skutecznością egzekucji tych
wymagań. jak do tej pory, nawet istniejące przepisy są jawnie omijane przez sąsiadów-trucicieli
kominowych, ponieważ wiedzą, że faktycznie nie są zagrożeni żadną karą.
Popieram uchwałę antysmogową
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Jestem młody a życie w Krakowie spowodowało u mnie astmę i niewydolność płucną w
okresach zimowych.
Zrobię wszystko aby zaoszczędzić tego losu moim dzieciom. W przypadku braku uchwały i
działań antysmogowych jedyną alternatywą będzie opuszczenie rodzinnego Krakowa i
małopolski,

1
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1

1

1

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji. Pozostałe poruszane
kwestie nie mogą być przedmiotem
uchwały.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Pozostałe poruszane kwestie nie mogą
być przedmiotem uchwały.

Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
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Uchwałą antysmogowa to konieczność dla zdrowia nas wszystkich,
Piszę w imieniu swoim, oraz kilkunastu osób z najbliższych znajomych i rodziny, mając na celu
poparcie działań Polskiego Alarmu Smogowego oraz Państwa i w efekcie polepszenie tragicznej
sytuacji nas wszystkich - mieszkańców województwa małopolskiego.
Na temat jak bardzo negatywny wpływ na nasze życie i zdrowie ma przebywanie na obszarze
województwa w okresie zimowym, można znaleźć wiele informacji w sieci i nie tylko, napiszę
więc dlaczego jest do dla nas ważne.
Żyjemy w czasach, w których człowiek wystawiony jest na wyjątkowo niekorzystne warunki, w
których żyje (chemiczna żywność, promieniowanie sieci komórkowych itp), chcąc więc
ograniczyć te szkodliwe czynniki, a jednocześnie dać sobie szansę życia w zdrowiu, jesteśmy
zdeterminowani, żeby zapewnić sobie i swoim bliskim możliwie jak najlepsze warunki, w tym
czyste powietrze.
W chwili obecnej skażenie powietrza w Małopolsce jest nie do zaakceptowania.i wiem, że wiele
osób od tego uzależnia swoje plany na przyszłość. Wśród znajomych, bardzo często aktywnych
zawodowo (prowadzących działalność, pracujących na etacie) słyszę opinie, że jeśli sytuacja nie
ulegnie poprawie, wyprowadzą się w inne rejony Polski, gdzie powietrze jest czystsze.
Biorąc pod uwagę choćby ten jeden aspekt tego jakże rozległego tematu prosimy o
zintensyfikowanie działań mających na celu znaczącą poprawę jakości powietrza w Małopolsce.
Od 13 lat mieszkam w Krakowie. Niestety powietrze tutaj jest bardzo zanieczyszczone, co mam
wrażenie bardzo negatywnie wpływa na moje zdrowie. Zajmuję się muzyką, jestem wokalistą i
przez kilka ostatnich lat ciągle nękają mnie kaszle, drapanie gardła i ogólne problemy
oddechowe.
Jednak problem smogu nie występuje jedynie W naszym mieście, spotkać go można w wielu
miejscowościach Małopolski. W ferie zimowe postanowiłem odpocząć i wybrałem się do Białki
tatrzańskiej, jednak wieczorami w tej miejscowości powietrze jest tak zanieczyszczone, że
człowiek czuje się jak by siedział w wędzarni. Kraków w porównaniu do Białki to kurort
uzdrowiskowy.
Mam nadzieję że odpowiednie regulację prawne zostaną wprowadzone, a co najważniejsze
będzie pełna kontrola przestrzegania ich gdyż w obecnym świecie ludzie ludziom tworzą bardzo
negatywne warunki do życia. Przyczynia się do tego lekkie podejście do kwestii ogrzewania
domów. Właściciele, których nie stać na dobrej jakości węgla itp. Do ogrzewania swoich
mieszkań, spalają tam całą masę odpadów, które później przyczyniają się do trucia środowiska
społecznego. Moja opinia jest taka, że jeśli kogoś nie stać na utrzymanie własnego domu, niech
przeprowadzi się do mieszkania, a nie truje innych.
Mam nadzieje że władze poszczególnych miejscowości, władze Województwa Małopolskiego
oraz władze naszego kraju, zakasają rękawy i zabiorą się do trudnych, ale potrzebnych decyzji w
sprawie ochrony zdrowia ludzkiego, gdyż za kilka lat może być za późno, a nasze
społeczeństwo będzie zmagać się z całą masą chorób spowodowanych przez wieloletnie
zaniedbania.
Gorąco liczę na to, że ta uchwała będzie podpisana. Dzisiaj wszyscy są już świadomi tego, jak
złe jest powietrze w Małopolsce. Cała nadzieja w tej ustawie.
Sprawa jest dość jasna i nie ma tu nad czym specjalnie dyskutować.
Kraków nie nadaje się do życia i władze nic z tym nie robią. Skończy się na ucieczce z tego

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
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Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
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Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
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określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
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miasta albo zgonie w zwolnionym tempie.
Liczę ze jest ktoś kto mimo posiadanej władzy myśli dalej trzeźwo i w końcu zrobi coś co zmieni
ten stan rzeczy.
Popieram uchwałę antysmogową. Chcę żyć!!!!!!!!

spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
1

1
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Wyrażam zdecydowane poparcie dla planowanej uchwały antysmogowej dla województwa
małopolskiego.
Większość aktualnie dostępnych danych pokazuje, że w okresie grzewczym wsie Małopolski są
bardziej zanieczyszczone niż Kraków. Jako mieszkaniec obrzeża Krakowa wyraźnie odczuwam
negatywny wpływ zanieczyszczeń emitowanych z sąsiednich miejscowości. Dlatego obawiam
się, że sama już podjęta uchwała dla Krakowa nie zmieni istotnie sytuacji osób zamieszkałych co
prawda w granicach miasta, ale w sąsiedztwie okolicznych wsi. Także dla takich osób, oraz
oczywiście samych mieszkańców wsi małopolskich, uchwała antysmogowa dla województwa
małopolskiego jest niezbędna.
Z ulgą przyjąłem wiadomość, że uchwała antysmogowa jest przygotowywana i rzeczywiście
wszystko wskazuje na to, że zostanie uchwalona. Uważam, że jest niezbędna. Jest rzeczą w
pewnym stopniu zrozumiałą, że dawniej na tak wielką skalę wykorzystywano odpady węglowe
jako opał, ale nie jest zrozumiałe, ża aż do dzisiaj jest to powszechne i, co gorsza, dozwolone.
Powszechnie uważa się, że powodem są pieniądze. Wiem, że nie jest to prawda. Znam co
najmniej kika osiedli domów jednorodzinnych, w których wielu zamożnych mieszkańców pali nie
tylko tzw. odpadami węglowymi, ale w ogóle czymkolwiek. Powód jest jeden. Większość z nich
bagatelizuje skutki zdrowotne lub w ogóle ich nie zna. Państwo i władze lokalne nie zabraniając
takich praktyk, tylko umacniały ich w opinii, że "nie może być aż tak źle". Pora aby Państwo
wysłało inny, oparty na badaniach, sygnał.
Poza tym, Małopolska ma szansę stać w awangardzie dobrych, proekologicznych zmian. Warto
również spojrzeć na tę uchwałę jako krok ku wzmocnieniu naszej marki. Lepszej okazji nie
widzę.
Popieram uchwałę antysmogową

225.

Osoba prywatna

Popieram uchwałę antysmogową dla Małopolski
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Wiem, że wszyscy z Państwa starają się, aby powietrze w Krakowie uległo polepszeniu.
Jestem bardzo wdzięczna za te starania, ponieważ jest to niezwykle ważne dla zdrowia nas
wszystkich mieszkających w Krakowie.
Bardzo proszę, aby Państwo poważnie podeszli do tego temu i kontynuowali te starania. Piece
gdzie pali się węglem i drewnem koniecznie muszą być zabronione.
Jak w temacie! Popieram uchwałę antysmogową.

Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji
na terenie województwa małopolskiego.
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Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
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Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
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określenie wymagań w zakresie emisji.
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spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
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W pełni popieram uchwałę antysmogową. Uważam, że władze znając zagrożenie jakie niesie ze
sobą utrzymanie tak potwornej jakości powietrza, są zobowiązane podjąć takie decyzje.
Coraz większa liczba ludzi staje się świadoma zagrożenia, chce z tym walczyć i popiera
działania mające na celu walkę ze smogiem. Gwarantuję, że przeforsowanie tej uchwały
przysporzy wielu fanów urzędnikom odpowiedzialnym za jej wprowadzenie w życie. Walczymy o
większe dobro, kosztem raptem kilku/kilkunastu procent niereformowalnych idiotów
zatruwających nasze dzieci i rodziny.
Nie mamy innego wyjścia, inaczej wszyscy pomrzemy. Przeciwko uchwale antysmogowej mogą
być tylko samobójcy.

1

Obserwując i czując! pogarszający się stan powietrza w mojej, uzdrowiskowej !!! miejscowości,
Rabka -Zdrój i obserwując dramatycznie zwiększającą się liczbę dzieci z chorobami dróg
oddechowych, popieram wszelkie działania zmierzające do poprawy obecnego stanu powietrza
,szczególnie w Małopolsce! a uchwała antysmogowa, mam nadzieję, pozwoli nam oddychać
czystym powietrzem.
Bardzo się cieszę, że powstał taki projekt. Zależy mi na tym, by był okres przejściowy i cieszę
się, że znalazł się on w projekcie. Podobają mi się dopłaty do wymiany pieców w okresie
przejściowym a potem konieczność ich wymiany na własny koszt. Cieszę się, że uwzględnili
państwo żywotność urządzeń grzewczych. Zależy mi, by projekt wszedł w życie - wierzę, że
poprawi on jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy w naszym mieście.
W pełni popieram uchwałę zakazującą spalania paliw stałych. Proszę spojrzeć na smog w
Londynie, który 1952 roku zabił 12 tysięcy osób w ciągu 4 dni. W 1956 roku w Londynie
zakazano całkowicie palenia w piecach węglem, drewnem, itp. To jedyna droga w walce o
czyste powietrze. Proszę pamiętać, jeżeli nie zakażemy palenia w piecach, nasze dzieci i my
dorośli będziemy umierać na astmę. To kwestia przetrwania narodu polskiego.
Dzień dobry, nie rozumiem dlaczego sprawy zdrowia społeczeństwa są tak bardzo lekceważone.
Państwo nie ma pieniędzy na leczenie obywateli, ale kompletnie nie zabiega o eliminowanie
przyczyn wielu chorób i zgonów .Mam nadzieję, że Kraków będzie miał dobrą uchwałę
antysmogową.
Chciałbym oddać swój głos poparcia dla ustawy antysmogowej. To czym oddychamy to powolna
śmierć. Powinniśmy, musimy to zmienić. Powinien to być priorytet naszego regionu.

1

W ramach trwających konsultacji społecznych chciałam wyrazić swoje poparcie dla uchwały
antysmogowej dla Małopolski.
Smog ma negatywny wpływ na zdrowie i życie moje oraz mojej rodziny. Uniemożliwia aktywny
wypoczynek na powietrzu.
Smog zabija nas powoli. Bez odpowiedniego prawa nie jesteśmy w stanie bronić się przed
trującymi nas obywatelami.
Nie prześcigajmy się w statystykach zgonów. Nie czekajmy biernie, aż przyjdzie silniejszy wiatr.
Uchwalmy prawo, które pozwoli nam wreszcie odetchnąć.
Uprzejmie proszę o jak najszybsze przyjęcie ustawy antysmogowej dla Małopolski ("W sprawie

1

1

określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
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wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw"). Miejmy odwagę zmienić historię i
uporać się jednym z największych problemów naszego województwa - smogiem. Dla wspólnego
dobra. Mieszkajmy i żyjmy po ludzku!
W pełni POPIERAM ustawę antysmogową.
To przykre, że po spacerze na "świeżym powietrzu" moje ubrania śmierdzą jakby suszyły się w
palarni... To przykre, że w bezwietrzne dni od oddychania drapie w gardle. To przykre, że przez
większość chłodnych dni w roku nie mogę otworzyć okna. To przykre, że w naszym kraju ciągle
jak coś jest wspólne (np. powietrze), to jest niczyje - i można to swobodnie niszczyć. O skutkach
dla zdrowia wolę nie myśleć. Liczę na to, że to się wkrótce zmieni.
w związku z konsultacjami społecznymi chciałam zabrać głos w tej bardzo dla mnie i dla mojej
rodziny istotnej sprawie. Szczerze przyznam, że na żadną ustawę nie czekam tak niecierpliwie
jak na tą właśnie. Od niej uzależniam moją przyszłość a konkretnie dalsze mieszkanie lub
wyprowadzkę z Krakowa do miasta/miejscowości o lepszej jakości powietrza. Wychowałam się
w mieście z dużo mniejszym zanieczyszczeniem powietrza i gdy zaczęłam pracę w Krakowie
kontynuowałam moje przyzwyczajenia z lat młodości, które były dla mnie naturalne takie jak:
uchylone okno na noc, wietrzenie pościeli na balkonie itp. Dopiero z czasem dowiedziałam się,
że moje z każdym rokiem nasilające objawy niczym nie wytłumaczalnych duszności były
wynikiem właśnie owego nocnego wietrzenia. Analogicznie pogarszający się stan zdrowia moich
małych dzieci (częste infekcje, zapalenia płuc i duszności), które niczego nieświadoma
wyprowadzałam na długie spacery w zimie, "zawdzięczam" zatrutemu powietrzu, jakie właśnie
głównie w tej porze roku zalega w Krakowie. Jaka byłam naiwna wierząc, że trochę ruchu na
"świeżym" powietrzu z pewnością zwiększy ich odporność na choroby.

wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
1

Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
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określenie wymagań w zakresie emisji.
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Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji. Pozostałe poruszane
kwestie nie mogą być przedmiotem
uchwały

Tak naprawdę znacząco mojemu i moich dzieci zdrowiu pomógł: dobry oczyszczacz w domu, nie
otwieranie okien przy smogu oraz ograniczenie spacerów na zewnątrz w smogowe dni. Ale
mimo poprawy mam dość, bo czuję się jak więzień w domu. Dzieci niestety wstydzą się chodzić
w maseczkach przeciwsmogowych.
Mam znajomych, którzy właśnie z powodu smogu (a także wyczerpujących korków ulicznych)
wyprowadzili się z Krakowa kilka lat temu uzależniając swój powrót od poprawy sytuacji w tych
właśnie dwóch kwestiach. Ja też nie zamierzam dłużej ryzykować swojego zdrowia i moich
dzieci. Bardzo silnie przemawia do mnie porównanie przeżytego jednego roku w Krakowie z
wypaleniem ok. 3000 papierosów. Żałuję, że nie byłam świadoma tego zagrożenia, gdy
wprowadzałam się do Krakowa. Z pewnością nie narażałabym moich dzieci na takie ryzyko.
Jeszcze jedna kwestia, jest dla mnie szokujące, że w takich dużych metropoliach jak Londyn czy
Berlin władze tych miast potrafiły wprowadzić skuteczne rozwiązania a u nas żerując na jeszcze
dużej niewiedzy i nieświadomości społeczeństwa dopiero od niedawna w ogóle mówi się o
zagrożeniu. Kolejna rzecz, jaka mnie zastanawia to poziom alarmowy zanieczyszczenia. Jak to
jest, że w Paryżu głośno trąbi się o przekroczeniu 80 mikrogramów pyłu o średnicy 10 a u nas
przy tym samym poziomie cisza? Mamy jakieś inne płuca czy też po prostu jesteśmy
obywatelami Europy o jakby gorszej kategorii, którzy nie zasługują na poważne traktowanie?
Podsumowując: czas na zmiany. Sama ustawa nie wystarczy. Społeczeństwo jest biedne,
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dlatego należy zapewnić porównywalną cenowo alternatywę.
Ponadto konieczna jest ciągła edukacja. Jeden billboard na rok z duszącym się pod folią
dzieckiem, to chyba jednak wciąż za mało.
Pozwalając ludziom palic w piecach węglem i śmiecami skazujecie siebie i Wasze dzieci na
NOWOTWÓR.
Bardzo proszę o wprowadzenie zakazu palenia węglem i śmiecami oraz o regularne i częste
kontrole.
Kraków to piękne miasto. Każdego dnia przechodząc przez rynek, spacerując ulicą Grodzką czy
Krupniczą podziwiam to miasto i zachwycam się ciągle na nowo atmosferą, architekturą i
dziedzictwem historycznym tego miasta.
Jednocześnie kocham także krakowską gastronomię. Fenomenalne lokale o zróżnicowanej
kuchni - od studenckich miejscówek po wykwintne restauracje - regularnie podbijają moje serce.
Jestem też wielkim fanem akademickiego charakteru miasta. Jako student Uniwersytetu
Jagiellońskiego widzę, jak dużo możliwości stwarza mi uczelnia, jak wiele dzieje się w Krakowie
wydarzeń kierowanych do studentów. Cieszę się zdecydowanie, że postanowiłem studiować
dokładnie na tej uczelni, w tym mieście.

1

1

Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
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Ale gdy tylko skończę studia, szybko wyprowadzam się z Krakowa. Jestem w Krakowie drugi rok
i zdążyłem już utwierdzić się w tej decyzji.
Dlaczego? Ponieważ niekontrolowany smog zabija 600 osób rocznie. Ponieważ cenię sobie
zdrowie, o które nie sposób należycie dbać w tak zatrutym mieście jak Kraków.
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Ustawa antysmogowa oczywiście nie jest ostatecznym i wystarczającym rozwiązaniem, które w
tydzień zmieni wszystko. Ale zmieni coś. Przyniesie poprawę, której Kraków i jego mieszkańcy
tak bardzo potrzebują.
Sam studiuję zarządzanie i zajmuję się biznesem, wiem, że nie zawsze efekty środowiskowe
liczą się najbardziej przy podejmowaniu decyzji.
Jest budżet do zrealizowania, są grupy interesów do zaspokojenia.
Ale błagam o ludzkie spojrzenie na sprawę. Przed byciem urzędnikami, szefami, studentami,
jesteśmy ludźmi .I trochę się dusimy w tym Krakowie.
Popieram ustawę antysmogową.
Popieram planowane zmiany w przepisach. W Małopolsce nie da się żyć w zimę

Popieram uchwałę antysmogową. Mieszkam w Płaszowie. Codziennie chodzę na spacery z
psem i widzę, jak dramatyczny jest stan powietrza w naszej dzielnicy. Trują okoliczne domy i
małe zakłady przemysłowe. Smog nadciąga od ul. Wielickiej i Bieżanowa, jak również od strony
starego Podgórza. Wiem, że na mapie smogowej nie jesteśmy wyjątkiem; cały Kraków i okolice
w sezonie jesienno-zimowym tonie w smogu. Świadomość groźnej sytuacji na pewno jest
większa, już wszyscy w Polsce wiedzą o smogu, ale mam wrażenie, że temat jest - owszem nośny, dyskutowany i "modny", ale konkretnych działań zmierzających do poprawy jakości
powietrza po prostu nie widać. Kominy jak dymiły, tak dymią, a stare diesle dotruwają nas
spalinami.
Chciałabym na przykład wiedzieć, ile pieców w Płaszowie wymieniono na ekologiczne, jak
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wygląda kontrola palenisk w małych zakładach i warsztatach (piekarnia na ulicy Gromadzkiej)
itd.
My dorośli i nasze dzieci oddychamy najbardziej zatrutym powietrzem w Europie. Czas chyba
skończyć z łagodną perswazją i wprowadzić ostre przepisy, które wreszcie skutecznie rozwiążą
lub przynajmniej złagodzą problem smogu.
Chcę oddychać normalnym powietrzem a nie być trutym przez sąsiadów debili !!!
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ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji. Okresy przejściowe
zostały określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość wymiany
istniejących źródeł ogrzewania przy
zachowaniu potrzeby możliwie
najszybszej poprawy jakości powietrza.
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Po podpisaniu się pod petycją, w nawiązaniu do poniższej korespondencji oraz po zapoznaniu
się z projektem ustawy antysmogowej, wyrażam swoje poparcie dla niej, zauważając jednak, że
podane okresy przejściowe w obliczu stanu powietrza jaki mamy w Krakowie, są zdecydowanie
zbyt długie. Jednak mimo to deceniam te działania i wierzę, że wezmą sobie Państwo do serca
ten temat, ponieważ dotyczy on nas wszystkich i przyszłych pokoleń w takim samym stopniu.

1
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Uwaga częściowo uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Przyjęty wariant uchwały wynika z
przeprowadzonych analiz, aby osiągnąć
poziomy dopuszczalne pyłu w powietrzu.

246.

Osoba prywatna

Podjęcie działań w sprawie poprawy jakości powietrza w Małopolsce uważam za sprawę o
kardynalnym znaczeniu dla mieszkańców regionu. Projekt uchwały antysmogowa (tj. projekt
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw) uważam za krok we właściwym kierunku. To znaczy przyjęcie jej w
proponowanym kształcie będzie korzystne.
Niemniej jednak uważam, że działania powinny być jeszcze bardziej radykalne tj. wnioskuję o
wprowadzenie następującego zapisu do projektu tj.
Od stycznia 2027 roku nie można w żadnym budynku instalować kotła na paliwo stałe o ile
wcześniej kocioł na paliwo stałe nie został legalnie oddany do użytku w tym budynku.
Jak wspomniałem wyżej nie uzależniam poparcia uchwały od wprowadzenia proponowanego
przeze mnie dodatkowego zapisu tzn. lepsza jest uchwała w przedstawionym do konsultacji
kształcie niż żadna.
Dlaczego kradzież jest zabroniona i ścigana pod groźbą więzienia a za zatruwanie ludzi dymem i
pozbawianie ich życia już nie. Tak dalej nie może być. Popieram uchwale antysmogowa
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Calkowicie popieram walke o czystsze powietrze w Malopolsce i uchwale antysmogowa.
Chcialbym tylko zwrocic Panstwa uwage na fakt, ze jakosc powietrze w Malpolsce obecnie jest
na poziomie krytycznym. Wsrod krajow UE Polska jako kraj jest najbardziej zanieczyszczony.
Termin wymiany piecow (kotłów) powinnien byc przyspieszony – rok 2022 i 2026 to jest
zdecydowanie za duze opoznienie. Dotacje i zacheta do uzywania odnawialnych źródeł energii
powinny byc bardziej widoczne i latwiejsze w dostepie dla przcietnego obywatela. Jezyk ktorym
opisuje sie dotacje (wnioski, procedury) powinny byc znacznie uproszczone, tak aby przecietny
obywatel nie mial problemu ze staraniem sie o nie i ich otrzymaniem.
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możliwość wymiany istniejących źródeł
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Prosze starac sie stworzyc sytuacje nowej mentalnosci obywateli, gdzie opinia na temat
trujacych zrodel energii i sposob myslenia na temat tego jak bardzo technologia moze pomoc
nam zyc zdrowiej i taniej w przyszlosci, bedzie wygrywac nad wstecznictwem i konwecjonalym
mysleniem o paliwach. Tylko przez popularyzacje i szerzenie swiadomosci o nowych zrodlach
energii mozemy wygrac walke z tymi, ktorzy przedkladaja interes korporacji nad problem
zanieczyszczenia srodowiska i bardzo szybkiej, negatywnej zmiany klimatu.
Popieram działania dla Małopolski, a także wszystkie inne dla całej Polski.

Chcielibyśmy wyrazić całkowite poparcie dla działań zmierzających do zmniejszenia/likwidacji
smogu w Małopolsce. Obecna sytuacja w okresie grzewczym jest patologiczna. Emisja z
polskiego sposobu ogrzewania indywidualnego domów jest gigantyczna. Powietrze w okresie
grzewczym jest przesiąknięte substancjami toksycznymi/mutagennymi.
Nawet przejazd samochodem przez małopolskie miejscowości (szczególnie po zmroku) to
horror. Skażenie powierza przy sprzyjających warunkach atmosferycznych ma charakter
wielkoobszarowy i obejmuje teren całego województwa z wyjątkiem Tatr i najwyższych partii
Beskidów.
Nasza rodzina w związku z sytuacją w Małopolsce podjęła decyzję o budowie domu na szczycie
wzgórza, gdzie wiatr ciągle wieje i jest rozproszona zabudowa. Jednak nawet tam trzeba
zmagać się z zapachem palonych śmieci, węgla, mokrego drewna jak wiatr wieje od strony
palenisk.
Dlatego całkowicie popieramy wszelkie działania mogące poprawić obecny stan powietrza.
Uważamy również że są one opóźnione o przynajmniej 15-20 lat. Popieramy skrócenie okresów
przejściowych w uchwale, które obecnie według nas są za długie. Spowoduje to brak działań w
pierwszych latach po wprowadzeniu uchwały i bezkarność największych trucicieli.
Wraz z żoną i małym dzieckiem planujemy osiedlić się w gminie Zabierzów, gdzie budujemy
dom. Od kilku lat śledzę działania w zakresie ograniczania niskiej emisji i jestem niezmiernie rad
widząc konkretny projekt uchwały dla całego województwa. Mam nadzieję, że projekt zostanie
przyjęty i za kilka lat będzie można bez obaw wyjść przed własny dom i nie wdychać trujących
spalin z kotłów sąsiadów.
Powodzenia!
Jako rodzice małych dzieci (2- i 4-latków) całym sercem popieramy wprowadzenie uchwały
antysmogowej. Stan powietrza uniemożliwia spacery z dziećmi i stanowi realne zagrożenie dla
ich zdrowia. Ponieważ nasze dzieci chorują na choroby układu oddechowego, obecna sytuacja
wymaga natychmiastowej poprawy. Uchwała antysmogowa będzie realnym krokiem w stronę
czystszego powietrza i ochrony zdrowia Krakowian.
Wyrażam poparcie dla uchwały antysmogowej dla Małopolski.
Więcej myślę nie trzeba pisać.
Smog gołym okiem widać ( wracam z "urlopu" z Nowego Targu oraz Zakopanego) , gryzie w
płuca.
Z tym trzeba walczyć!
Przyjęcie uchwały antysmogowej dla Małopolski jest koniecznym krokiem dla ochrony zdrowia i
życia mieszkańców województwa.
Miejscowości, w tym te mniejszych rozmiarów, z uwagi na korzystanie z palenisk domowych

ogrzewania przy zachowaniu potrzeby
możliwie najszybszej poprawy jakości
powietrza.
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produkują zanieczyszczenia powodujące fatalny stan powietrza na terenie całego województwa.
Bez względu an granice miast i wsi problem tych zanieczyszczeń powinien być traktowany
identycznie na wszystkich obszarach województwa i najważniejszym krokiem w tym kierunku
jest działanie na rzecz redukcji niskiej emisji i program wymiany pieców w paleniskach
domowych. Sytuacja w województwie małopolskim wymaga z uwagi na wyjątkowo wysokie
zanieczyszczenie powietrza jednoznacznych i szeroko zakrojonych działań na rzecz ochrony
jakości powietrza - uchwała antysmogowa jest kluczowym aktem pranym umożliwiającym
odpowiednie działania władz publicznych oraz pobudzających inicjatywę osób fizycznych w tym
celu.
Chciałam wyrazić moje poparcie dla projektu uchwały antysmogowej dla Małopolski.

określenie wymagań w zakresie emisji.
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Jedyna uwaga, jaką zgłaszam dotyczy podanych terminów na wymianę kotłów, kominków itd.
Rozumiem, że są one podyktowane troską o tych mieszkańców małopolski, których sytuacja
finansowa nie pozwala na dostosowanie się do nowych przepisów w krótkim czasie, jednak
mimo to uważam, że te terminy są zbyt długie. Terminy powinny być krótsze, a towarzyszyć im
powinny programy wsparcia (dotacje lub pożyczki) dla niezamożnych mieszkańców.
Kolejnym krokiem powinna być regulacja dotycząca samochodów, wzorujmy się na tych, którym
się udało rozwiązać problem smogu, np. na Berlinie. Polecam artykuł
https://www.theguardian.com/cities/2016/dec/15/breathe-less-ban-cars-cities-make-radicallydifferent-responses-to-pollution.
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Stan powietrza w naszym województwie jest tak fatalny, że dosłownie widać i czuć ten problem
na codzień. Nasze powietrze po prostu śmierdzi i jest przyczyną pogorszania się naszego
zdrowia. Nie ma już czasu na wątpliwości, debaty i spory, to jest czas kiedy musicie Państwo
zacząć działać zdecydowanie i skutecznie.
Zwracam się do Państwa z prośbą o uchwalenie ustawy antysmogowej.
Swoje poparcie dla projektu motywuję chęcią związania swojego dalszego życia z Krakowem.
Mieszkam w Krakowie od 10 lat. Pracuję w publicznej instytucji kultury, korzystam i wspieram
miasto jak tylko potrafię.
Problem smogu i związane z nim problemy zdrowotne (alergie skóry,
astma) jest dla mnie JEDYNYM powodem, dla którego rozważam wyprowadzkę. Nie pozwólcie
Państwo, by Kraków był miastem, w którym ludzie sa tylko na jakiś czas, ale nie chcą wiązać się
z nim na dłużej.
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Ustawa antysmogowa może stanowić ważny gest wzięcia odpowiedzialności za mieszkańców i
próbę realnego rozwiązania problemu. (a nie fasadowy jak bezpłatna komunikacja dla grupy
kierowców, dla których cena biletu nie jest żadnym argumentem).
Moje poparcie jest stuprocentowe dla uchwały antysmogowej - uważam że każdy myślący
obywatel który dba o swoje zdrowie i pieniądze nie musi wyjaśniać dlaczego tak ważne jest
ograniczenie zatruwania powietrza którym oddychamy. "Zdrowie jest najważniejsze"
Pisząc ten e-mail chciałam wyrazić swoje poparcie dla konieczności przyjęcia uchwały
antysmogowej dla Małopolski. Jestem obecnie mieszkanką Nowego Targu, wcześniej Krakowa.

1
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Stan powietrza nie pozwala w naszym mieście na normalne funkcjonowanie to znaczy
wychodzenia z własnego domu bez ataku kaszlu. Pragnę abyście Państwo uczynili wszystko co
w Waszej mocy, aby uchwała została jak najszybciej przyjęta, ponieważ marzę o codziennym
spacerze z moją prawie dwuletnią córką, co na dzień dzisiejszy przy tak katastrofalnym stężeniu
pyłu zawieszonego i innych trujących związków w powietrzu jest niemożliwe. Ponadto ustawa ta
poszerzyłaby możliwości prawne lokalnych samorządów, które przy wsparciu lokalnych
aktywistów miałyby większe pole manewru do egzekwowania naszego prawa do czystego
powietrza.
Jako mieszkanka Krakowa chciałam wyrazić swoje poparcie dla Ustawy Antysmogowej. W moim
odczuciu wprowadzenie jej założeń to niezbędne minimum. Obecna jakość powietrza w
Małopolsce to kryzys: ekologiczny, zdrowotny, infrastrukturalny. Jest to również kryzys władzy,
która zbyt długo podejmowała doraźne środki, unikając rozwiązania problemu.
Obecnie panuje bezprawie – za każdym razem, kiedy się ochładza i akurat nie doświadczamy
błogosławieństwa deszczu albo wiatru, powietrze wypełnia się smrodem siarki i palonych śmieci.
Działkowcy bezkarnie palą śmieci i liście w granicach miasta. Dlaczego się na to pozwala?
Staczamy się do poziomu Chin, Indii, Ghany. I to bez żadnego dobrego powodu. Jeśli odważę
się wyjść bez maski, czuję się jakbym odniosła chemiczne oparzenia dróg oddechowych. Nie ma
mowy o spacerach czy sporcie. Ta sytuacja odbiera radość życia.
Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla niepodjęcia natychmiastowych działań.
Fatalna jakość powietrza w naszym kraju już teraz zbiera żniwo i obciąża przyszłe pokolenia
brzemieniem chorób (POChP, astma) i związanych z nimi świadczeniami socjalnymi. Jest to nie
do zaakceptowania.
Obecny poziom zanieczyszczenia to jeszcze jeden powód do emigracji w poszukiwaniu
minimalnych standardów życia, szansy na względnie zdrowie, możliwość aktywności fizycznej, a
przede wszystkim – władzy lokalnej zdolnej i chętnej do rozwiązywania problemów, które
dotyczą nas wszystkich.
Wdrożenie regulacji spotka się ze sprzeciwem części społeczeństwa, zwłaszcza właścicieli
kominków i przeciwników płacenia za wywóz śmieci, ale należy pamiętać, że zanieczyszczenie
środowiska to nie kwestia wolności sumienia, tylko szkodzenia wszystkim dookoła. Nikt by się
nie godził, żeby sąsiedzi wpuszczali swoje ścieki do zbiorników wody pitnej. Dlaczego z
powietrzem miało by być inaczej?
Proszę (błagam) o przyjęcie i wdrożenie Ustawy Antysmogowej. Proszę o wybawienie od
morowego powietrza.
Jestem za całkowitym zakazem instalacji kotłów do palenia paliwami stałymi w całej małopolsce.
Tylko wtedy mamy szansę na czyste powietrze, jeżeli kogoś stać na nowy dom to powinno być
go stać też na palenie gazem lub pompę ciepła oraz docieplenie budynku.
Jestem mieszkanką Krakowa, tutaj kończyłam studia, tutaj żyję i pracuję. Jeśli miałabym się
wyprowadzić z Krakowa, to tylko ze względu na zanieczyszczenie powietrza, które odczuwam
dotkliwie - nigdy nie miałam problemów ze zdrowiem a po kilku latach musiałam odwiedzić
pulmonologa i okazało się, że nabawiłam się astmy. Zimy są dla mnie okropne.
Popieram projekt uchwały antysmogowej i mam nadzieję, że zapisy w niej będą egzekwowane.
Cieszę się, że się Państwo tym zajmują. Proszę tylko - teraz - o jak największą uwagę na
obecne zanieczyszczenie, karanie i firm, i osób prywatnych palących w kominkach śmieciami -
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choć to pewnie uwaga do straży miejskiej. Kary powinny być wysokie!
Chciałbym wyrazić swoje poparcie dla ustawy antysmogowej w Małopolsce - mapy
zanieczyszczeń województwa potrafią być zatrważające, aby oddychać czystym powietrzem
trzeba uciekać aż do Gorlic! Potrzebne są szybkie i zdecydowane kroki, czas działa na naszą
niekorzyść.
Chciałem wyrazić moje poparcie dla uchwały antysmogowej dla całego województwa. Jestem
ojcem dwuletniej córki, moja żona jest w ciąży i z trwogą patrzę na wskaźniki jakości powietrza.
Wszelkie działania poprawiające jakość powietrza są dobrym, a właściwie koniecznym, krokiem.
Uchwała w swoim brzmieniu nie wprowadza żadnych drastycznych rozwiązań, jedynie wymusza
prawnie to co zdrowy rozsądek powinien od dawna wymuszać.
Jako mieszkańcy Krakowa spędzający dużo wolnego czasu "dla zdrowia" w Zakopanem oraz
okolicach Myślenic i Ojcowa całym sercem popieramy projektowaną uchwałę antysmogową dla
Małopolski! Zależy nam na tym tym bardziej, że zauważyliśmy w naszej rodzinie bezpośredni
związek nasilenia alergii skórno-oddechowych, bólu oczu i głowy z wysokim poziomem
zanieczyszczeń.
Z góry dziękujemy za przegłosowanie tej kluczowej uchwały.
Apeluję o przyjęcie uchwały anytsmogowej dla Małopolski!
W okresie grzewczym w Małopolsce nie ma czym oddychać, powietrze jest trujące i zabija
mieszkańców.
Uchwała anytysmogowa jest koniecznością, bez wprowadzenia przepisów antysmogowych
obowiązujących w całym regionie starania o poprawę jakości powietrza będą skazane na
porażkę.
W Krakowie żyję z rodziną już 11 lat. Mam dwoje dzieci do lat 4. Wiemy jak wiele zawdzięczamy
temu miasto, jak bardzo je kochamy i chcemy by było przyjazne dla wszystkich - szczególnie
rodzin z dziećmi.
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Dlatego niedopuszczalne jest abyśmy w Krakowie i całej Małopolsce tak lekceważyli sprawę
nadrzędną jaką jest prawo do życia w zdrowiu. Obecnie sytuacja powietrza powoduje, że żyjemy
w niewoli, zamknięci w mieszkaniach, a decyzja o jakimkolwiek spacerze jest poprzedzona całą
masą przygotowań i dylematów.
Szereg działań dotyczących ochrony powietrza w Krakowie jest imponujący - mamy ogromne
oczekiwania co do najbliższych lat. Wręcz czekamy na poprawę jakości powietrza aby móc
zostać w Krakowie lub powiecie krakowskim. Niestety jeśli w najbliższych latach sytuacja w
Krakowie i w województwie małopolskim nie zmieni się - WYPROWADZIMY SIĘ z całą rodziną.
Nie jest to groźba, tylko świadomie podjęta decyzja. Kierowanie się pracą i zarobkami jakie
gwarantuje życie w Krakowie nie jest dla nas ważniejsze od życia w zdrowiu.
Będzie to dla nas przykre rozwiązanie, jednak jedyne możliwe. Nie będziemy narażać naszych
dzieci i nas samych na świadome skrócenie sobie lat w zdrowiu i dobrej kondycji fizycznej.
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Apeluję wraz z całą moją rodzinę o radykalne działania, które umożliwią nam pozostanie w
Krakowie i Małopolsce. Wręcz pragniemy być przykładem dla wielu innych miast. Pragniemy żyć
w mieście i regionie słynącym na całym świecie jako przykład świadomej walki i ochrony
powietrza dla dobra wszystkich pokoleń.
Popieram. Mieszkamy tutaj my oraz nasze dzieci. W Krakowie w okolicach Placu Inwalidów i
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powietrze jest nie do oddychania. Strach wyjść z dziećmi do Parku czy w ogóle na spacer.
Ciągle kaszlą i mają chore gardła.
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Chciałbym wyrazić swoją opinie nt. Uchwały Antysmogowej, bardzo krótką opinię:
- Uchwała Antysmogowa dla Małopolski to jedyne skuteczne rozwiązanie w walce z
zanieczyszczeniem powietrza w Małopolsce. Apeluje o jej uchwalenie.
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Piszę w sprawie projektu uchwały antysmogowej. Pochodzę z podkrawskiej wsi w Gminie
Zabierzów. Jak sie okazuje problem zanieczyszczenia to nie tylko duze miasta ale tez wsie.
Spedzajac czas na wsi po godzinie 14stej (a czasami nawet wczesniej) nie mozna juz wyjsc z
domu. Ludzie zaczynają palić w piecach, cała wieś jest zakopcona, zapach jest nie do
zniesienia. Wieczorem nie mozna otworzyc okna bo cąły pokoj wypełnia sie smrodem. To sie
dzieje naprawde i z roku na rok jest coraz gorzej!!! To się musi skończyć, bo sami sie
zatruwamy. Liczę na przyjęcie ustawy, ktora jest swiatelkiem w tym zaczadzonym, smierdzącym
tunelu. Co wiecej uwazam, ze ustawa w niektorych punktach jest zbyt pobłażliwa. Okresy
przejściowe dla obecnie uzytkownaych kotłów na węgiel i drewno są zbyt długie. Po przyjeciu
ustawy dopiero za 10 lat poczujemy roznice a to oznacza, ze dzieci teraz urodzone, spedzą cale
dzieciństwo w smogu, pyle i smrodzie. Ja rozumiem, że koszty zmian są ogromne, ale koszty
leczenia późniejszych chorob beda jescze większe dlatego prosze o skrocenie okresu
przejsciowego.
Od kilku lat mieszkam na wsi na zachód od Krakowa. Przeprowadzając się myślałam, że
uciekam z krakowskiego smrodu... Niestety szybko zrozumiałam, że zamieszkałam w jednym ze
smogotwórczych jąder zatruwających Kraków.
Zimą nie da się tu żyć. Po południu kiedy wszyscy zaczynają palić w swoich starych piecach
tanim miałem i odpadami, na podpałce z plastikowej butelki, wiejska sielanka zamienia się w
mały Pekin. Gęsta mgła o zapachu wskazującym na dużą zawartość węglowodorów
aromatycznych to zimowa codzienność. I tak jest w setkach wiosek okalających Kraków - cała
Małopolska dusi się pod toksyczna pierzyną utkaną z kominowych wyziewów.
Gdyby istniała możliwość wykonania lokalnych pomiarów stężenia zanieczyszczeń w powietrzu
jestem przekonana, że często bilibyśmy rekordy w rankingu światowym. Niestety ludzie tutaj nie
rozumieją problemu bo tak żyją od lat. Jedynie odgórne regulacje wsparte szeroką akcją
uświadamiającą mogą coś zmienić w naszym ciężkim i smutnym zimowym życiu.
Dlatego popieram z całego serca projekt uchwały antysmogowej dla Małopolski.
Jestem wdzięczna Organizatorom tej akcji...
Skończyłem właśnie lekturę: http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/ i jestem przekonany
iż potrzebne są natychmiastowe i drastyczne kroki.
Jako mieszkaniec Krakowa dowświadczam przez wiele dni w roku ogromnych niedogodności
zwiazanych z jakością powietrza. Sytuacja moim zdaniem jest już patologiczna gdyż
częstotliwość przekraczania norm oraz ilość zanieczyszczeń narusza jakże cenne zdrowie moje i
moich nabliższych. Z wlasnych obeserwacji widzę iż winne są nie samochody a palenie
(zwłaszcza śmieciami) w piecach. Najbardziej widoczne jest to w okresie zimowym w
godzinnach wieczornych/nocnych (rannych) przy niskich temperaturach.
Jestem przekonany iż nie ma innej drogi niż w trybie natychmiastowym ukrócić te praktyki
prowadzące do trucia mieszkańców - w tym kobiety, dzieci i osoby starsze.
Myślę że ustrawa antysmogowa jest takim niezbędnym minimum - choć nadal potrzebniejsze są
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drastyczniejsze i szybsze kroki.
Jako mieszkaniec Krakowa, podatnik oraz obywatel Polski - proszę o wzięcie pod uwagę mojej
opinii.
Zdecydowanie podpisuję się pod Uchwałą antysmogową dla Małopolski.
Wiem, że w najbliższym czasie odbędzie się jej głosowanie i jest to dla mnie sprawa niezwykle
istotna.
Smog zatruwa nas prawie każdego dnia, jestem ojcem 1,5 rocznego dziecka i spacery po
świeżym powietrzu należą już do rzadkości.
To przykra sprawa....
Bardzo proszę o uwzględnienie mojego skromnego głosu w tej sprawie.
Proszę o przyjęcie uchwały antysmogowej. Z mojego punktu widzenia jest nadal bardzo
łagodna, niemniej rozumiem, że chodzi też o interes ekonomiczny mieszkańców.
Moja żona jest alergiczką i astmatyczką, i małopolskie powietrze - szczególnie w zimie praktycznie uniemożliwia jej wychodzenie z domu, natychmiast zaczyna się zwyczajnie dusić.
Notorycznie też choruje na choroby układu oddechowego.
Mieszkamy w Krakowie, w rejonie Borku Fałęckiego - kiedy robi się zimniej, nie możemy
przewietrzyć mieszkania, bo natychmiast wszystko śmierdzi spalinami kominowymi.
W zeszłym roku urodziło nam się dziecko, nie chcę, żeby było skazane na choroby
spowodowane dramatyczną jakością powietrza.
Myśleliśmy o wyprowadzce do innego województwa, jednak trzyma nas w Krakowie rodzina i
dobry rynek pracy - przestanie to mieć jednak w pewnym momencie znaczenie. Zdrowie jest
ważniejsze.
Popieram w 100% uchwałę antysmogową. Jesteśmy niechlubnym europejskim liderem brudu
zawieszonego w powietrzu. Teraz jest moment, by w końcu coś z tym zrobić. Nie róbmy w Polski
ciemnogrodu. Dbajmy o siebie i nasze rodziny. Małopolska może być liderem w walce ze
SMOGiem.
100% poparcia.
Popieram uchwałę antysmogową dla Małopolski. Chcę aby nasz region był dalej atrakcyjny
turystycznie, żeby nasze dzieci nie chorowały, żeby lokalną żywność była zdrowa.
Zwracam się do Państwa z apelem o poważne zajęcie się sprawą jakości powietrza w naszym
rejonie. Przez kilka lat mieszkałam w Krakowie i wiem co znaczy smog - dyskomfort w
oddychaniu, kaszel, duszności. Chciałabym żyć w mieście, w którym wyjdę na spacer nie
martwiąc się, czy zatruję się pyłem, który wisi w powietrzu. Dodatkowo zależy mi, aby następne
pokolenie miało dostęp do czystego powietrza i nie cierpiało na astmę i choroby układu
oddechowego od dzieciństwa. Mamy prawo do czystego powietrza.
Dziękuję za wzięcie pod uwagę mojej opinii.
Chciałam wyrazić głębokie poparcie dla wprowadzenia uchwały antysmogowej w Małopolsce.
Uważam, że jest to krok niezbędny dla polepszenia warunków życia w Małopolsce i zadbania o
naszą przyszłość. Jestem matką dwójki dzieci i spodziewam się w tym miesiącu trzeciego
potomka i zależy mi bardzo, aby dzieci mogły się zdrowo rozwijać i oddychać świeżym
powietrzem. Świadomość okropnych konsekwencji obecnego stanu powietrza wymaga od nas
interwencji i nie powinniśmy odkładać tego działania na później. Czekam aż powietrze znowu
będzie pachnieć.
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Jeszcze raz pragnę wyrazić ogromne poparcie dla wprowadzenia uchwały antysmogowej.
popieram uchwałę antysmogową.

1

Bardzo dziękuję za przygotowanie projekty tzw. ustawy antysmogowej (uchwały w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw).
Problem katastrofalnej jakości powietrza bardzo doskwiera mi i mojej rodzinie. Szczególnie zimą
musimy ograniczyć naszą aktywność, w tym spacery i jazdę na rowerze. Obawiamy się też
zdrowotnych konsekwencji wdychania smogu w przyszłości i już teraz odczuwamy dolegliwości,
które poprawiają się po wyjeździe z Krakowa już na kilka dni za granicę.
Ta ustawa jest szczególnie ważna dla mniejszych niż Kraków miejscowości. Jestem
zameldowana w Krakowie, ale pochodzę z Bochni i widzę, że to tam problem jest szczególnie
poważny a przy tym słabo nagłośniony. Bardzo proszę Państwa o dołożenie wszelkich starań,
aby nowe zasady spalania paliw zostały uchwalone i wyegzekwowane.
Jako mieszkaniec gminy Zabierzów w pełni popieram projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Jedocześnie zachęcam do skrócenia okresów przejściowych wymienionych w par. 10 projektu
uchwały.

1

Od wielu lat jestem przeciwnikiem sprzedawania/kupowania węgla kiepskiej jakości,
pogarszania jakości przez nieuczciwych sprzedawców i braku kontroli przy sprzedaży piecy tzw
kopciuchów.
Z zadowoleniem przyjąłem informację o ustawie antysmogowej i jestem jej gorącym
zwolennikiem.
Popieram ją w stu procentach.
Wyrazajac glos mojej rodziny oraz grona znajomych goraco popieram uchwale antysmogowa dla
Malopolski.
W wielu Malopolskich miejscowosciach w okresie zimowym czesto powietrze jest bardziej
przesycone smogiem niz Krakow. Zbliza sie okres ferii, jednak juz teraz wielu Polakow wybiera
na zimowy odpoczynek wlasnie Malopolske. Niestety, ludzie wychodzacy na wycieczki na tzw.
"swiezym powietrzu" czy tez dzieci uczace sie w lokalnych szkolkach narciarskich polozonych w
dolnych partiach gor spedzaja godziny (zwlaszcza rankiem) oddychajac gestym smogiem. 100150 metrow wyciagiem w gore robi kolosalna roznice. Wiem bo zmierzylem. Przenosne
pylomierze dobrej jakosci sa juz dostepne na rynku w bardzo przystepnych cenach i staja sie
coraz bardziej powszechne. Swiadomosc zagrozen plynacych z zanieczyszczonego powietrza
bardzo szybko rosnie w ostatnich latach. Brak poprawy sytuacji w miejscowosciach Malopolski
prawdopodobnie bedzie mialo wkrotce wplyw na ograniczenie turystyki w naszym rejonie i
konkretne efekty ekonomiczne. Ten skutek pewnie bedzie bardziej namacalny niz niewidzialny
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1
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zakresie emisji. Okresy przejściowe
zostały określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość wymiany
istniejących źródeł ogrzewania przy
zachowaniu potrzeby możliwie
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smog.
To jednak tylko jeden z drugorzednych skutkow. Sa wazniejsze powody. Ile znamy osob, ktore
przegralo walke z rakiem czy choroba serca? Czesc z nich nie musialo zachorowac, gdybysmy
mieli choc troche czystsze powietrze.
Uchwala Antysmogowa dla Malopolski moze oszczedzic zycie kolejnych osob z naszego
otoczenia.. lub nasze.
Jako mieszkaniec gminy Zabierzów w pełni popieram projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Jedocześnie zachęcam do skrócenia okresów przejściowych wymienionych w par. 10 projektu
uchwały.

Chciałbym jeszcze dodać iż do zanieczyszczenia powietrza przyczynia się oprócz palenia
piecach także coraz ciaśniejsza zabudowa Krakowa. Nagminnie obserwuję ciasno stawiane
wciąż to nowe budynki które pogarszają jeszcze obecną sytuację.
Doskonale pamiętam jako dziecko jak przyjemnie było spać przy otwartym oknie, jak pachniało
orzeźwiające, mroźne, zimowe powietrze które teraz niestety odrażająco śmierdzi dymem z
pieców. Teraz nawet pranie wywieszone za oknem nieprzyjemnie pachnie po wyschnięciu.
Często boli mnie głowa - osobę która nigdy w życiu się o to nie skarżyła....
Wielu moich znajomych wyemigrowało z Krakowa tylko i wyłącznie z powodu powietrza - w tym
także osoby dobrze zarabiające i płacące wysokie podatki. Obecnie ja i moja rodzina rozważamy
to samo. Z wielkim żalem - gdyż lubimy to wspaniałe i piękne miasto - pełne kultury, zabytków.
Niestety zdrowie jest ważniejsze.
Ja i moja rodzina oczekujemy natychmiastowych i skutecznych działań - nie za rok, dwa czy pięć
lat - ale już teraz. Teraz - ponieważ - już jest za późno, sytuacja jest zaniedbana niestety.
Nie tylko ja i moja rodzina ale także wielu moich znajomych myśli podobnie jak ja. Zapewne
nawet większość z nich nie napisze do Państwa w tej sprawie ale tym bardziej jest to
zatrważające - gdyż świadczy to iż istnieje ogrom mieszkańców niezwykle sfrustrowanych
obecną sytuacją.
Przyjęcie ustawy antysmogowej jest koniecznością - już w tej chwili - i jest to jedynie malutki
ułamek tego co należy zrobić w tej sprawie.
P.S. W chwili kiedy to piszę, za ścianą kaszle sąsiad a mnie i moją żonę bardzo boli głowa z
powodu złej jakości powietrza i nie śmiemy nawet otworzyć okna bo odór powietrza jest nie do
zniesienia.
Chciałabym, by moje dzieci mogły bawić się na placu zabaw kiedy tylko będą mieć na to ochotę
a nie wtedy kiedy aplikacja w telefonie będzie wskazywać poziom "dostateczny" ...Popieram
uchwałę antysmogową dla Małopolski!!!!!!!!!!!!
Popieram ustawę antysmogową, dlatego, że chcę mieszkać w mieście, w którym da się żyć!
Każdy powrót do Krakowa, nawet z najkrótszej podróży pozwala poczuć różnicę w jakości
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Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji. Okresy przejściowe
zostały określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość wymiany
istniejących źródeł ogrzewania przy
zachowaniu potrzeby możliwie
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Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
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Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
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powietrza i odczuć na własnym zdrowiu jak bardzo zanieczyszczone jest to czym oddychamy w
Krakowie. Mieszkajac w centrum miasta jesteśmy szczególnie narażeni na obecność
szkodliwych substancji i pyłów, których akceptowalne normy są wielokrotnie i nieustannie
przekraczane!
Pozwólcie więc nam żyć zdrowo i nie umierać zbyt wcześnie! Popierając ustawę antysmogową
proszę, a wręcz - jako płatniczka podatków żądam - uchwalcie Państwo i następnie zrealizujcie
działania, które ocalą miasto i mieszkańców przed smogiem!
Popieram w zupełności uchwałę antysmogową. Mieszkam od kilku lat na Bieńczycach, przy ul.
Okulickiego. Smog zimą bywa tu okropny - każdej wiosny muszę malować ścianę nad oknem
nad wywietrznikami, bo są na niej widoczne czarne ślady! W bezwietrzne zimowe dni nie da się
otworzyć okien, żeby przewietrzyć mieszkanie. Letni smog jest uciążliwy, ale ten zimowy nas po
prostu zatruwa. I to wszystko w XXI wieku.
Uważam, że uchwałę należy jak najszybciej uchwalić. Będzie jednak nieskuteczna, jeśli nie
będzie odpowiednio egzekwowana - i tego trzeba dopilnować.
Sądzę również, że należy rozwijać w Krakowie sieć MPEC i pomagać mieszkańcom, którzy chcą
się do tej sieci podłączyć.
Jestem co prawda jeszcze tylko uczennicą trzeciej klasy jednak chciałabym prosić Państwa o
zajęcie się problemem smogu w Krakowie. To bardzo niezdrowe i brzydko pachnie.

spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
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Jako zaledwie kilkodniowy mieszkaniec Małopolski chciałbym wyrazić swoje pełne poparcie dla
uchwały antysmogowej.
Z przykrością muszę stwierdzić, że powietrze i jego jakość są głównymi wadami tego pięknego
regionu. Stanowcze działania jakie znalazły się w uchwale są konieczne aby położyć kres
wielokrotnym przekroczeniom norm, które jak pokazują badania naukowe rażąco wpływają na
stan zdrowia nasz i naszych dzieci.
Popieram walkę ze smokiem w województwie małopolskim

291.

Osoba prywatna

Z smutkiem i cierpieniem odczuwam skutki smogu w Krakowie, zwłaszcza w okresie zimowyn,
porównywalne do palenia papierosów które rzuciłem kilka miesięcy temu. Odkąd przyjechałm do
Krakowa na studia, przepisałem się do krakowskiego Urzędu Skarbowego i na stałe już
związałem się z królewskim miatem. Smuci mnie, brak perspektywicznego myślenia tak przecież
wykształconych władz Krakowa. Nie musimy powtarzać błędów miast które nie miały wiedzy i
możliwości zatrzymać wzrostu zanieczyszczeń powietrza! Oni już to wiedzą a my mamy
doświadczenie i świadomość, co nas czeka jeśli nie zaczniemy od chwili obecnej. Pomysł na
miasta samochodowe, przebudowane, z bumem budowlanym kapitalizmu spowodują ich
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upadek. NIe róbmy tego im i sobie. W pełni popieram uchwałę antysmogową dla Małopolski i
żywię nadzieję, na jej wprowadzenie. Chciałbym zostać w Krakowie i w sercu Polski
wychowywać dzieci, wstyd mi i smutno kiedy słyszę o bliższych i dalszych znajomych którzy
wyjeżdżają ze względu na swoje zdrowie i przyszłość zagrożoną przez zanieczyszczenia
powietrza.
Po zapoznaniu się z założeniami nowej uchwały antysmogowej dla Małopolski, chciałem wyrazić
swoje poparcie w tej sprawie. Uważam, że jakość powietrza w takich miejscach jak Kraków czy
Zakopane (oraz okolice tych miast) jest jednym z najbardziej palących problemów naszego
województwa. Normy zanieczyszczenia - zwłaszcza w sezonie zimowym - są przekraczane
wielokrotnie. Ma to wpływ nie tylko na estetykę (zapach, przejrzystość powietrza, brud), ale
przede wszystkim na zdrowie nas wszystkich. Rzeczona ustawa ma szanse pomóc coś zmienić.
Uważam, że należy podjąć odpowiednie kroki w kwestii jakości powietrza, mam nadzieję, że
opinia wielu mieszkańców Małopolski może mieć wpływ na przyjęcie ustawy.
Chciałbym wyrazić swoje poparcie dla projektu uchwały mającej na celu zwalczenie smogu w
naszym regionie.
Zgubne skutki złej jakości powietrza na zdrowiu i jakości życia mieszkańców Małopolski muszą
zostać powstrzymane. Interwencja taka nie jest kosztownym wybrykiem ekologów, ale
zdroworozsądkowym działaniem mającym na celu dobro mieszkańców, ale i poparte rachunkiem
ekonomicznym. Choroby wywoływane przez smog będą musiały być leczone, a zniszczenie
środowiska naturalnego pozbawia nas jednego z atutów dla branży turystycznej.
W szeregu największych miast i regionów Europy podejmowane są działania na rzecz walki ze
smogiem. Smogiem, którego nigdzie nie ma tyle co u nas! Paryż i Madryt już w 2016 r. podjęły
dość radykalne działania, jak np. ograniczenia ruchu drogowego (takie jest u nich główne źródło
smogu). Czemu nasz region ma zajmować niechlubne pierwsze miejsce w rankingu najbardziej
zanieczyszczonych?
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Apeluję zatem do Państwa Radnych, niezależnie od poglądów i opcji politycznych, bo zdrowie
jest wartością uniwersalną, o poparcie tego tekstu.
Popieram uchwałę antysmogową.
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Popieram uchwałę antysmogową dla Małopolski.
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Popieram ustawę antysmogowa
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Postanowiłam napisać dlaczego popieram uchwałę antysmogową.
Od wielu lat zanim nagłośniono sprawę szkodliwości smogu, rozpoczęłam walkę z kobietą

1
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właścicielką stolarni produkującej meble biurowe z płyt wiórowych zawierających szkodliwe
substancje(wykorzystywała i wykorzystuje je do opalania zakładu- niestety dalej- tony odpadów
nagromadzone w letnim sezonie) Sądziłam wtedy że samo zgłoszenie w wydziale ochrony
środowiska w Starostwie Będzińskim ( tak nie jestem z Małopolski lecz z Zagłębia
Dąbrowskiego) wystarczy, wysłałam wiele pism również do nadzoru budowlanego opisując cały
proceder działania tej pani.
Problem polegał na tym że panią zawiadamiano o dniu kontroli. Przez kilka dni przed i po
kontroli paliła węglem , potem beszczelnie wracała do palenia płyty. Od godziny szesnastej kiedy
tereny przemysłowe pustoszały , bo są to tereny przemysłowe w Czeladzi krematorium tej pani
działa bez przeszkód. Straż miejska udawała i udaje dalej że nie widzi problemu ,niestety tylko
napomina właścicielkę. Która dalej posiada kotłownię umożliwiającą spalanie jej wszystkiego.
Byłam do tej pory samotna w tej walce , wspierał mnie jedynie mąż który również prowadzi firmę
, nasz zakład jednak od początku był ogrzewany prądem oraz nagrzewnicami na olej napędowy.
Nigdy nie wydostał się od nas najmniejszy dym.
Ostatnio w sprawę zaangażował się nowy sąsiad również prowadzący firmę który poinformował
nas że w/w pani właścicielka stolarni w godzinach nocnych i wieczornych pali płytami. Tylko
wsparcie tego sąsiada -zarówno my jak i sąsiad byliśmy u tej pani-ona nie chce z nami
rozmawiać - pali dalej jesiennymi i zimowymi wieczorami- presja jaka wywarliśmy na nią
zadziałała na tyle że skończyła palić odpady w dzień. Piszę być może krótko i chaotycznie , ale
nie sposób opisać sprawy która trwa latami w kilku słowach.
Według mnie urzędnicy z ochrony środowiska z Będzina nie zrobili nic w tej sprawie. Nie
odpowiadali nawet na moje listy. O przeprowadzonych kontrolach (dwóch)dowiedziałam się
dzwoniąc do wydziału.
Sprawa jest bardzo bulwersująca i doprowadziła mnie do rozstroju nerwowego. Urzędnicy chcą
zamieść sprawę pod dywan i wszystko wyciszyć.
Osoba ta truła i truje nas przez wiele lat i nikt z tym nic nie zrobił. Mam dom w odległości około
1000 metrów od tej stolarni , a zakład w odległości 20 m. Zatem wiem że ludzie z okolicznych
domków są truci przez tę osobę dalej w godzinach nocnych.
Przed kotłownią pani ze stolarni ułożyła stertę drewna i węgiel. Tym oficjalnie pali, ale to jet
fikcja.
Inna sprawa , niedaleko jest zbiornica złomu , a w niej piec węglowy służący do wypalani miedzi
, jest to robione codziennie. Dwa małe warsztaty samochodowe spalające co popadnie
zaoliwione szmaty , kable, śmieci .
Proszę Państwa do ludzi słowa nie przemówią. Palili i będą palić. Nie może być "miło i
przyjemnie". Ludzie którzy prowadzą działalność mają obowiązek działać zgodnie z prawem i
powinni być przykładem dla pozostałych. Mają pieniądze i stać ich na wymianę piecy
uniemożliwiająch spalanie śmieci.
A więc nakażmy wszystkim firmą ustawowo natychmiastową wymianę piecy, wszystkim bez
wyjątku dużym i małym to będzie krok milowy. Wysyłać też informacje do firm, uświadamiać.
Potem zacznijmy uświadamiać sąsiadów, bo moi też palą czym popadnie, stare meble suche
śmieci itd. Pozdrawiam i wspieram w 100 procentach.
Korzystając z okazji konsultacji społecznych dot. uchwały antysmogowej dla Małopolski pragnę
wyrazić swoją opinię. Czasy kiedy doraźne działania mogły wystarczyć dawno się skończyły.
Istnieje wyraźna potrzeba odgórnego działania w sprawie poprawy jakości powietrza, którym
wszyscy oddychamy. Potrzebne są regulacje, które doprowadzą do wyeliminowania pieców

spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
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Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
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słabej jakości, które pozwalają spalać śmieci i węglowe odpady. To będzie pierwszy krok ku
poprawie tego czym wszyscy oddychamy - powietrza Małopolski. Przyjeżdża do nas przecież
wielu turystów, nie zniechęcajmy ich najgorszym powietrzem w Polsce - pokażmy, że działamy
aktywnie ku jego poprawie. Szczerze wierzę, że zmiana na lepsze jest możliwa dzięki zapisom
projektu złożonego przez Polski Alarm Smogowy.
Popieram ustawę antysmogowa dla województwa małopolskiego
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Popieram ustawę antysmogową Województwa Małopolskiego!
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Całym sercem popieram projekt ustawy, która wprowadza nakaz instalowania kotłów i pieców o
niskiej emisji. Im szybciej to zrobimy, tym szybciej będziemy mogli odetchnąć swobodnie. Mam
nadzieję, że dzięki tej ustawie zmniejszy się emisja z gospodarstw domowych i możliwe będzie
ograniczenie smogu w Małopolsce.
Popieram!
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Popieram projekt uchwały antysmogowej.
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Popieram wprowadzenie jak najbardziej restrykcyjnej ustawy antysmogowej.
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Popieram uchwałę antysmogową.
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Potrzebujemy uchwały antysmogowej w Małopolsce, aby wreszcie zacząć oddychać. Kraków i
Małopolska są wspaniałymi miejscami, a mieszkańcy oraz turyści literalnie duszą się. Dlaczego
ten akt prawny jest tak ważny? Ponieważ bez legislacji nie można podjąć kolejnych kroków. I
przykład idzie z góry, od elity podejmującej kluczowe decyzji dla regionu.
Miejcie proszę na względzie zdrowie obecnych i przyszłych pokoleń Małopolan i przyjmijcie
Uchwałę antysmogową!
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POPIERAM UCHWAŁĘ ANTYSMOGOWĄ W 1000%!!!! TRUJĄ SIEBIE,SWOJE RODZINY I
RESZTĘ LUDNOŚCI - MUSI NASTĄPIĆ ZMIANA MENTALNOŚCI W TYCH LUDZIACH CO
PALĄ WSZYSTKO W PIECACH!!!! NIE MOŻNA OTWORZYĆ WIECZOREM OKIEN BO JEST
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TAKI SMRÓD!!!!
W imieniu swoim i mojej rodziny w pełni popieram proponowaną ustawę antysmogową! Jedyna
nasuwająca się uwaga to skrócenie okresów przejściowych - czyste powietrze powinno być
zapewnione jak najszybciej.
Uważam, że wprowadzenie tej ustawy w życie jest obecnie najważniejszą kwestią dla całej
Małopolski i mam nadzieję, że nastąpi już niedługo!
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Popieram
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Popieram Uchwałę antysmogową
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W pełni popieram sporządzenie takiej uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego.
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Chciałabym się jednak podzielić kilkoma przemyśleniami z punktu widzenia osoby, która
spędziła 24 lata swojego życia na Śląsku, 10 lat na południu Włoch i ostatnie dwa lata w
zadymionym Krakowie.
Odpowiedź na pytanie dlaczego ustawa jest dla mnie ważna jest prosta - po powrocie z
pogrążonych kryzysem Włoch do 'lepszej' Polski (pod wieloma względami ciągle jestem tego
zadania) największą zmorą życia w Krakowie stał się dla mnie właśnie smog. Kocham biegać i
rozpoczynanie dnia od sprawdzenia stanu powietrza jest raczej smutne, bo często kończy się na
tym, że rezygnuje z tego w trosce o własne zdrowie. Jeszcze bardziej paradoksalne jest to, że
wielokrotnie zdarza mi się uciekać w weekendy z Krakowa do Rybnika skąd pochodzę żeby
odetchnąć 'świeżym' śląskim powietrzem. Niby też polska smogowa top lista, ale np. 1 stycznia
stężenie PM2.5 i PM10 było tam 3-4 krotnie niższe niż w Krakowie.
Poza tym biorąc pod uwagę polską mentalność tylko nakazami i zakazami jesteśmy w stanie coś
wywalczyć. Niestety wiekszość ludzi mieszkających w Krakowie i na Śląsku też wychodzi z
założenia, że ma płuca z żelaza, że jesteśmy przyzwyczajeni, a skoro tak jest to po co
przechodzić na czystsze i droższe technologie. Wymogi dotyczące pieców zawsze spotykają się
ze sprzeciwami bo gaz drogi, bo prąd drogi. Wiem, że wielu ludzi może na to rzeczywiście nie
stać, ale jeżeli kogoś stać na budowę 200m2 domu to no to też go musi stać (a nie jak to na
Śląsku bywa... wybuduje sobię duży dom, bo skoro pracuję na kopali to go sobie za darmo
ogrzeję).
Jeżeli chodzi o samą ustawę, to uważam, że prędzej czy później należy wprowadzić kolejne
nakazy i zakazy. Dosyć długi pobyt w brew pozorom zimnych Włoszech nauczył mnie życia
przede wszysktim znoszenia zimna zimą. We większości budynków ogrzewanie może być

1

określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji. Okresy przejściowe
zostały określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość wymiany
istniejących źródeł ogrzewania przy
zachowaniu potrzeby możliwie
najszybszej poprawy jakości powietrza.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji. Pozostałe poruszane
kwestie nie mogą być przedmiotem
uchwały.
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włączone tylko (o ile dobrze pamiętam) osiem godzin na dobę. W naszych warunkach
klimatycznych pewnie takie rozwiązanie by się nie sprawdziło, ale kolejnym krokiem pewnie
dosyć trudnym do zrealizowania powinno być nie tylko ogranicznie związane ze sposobem
wytwarzania ciepła, ale i jego ilością. Niestety w wiekszości domów panuje zwyczaj do
ogrzewania pomieszczeń do temperatur rodem z Karaibów, które swoją drogą są niezdrowe. Bo
co z tego jeżeli pan Kowalski wymieni piec, który na 1m3 produkuje x pyłu jeżeli żeby ogrzać
dom do temperatury 30 stopni tych metrów zużyje dużo więcej niż by zużył gdyby zadowolił się
temperaturą 22 stopni i sweterkiem. Niestety to też smutna strona naszej mentalności. Bo ciepło
musi być zawsze.
Uważam, że poza wprowadzaniem zakazów i nakazów ustawowych powinniśmy podjąć
działania mające na celu przyzwyczajanie Polaków do życia w warunkach kryzysowych (=smog).
Niby samochody niewiele zmieniają, ale zamiast wprowadzać darmową komunikację miejska
dwa razy w roku, z której nikt nie skorzysta bo przeciętny kierowca i tak nie wie, do którego
autobusu wsiąść to czy nie lepiej wprowadzić np. niedzielę ekologiczną (też przykład z wielu
włoskich miast). Smog czy nie smog, jedna niedziela na miesiąc czy dwa z zakazem wjazdu do
centrum. Może parę osób skorzysta z okazji i nauczy się korzystać z komunikacji miejskiej.
Jeżeli chodzi o karaibskie domy to niestety pomysłu mi brak, ale też trzeba prędzej czy później
nauczyć przeciętnego Kowalskiego, że to nie o to chodzi żeby zimą chodzić nago po domu.
Popieram środki zaproponowane w celu poprawienia stanu powietrza w Małopolsce.

Popieram Państwa działania w wprowadzeniu uchwały antysmogowej dla Małopolski. Uważam,
że największy problem tkwi jeszcze niestety w mentalności ludzi. Wydaje im się, że jeśli tylko raz
w tygodniu spalą śmieci i raz na jakiś czas lakierowane meble nikomu nic się nie stanie, bo
przecież sąsiad spala śmieci jeszcze częściej. Pomimo licznych spotów reklamowych, wyników
badan niestety wciąż nie zdajemy sobie sprawy z powagi sytuacji. Uchwała antysmogowa to
ogromna szansa dla ludzi, którzy nie mają możliwości zamontowania kotła spełniającego
wymagania ekoprojektu na własny koszt. Uważam, że dzięki uchwale antysmogowej w końcu
zostaną wyeliminowane tzw. "kopciuchy" ze sprzedaży.
Zmiana jakości powietrza to długotrwały proces. Jednak wierzę, że z każdym rokiem jakość
powietrza będzie coraz lepsza!
Uważam że każdy ma prawo oddychać czystym powietrzem i potrzebujemy kompleksowej,
odważnej uchwały antysmogowej. Nadszedł czas aby podjąć tę ważną i konieczną uchwałę.
Obecnie podejmując decyzję o zamieszkaniu na dłużej w danym miejscu ludzie patrzą na
wskaźniki jakości powietrza. Również ja zacząłem się zastanawiać czy warto w Małopolsce
pozostać na dłużej czy jednak lepiej będzie jak wyjadę.
Wiem że od razu powietrze nie będzie czyste ale właśnie uchwała będzie tą iskrą która
spowoduje że w przyszłości w całej Małopolsce będzie się nam wszystkim lepiej oddychało.
Uchwalcie tę uchwałę- dzięki temu zrobicie coś dobrego dla nas oraz przyszłych pokoleń które w
Małopolsce chcą mieszkać i żyć.
Popieram
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Nie ma nic ważniejszego od skutecznego wdrożenia uchwały dla naszego województwa.
Mieszkamy w Zielonkach gdzie sytuacja jest dramatyczna, przez większość dni jesienią, zimą i
wiosną dzieci nie mogą wychodzić na spacery.
Życie tutaj jest fatalne, boimy się o nasze zdrowie i życie.
Liczymy na odpowiedzialność sejmiku wojewódzkiego za zdrowie i życie ludzi
Pochodzę z Małopolski, wychowałam się w Brzesku, teraz mieszkam w Krakowie. Wyjeżdżam
dość często za Kraków. Nigdzie nie da się oddychać. A przyjeżdżając do Brzeska czuję
wyraźnie jak gęste i zatrute jest powietrze. Lubię sport, mieszkałam w Wiedniu przez chwilę i
tam mogłam bez przeszkód biegać zimą. W Krakowie czy Brzesku nie ma na to szans. Kiedyś
próbowałam, to po takim biegu w smogu dostałam mdłości. Nie zmuszajcie nas do emigracji
przez powietrze. Rozważam to momentami bardzo poważnie. Wyjechać, żeby móc oddychać.
Dodam, że sport na siłowni nie jest lepszym rozwiązaniem, przecież otwierane są okna, po
każdym treningu trzeba wietrzyć.
W Małopolsce zdrowiej jest leżeć na kanapie niż uprawiać sport. Nie chcę się z tym zgodzić.
Jeśli nic się nie zmieni, to ja i moi bliscy będziemy musieli opuścić to miejsce. Żeby móc
oddychać, żeby zima nas nie zabijała.
I żeby nie przechodzić zapachem ogniska po każdym wieczornym wyjściu z domu zimą.
Wierzę, że zmiany są możliwe. Wszystko siedzi w naszych głowach.
Jako mieszkaniec województwa małopolskiego, popieram przyjęcie uchwały w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Z dostępnych informacji wynika, że jakość powietrza w województwie małopolskim poważnie
zagraża zdrowiu jego mieszańców, wobec czego jak najszybciej powinny być wprowadzone
regulacje prawne umożliwiające skuteczne zwalczanie spalania paliw złej jakości.
Popieram projekt ograniczania spalin w Województwie.
Jednak jak uchronić uczciwych ludzi przed osobami palącymi śmieci czy ,,wilgotne paliwo" - tak
na prawdę nie ma możliwości kontroli czy sankcji. Jestem za tym aby w całym Województwie
był zakaz palenia paliwami stałymi, chyba że do jakiejś nieruchomości nie można ,,podciągnąć"
gazu.
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Zdecydowanie popieram projekt uchwały Zarządu Województwa i zwracam się z prośbą o pilne
podjęcie zdecydowanych i skutecznych działań przy jej wdrożeniu.
Zanieczyszczone powietrze w Małopolsce jest największym problemem regionu ponieważ
dotyczy zdrowia naszych mieszkańców w tym dzieci - naszej przyszłości.
Zanieczyszczenia przyczyniają się do śmierci i wielu chorób mieszkańców Województwa a także
odwiedzających nas turystów. Skutki zanieczyszczeń są dla nas katastrofalne, a rolą władz
samorządowych i krajowych jest w pierwszej kolejności ochrona życia i zdrowia obywateli.
Popieram uchwałę antysmogową województwa małopolskiego

1

Uwaga częściowo uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Przyjęty wariant uchwały wynika z
przeprowadzonych analiz, aby osiągnąć
poziomy dopuszczalne pyłu w powietrzu.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.

chciałem wyrazić swoje poparcie dla ustawy antysmogowej dla naszego województwa. Jest to
realny problem, który dotyczy wszystkich w naszym kraju, nawet tych którzy o tym nie wiedzą bo
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nie zwracają na to uwagi. Jaka sprawa może być bliższa człowiekowi niż otaczające go
powietrze?
Tymczasem przejeżdżając w okresie grzewczym przez wsie małopolskie nie da się oddychać,
człowiek się dusi. Nie chodzi tu nawet o smród, ale o problemy zdrowotne które z tego wynikają.
Dlatego z całego serca popieram uchwałę antysmogową. Moja rodzina będzie wdzięczna za
pozytywne jej rozpatrzenie.
Popieram!!!!!!!!!

Chciałbym wyrazić poparcie dla wprowadzenia w całym województwie małopolskim
uchwały antysmogowej wprowadzającej ograniczenia w zakresie stosowania kotłów na paliwa
stałe oraz paliw stałych. Biorąc pod uwagę występujące bardzo wysokie przekroczenia
poziomów dopuszczalnych dla pyłów PM10 i PM2,5 oraz benzo[a]pirenu na terenie woj.
małopolskiego, wprowadzenie
restrykcyjnych ograniczeń w zakresie stosowanych pieców oraz paliw stałych jest niezbędne.
Przeprowadzane badania wskazują, że poziom zanieczyszczeń w mniejszych miejscowościach
województwa małopolskiego jest niejednokrotnie znacznie wyższy niż w Krakowie, który uchodzi
w powszechnym mniemaniu za najbardziej zanieczyszczone miasto w Polsce. Wzrost
zanieczyszczeń jest widoczny szczególnie w okresie jesienno-zimowym w godzinach
popołudniowo-wieczornych, gdy mieszkańcy wracają do domów i rozpalają w
piecach. Unoszący się w powietrzu trujący pył uniemożliwia swobodne funkcjonowanie i
ogranicza wolność. Mieszkańcy, którzy nie chcą narażać swojego zdrowia zmuszeni są do
pozostawania w domu i powstrzymania się od wietrzenia, niejednokrotnie przez wiele dni z
rzędu.
Popierając proponowane ograniczenia, pragnę jednocześnie zaznaczyć, że konieczne jest
bardziej restrykcyjne ograniczenie dopuszczalnych paliw stałych. Proponowane regulacje
eliminują możliwość stosowania mułów i flotów, natomiast w celu skutecznej walki ze smogiem
konieczne jest również wprowadzenie zakazu stosowania miału. Miał należy do odpadów
węglowych o wysokiej zawartości siarki, chloru oraz popiołu i emituje znaczące ilości pyłu
zawieszonego oraz rakotwórczego benzo[a]pirenu.
W tym celu stosownym byłoby uzależnienie dopuszczonych do stosowania paliw stałych nie
tylko od wielkości ziarna, ale również od zawartości popiołu i siarki. Zgodnie ze stanowiskiem
ekspertów z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla i Polskiej Izby Ekologii dopuszczone do
stosowania paliwa powinny zawierać maksymalnie 8-10 proc. popiołu oraz 0,6 proc. siarki [1].
Należy dodatkowo zaznaczyć, ze zgodnie z wynikami przeprowadzonej przez CEM Instytut
Badań Rynku i Opinii na zlecenie Polskiego Alarmu Smogowego ankiety telefonicznej w
gospodarstwach domowych w woj. małopolskim miał jest stosowany znacznie częściej niż muł
[2]. Odsetek gospodarstw stosujących muł wynosi ok. 0,5%, natomiast odsetek gospodarstw
stosujących miał wynosi 4,6%. Brak jest danych dot. częstości stosowania flotu.
Wprowadzenie ograniczenia dla stosowania mułów bez jednoczesnego ograniczenia dla
stosowania miałów może się w świetle powyższych danych okazać niewystarczające.

spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
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Uwaga częściowo uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Przyjęty wariant uchwały wynika z
przeprowadzonych analiz, aby osiągnąć
poziomy dopuszczalne pyłu w powietrzu.
Określenie parametrów paliw w zakresie
zawartości siarki i popiołu wymagałoby
norm dla producentów paliw i wymaga to
zmian prawnych na poziomie krajowym.
W przypadku miału dobrej jakości
możliwe jest jego zastosowanie w
nowoczesnych kotłach i czyste spalanie.

[1] Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalnobytowego,
Polska Izba Ekologii, Katowice 2013
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[2] Stan techniczny budynków jednorodzinnych w województwie Małopolskim – źródła
ogrzewania i standardy izolacyjności cieplnej. Raport z badań, Kraków 2016
Popieram!!!

Szanowni Państwo, jako mieszkanka Krakowa i matka 14 letniego syna zwracam się z uprzejmą
prośbą o pozytywne rozpatrzenie wniosku o ustawie przedstawionej w załączonym poniżej linku.
Kwestie ochrony zdrowia i profilaktyki obywateli są jednym z fundamentalnych zadań jakie stoją
przed organami władzy. Ciężko się funkcjonuje w Krakowie przy obciążeniach zdrowotnych na
jakie realnie jesteśmy narażeni jako obywatele tego regionu. Przez większą część roku
wdychamy wysoce zanieczyszczone powietrze które ma wpływ na nas zarówno tu i teraz w
postaci licznych somatycznych objawów utrudniających życie, jak i w przyszłości, jako że
narażeni jesteśmy zbiorowo na nieuleczalne choroby. Koszt dzisiejszej reformy nie przewyższa
realnych skutków zdrowotnych, które dotykają każdego- niezależnie od jego zamożności i
indywidualnych decyzji. Każdego dnia żyję ze świadomością że wybierając miejsce swojego
zamieszkania, wybrałam także zestaw śmiertelnych chorób i codziennych dolegliwości dla siebie
i dla swojej rodziny.
http://powietrze.malopolska.pl/wp/wpcontent/uploads/2016/12/projekt_uchwala_antysmogowa_Malopolska.pdf
Mieszkamy z całą rodziną w Krakowie już 5 lat (rodzina 2+2). Wcześniej nie znaliśmy takiego
pojęcia jak smog, mieszkaliśmy na Śląsku gdzie ciągle wiało, w nowoczesnym budownictwie. Z
roku na rok dusimy się coraz bardziej. Dzieci chorują więcej, dochodzą alergie skórne, problemy
z oddychaniem - jesteśmy pod kontrolą pulmonologa. Kiedy tylko możemy uciekamy w tereny
mniej zaczadzone. Niestety ze względu na pracę męża nie możemy na chwilę obecną mieszkać
z Trójmieście, które jest JEDYNYM obszarem w Polsce z 100% czystym powietrzem.
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Nawet nie mam możliwości sprawdzenia czy ktokolwiek przeczyta tę wiadomość i nie odpisze z
automatu. Po prostu proszę - nie duście swoich obywateli, nie zróbcie nam drugiego Pekinu, nie
zmuszajcie swoich obywateli do ucieczki. Tylko tyle i aż tyle! Przejdźcie się na spacer ulicami
Krakowa, Wrocławia, Żywca, Rybnika. Po 4 minutach mam wrażenie, że wypaliłam całą paczkę
papierosów (jestem osobą niepalącą).
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Pozdrawiam i liczę na to, iż możecie to zmienić jak najszybciej (zanim wszyscy będziemy mieć
czarne płuca)
Popieram ustawę antysmogowa.

Kategorycznie domagam się restrykcyjnych zmian w ramach uchwały antysmogowej dla
Małopolski!!!
Nie wiem czy komukolwiek należy jeszcze tłumaczyć, jak ważne jest wprowadzenie ograniczeń i
zakazów w zakresie jakości paliw oraz parametrów technicznych, rozwiązań technicznych i
parametrów emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw!!! Jest to działanie o wiele lat
spóźnione i aż wstyd te kwestie poruszać!!! Jestem zażenowany tym całym 'hamletyzowaniem'
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na temat sprawy tak oczywistej, jak zdrowie każdego z nas. Po ostatnich bulwersujących
wypowiedziach ministra Radziwiłła chce mi się płakać. Niestety kompetencje naszych polityków
pozostawiają wiele do życzenia, a ludzie muszą z tym żyć. Zakładam, że nikomu z Państwa nie
należy tłumaczyć jak wielkie jest zagrożenie smogowe, ale jeżeli ktoś z Państwa chciałby znać
moją dogłębną opinię na ten temat, to zachęcam do przeczytania tekstu, który parę lat temu w
tej sprawie napisałem. Niestety od tego czasu nic się nie zmieniło w tym, jak bardzo jesteśmy
narażeni przez nieodpowiedzialne działania ludzi odpowiedzialnych za środowisko i nasze
zdrowie!!! Mój tekst można odczytać w całości pod następującym adresem:
http://aspidistra.blog.pl/2014/08/10/trucizna-w-miescie/
Niestety moja rodzina została mocno doświadczona przez zagrożenie smogowe. Bardzo bliska
mi osoba musiała przejść operację płuc, podczas której wycięto jej dwa guzy. Smutne jest to, że
tak poszkodowanych ludzi przybywa. Taka tragedia wiąże się nawet ze złamaniem życia ludzi
niewinnych, którzy ponoszą koszt ludzkiej bezmyślności i ignorancji.
Ludzi, którzy mogliby wnosić twórczy wkład w rozwój Małopolski.
Ostatnie doniesienia medialne poświadczają także, że Polska staje się pośmiewiskiem.
Małopolska pokonała nawet Pekin w stężeniu smogu!!!
Płakać się chce, bo na śmiech już nie ma sił!!! Państwo jesteście za to wszystko odpowiedzialni,
więc proszę nie szukać wymówek tylko zacząć działać. Następne pokolenia Wam będą
wdzięczne, a jeżeli nic nie zrobicie w tej palącej sprawie, to będą Wam to wypominać przez
długie dekady, a może nawet i stulecia.
I jeszcze jedno, jeżeli macie dzieci, to miejcie też świadomość, że w obecnej sytuacji są tak
zatrute, jakby paliły 2500 papierosów rocznie.
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OBUDŹCIE SIĘ!!!
Popieram ustawę

Szanowni Państwo, ustawa zapewne jest dobrym krokiem w kierunku likwidacji zanieczyszczeń
powietrza. Mam następujące uwagi;
Dlaczego mieszkańcy Nowej Huty regularnie obsypywani są pyłem (pył grafitowy o
niespotykanych gdzie indziej ilościach!!!!!) i truci produktami gazowymi o wysokim stężeniu
wydobywającymi się z huty Mittal. Sprawa ta jest lekceważona (często również zakłamywana) i
nie podejmowana w gremiach walczących o czyste powietrze. Nie ulega wątpliwości że
zamontowanie odpowiednich filtrów i pochłaniaczy skutecznie i natychmiastowo usunęłoby te
zagrożenia.
Od lat pali się w piecach węglem ale obecnie jakość węgla jest bardzo niska, może dobrze
byłoby natychmiast zabronić sprzedaży pewnych gatunków węgla i wycofać z handlu kotły
niskiej jakości.
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Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji. Sejmik województwa nie
ma kompetencji w zakresie ograniczeń
sprzedaży paliw. Pozostałe poruszane
kwestie nie mogą być przedmiotem
uchwały.

Efekty ustawy mogą być odczuwane po wielu latach, tymczasem wydaje się że podjęcie
stosunkowo prostych kroków może przynieść szybkie efekty.
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Na wiosnę wyprowadzam się z Krakowa. Wyprowadzam się na wieś do tzw. "Polski B."
Głównym powodem tej decyzji jest potworne zanieczyszczenie powietrza w Krakowie ( i nie
tylko) w okresie grzewczym.
Z urodzenia jestem Krakusem, lecz 12 lat mieszkałem poza Polską. 5 lat temu wróciłem do
Polski i do Krakowa. Pierwsze co się stało, to zachorowałem. Infekcja górnych i dolnych dróg
oddechowych.
Z przykrością stwierdziłem, że powietrze w Polsce śmierdzi. Ludzie, którzy co jakiś czas
wyjeżdżają za granicę wiedzą, że nasza rzeczywistość nie musi wyglądać tak, jak obecnie
wygląda.
Z wykształcenia jestem geografem. W grudniu ur. byłem na nartach we Włoskim Livigno. Jest to
kamienno-drewniane miasteczko w głębokiej alpejskiej dolinie. Pod względem tworzenia się
zastoisk powietrze w okresie bezwietrznym, jest ono położone znacznie niekorzystniej niż np.
nasze Zakopane. Ale oddycha się tam znakomicie!!! Powietrze jest czyste!!! I kolejna rzecz,
która rzuciła mi się w oczy, nie ma tam szpetnych reklam, jak w Polsce. Czyli da się dostosować
warunki do ludzkich potrzeb!!!
Urzędnicy i politycy. Wy jesteście na służbie narodu. Miejcie jaja i zróbcie w końcu coś dla ludzi.
Jakość życia, to nie wskaźniki statystyczne. Co mi z tego, że rozliczymy Was podczas kolejnych
wyborów, i wybierzemy innych karierowiczów. Wolę wybrać Was, za to, że dzięki waszym
niepopularnym i odważnym decyzjom, nie tylko my, ale i kolejne pokolenia, będziemy oddychali
czystszym powietrzem. Miejcie odwagę cywilną do przyznania faktu, że problem istnieje i weźcie
się za bary z nim , by go pokonać. Jeśli w innych krajach się da, to znaczy, że u nas również się
da. Problemy są po to, by je pokonywać. Uczmy się od mądrzejszych od nas. Od tym, którzy już
mają pewne skuteczne kroki za sobą i większe doświadczenia w walce ze smogiem.
Nie ufam politykom, ale całe szczęście, oddychacie tym samym powietrzem, co wszyscy ludzie i
dlatego też, ten problem w równym stopniu Was dotyka. Pomyślcie o swoich dzieciach, o
kolejnych pokoleniach. A teraz, proszę, spójrzcie w lustro. Macie okazję zrobić coś dobrego dla
lokalnego społeczeństwa. Odwagi.
Popieram uchwałę
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Jestem młodą kobietą. Za rok kończę trzydziestkę. Robię wszystko, żeby być zdrowa- jem
zdrowo, staram się być aktywna... No ale, właśnie...
staram się. Dlaczego nie JESTEM? Zimą nie da się nawet bez ryzyka wyjść na spacer, żeby
"choćby" nie wrócić do domu po porstu cuchnącym sadzą, spalenizną, a bywa, że wędzonką... O
bieganiu nawet nie marzę, bo wdycha się kilka razy więcej tego syfu, niż podczas spaceru; to
samo z rowerem. Co mi pozostaje? Płatna, droga siłownia, albo ćwiczenie samej w domu. Są
dni, kiedy czuję, że kręci mi się w głowie, jestem otępiała, fizycznie bolą mnie płuca. I wyć mi się
chce, że nic nie mogę zrobić, by być po prostu zdrową, by móc oddychać. Nie palę papierosów,
uważam to za najgłupszą na świecie rzecz- wydawać pieniądze na powolną, bolesną śmierć. A
potem okazuje się, że wcale nie muszę za to płacić, bo to, co jest za oknem, co szumnie zwane
jest powietrzem (a w Krakowie to jakaś zupełnie inna substancja - nawet nie wiem czy jeszcze
gaz...), zabije mnie szybciej i skuteczniej. A kiedy słyszę, że jakiś niedouczony cwaniak, który
absolutnie nic nie wie na temat zdrowia, który nie posiada żadnej fundamentalnej wiedzy o
funkcjonowaniu człowieka w środowisku naturalnym mówi na forum, że PROBLEM
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ZANIECZYSZCZONEGO POWIETRZA JET TEORETYCZNY, mam ochotę zawyć z rozpaczy i
drzeć szaty... Człowiek ten, który jest ministrem, ministrem ZDROWIA, bagatelizuje problem,
udaje, że go nie widzi, nie ma wstydu, godności, kompetencji...
To, co robi Alarm Smogowy, to wielka rzecz, nie do przecenienia. Nie ustawajcie w swoich
działaniach, to walka o ŻYCIE. Używam doniosłych słów, może ktoś by uznał, że dramatyzuję i
tragizuję. Ale jeśli przedstawiciel państwa, MINISTER ZDROWIA, sądzi, że powietrze jest w
Polsce dobre, skoro jest fatalne, tragiczne, zabójcze, śmiercionośne, rakotwórcze, to ja nie wiem
na jakiej planecie ja żyję i jakich trzeba użyć słów, żeby zatrzymać tę lawinę ohydy...
Temat smogu leży mi na sercu z jeszcze jednego, bardzo ważnego dla mnie i mojego
mężczyzny powodu; Bardzo chcemy mieć dzieci. Najlepiej zaraz, najlepiej kilkoro. Ale nawet ta
najpiękniejsza decyzja musi być okupiona łzami, wyrzutami sumienia, rozważaniami... To
rozważania typu: kim ja jestem, zeby skazywać moje dziecko na astmę, niską wagę
urodzeniową, niedotlenienie, wieczny kaszel, niższe IQ, przyszłe choroby serca, układu
krążenia, na siedzenie w domu przez pół roku, na spanie w niewietrzonych pokojach (bo strach
otworzyć okno), na wieczne infekcje dróg oddechowych? I czy zachodzić w ciążę w końcówce
zimy, żeby ciążę przeżyć bez smogu i urodzić zdrowe dziecko, ale skazać noworodka na
rakotwórcze wyziewy i brak spacerów? Czy może lepiej bombardować nienarodzonego
człowieka tym wszystkim od samego początku i narażać na wady rozwojowe a potem latem, po
narodzinach dać mu odsapnąć (a nabytych wad w życiu płodowym już nigdy nie nadrobić???).
Co robić???
Nie mieć dzieci wcale, emigrować i być nieszczęśliwym poza Krakowem, Polską? Już raz
wyjechałam i wiem, że to nie jest dla mnie dobra droga. Chcę być tu, gdzie moja rodzina,
przyjaciele, język, kultura, przyroda. Tak, bardzo kocham swój kraj i chcę w nim żyć. Ale właśnieŻYĆ, a nie, z każdym haustem powietrza popełniać małe samobójstwo, niszczyć mój organizm,
robić mały krok w stronę oddziału onkologicznego.
To duże słowa, groźne, ale naprawdę, nie widzę w nich żadnej przesady.
To dokładnie to, co czuję w Krakowie, w Polsce zimową porą... Jestem załamana, zmęczona i
przerażona. Wciąż widzę sens walki o powietrze, ba! konieczność!
Bo jak tragicznie już musi być, jeśli NIE MA CZYM ODDYCHAĆ?????????????????
Oczywiście! Chcę oddychać.

Jestem za wprowadzeniem ustawy antysmogowej . Ustawa musi być jednoznaczna prawnie i
dająca zwykłym mieszkańcom prawo do oddychania zdrowym powietrzem i prawo do skutecznej
ochrony, jeżeli inni mieszkańcy nie będą respektować zasad ustawy .
Potrzebne są też :
Parkingi przy dużych węzłach komunikacyjnych , a nawet bezpłatna , wydolna komunikacja ,
która pozwoli na zmniejszenie ruchu samochodowego w miesiącach grzewczych .
Przydałyby się nowe linie tramwajowe dojeżdżające do terenów podmiejskich , bo mieszka tam
dużo osób pracujących, uczących się w Krakowie i dojeżdżających samochodami, gdyż brakuje
dobrego połączenia komunikacji podmiejskiej .
Zakaz palenia śmieci w piecach węglowych (wysokie mandaty za złamanie zakazu !) i zakaz
spalania węgla złej jakości. Obowiązkowo filtry na kominy gdzie pali się węglem.
Zwiększenie środków na kampanię informacyjno -edukacyjną. itp. itd.
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Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Wybrany wariant wprowadzenia uchwały
wynika z przeprowadzonych analiz i
powinien doprowadzić do osiągnięcia
poziomów dopuszczalnych pyłu w
powietrzu.
Pozostałe poruszane kwestie nie mogą
być przedmiotem uchwały.
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Proszę o wprowadzenie niezbędnych zmian , które będą miały realne przełożenie na zdrowie
mieszkańców Krakowa i okolic, a najlepiej całego województwa .

339.
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Smog jest przyczyną wielu chorób, a nakłady finansowe na leczenie skutków smogu są
ogromne. Nie mówiąc już o złej kondycji zdrowotnej większości dzieci i młodzieży
zamieszkujących Kraków i okolice.( Alergie, bóle głowy , swędzenie oczu , astmy i nowotwory).
Najwyższy czas podjąć radykalne kroki , żeby poprawić sytuację nas wszystkich.
Pozdrawiam i tak jak inni czekam na lepsze powietrze w Krakowie i małopolskich okolicach
Popieram wprowadzenie uchwały antysmogowej i przesyłam poniższe merytoryczne uwagi.

1

Zaproponowane w §10 ust. 2 pkt 2 uchwały rozwiązanie powoduje, że instalacje opisane w §2
pkt 2 uchwały, których eksploatacja rozpocznie się przed 1 stycznia 2019 roku będą mogły w
sposób trwały (tj. zawsze, bez ograniczeń czasowych) nie spełniać wymogów określonych w §5
uchwały. Wydaje się rozsądne określenie ram czasowych, choćby z 10-letnim wyprzedzeniem,
aby te instalacje też dostosować do najnowszych standardów. Jest to logiczne biorąc pod
uwagę, że nowe instalacje opisane w §2 pkt 2 uchwały będą musiały spełniać najnowsze
standardy.
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Czy rozważyli Państwo w jaki sposób nastąpi stwierdzenie daty rozpoczęcia eksploatacji? Warto
upewnić się, że data ta będzie stwierdzana na podstawie dokumentu urzędowego, a nie na
podstawie daty faktury od firmy instalacyjnej – tu jest duże pole do nadużyć. Datę na fakturze
można wstawić błędną, a następnie fakturę skorygować jako oczywistą omyłkę.
Podpisuję się pod każdym działaniem poprawiający stan naszego powietrza. Uważam,że
mamy pełne prawo wymagać od naszych sąsiadów, którzy palą byle czym w piecach i nas trują,
aby wymieniali kotły i piece węglowe na nowoczesne technologie. U mnie na ulicę o 17-tej nie
da się wyjść tak jest zadymione.
Ustawa jest za mało restrykcyjna i wiele osób porostu będzie ja ignorowlo, kara za to żadna.
Poza tym według mnie jest mało czytelna i napisana w sposób niezrozumiały dla zwykłego
szarego człowieka. Zakaz powinien być całkowity !!! Ludzie, zwłaszcza starsi powinni mieć
dodatkowo wsparcie z Urzędu Miasta czy też Gminy bo często sami nie wiedza jak sie za taka
wymianę zabrać. Ważne są konkretne działania ,a nie piękny długi opis ustawy. Chcemy ŻYĆ I
ŻEBY NASZE DZIECI BYLY ZDROWE I MOGŁY SIĘ BAWIĆ NA POWIETRZU.

POPIERAM UCHWAŁĘ ANTYSMOGOWĄ DLA MAŁOPOLSKI!!!!!!
Chcę żyć w mieście, gdzie można spędzać czas w zimie poza domem! Na chwilę obecną
przebywanie na powietrzu ograniczam do minimum, ponieważ nie da się oddychać!!!Jestem
osobą aktywną fizycznie, biegam, dojeżdżam do pracy na rowerze, gdzie się da, tam staram się
dotrzeć pieszo, a w tej chwili jestem skazana na auto i komunikację publiczną! Bardzo z tego
powodu ubolewam ja i mój organizm i coraz częściej zastanawiam się na wyprowadzeniem się
z Krakowa jeżeli nic się w taj kwestii nie zmieni!!!
Od wielu lat mieszkam w Krakowie, zależy mi na czystym powietrzu w Małopolsce, podpisałam
się pod petycją o uchwałę antysmogową dla Małopolski, która została złożona na ręce władz
województwa. Liczę, a właściwie oczekuję, że w nadchodzącej debacie i głosowaniu nad
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Zgodnie z prawem budowlanym piec lub
kominek nie może być głównym źródłem
ogrzewania budynku dlatego w
przypadku istniejących miejscowych
ogrzewaczy pomieszczeń zastosowano
wymóg w zakresie spełnienia wymagań
ekoprojektu lub sprawności powyżej 80%
lub zastosowania urządzenia
redukującego emisję pyłu.
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spalania paliw.
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uchwałą antysmogową dla województwa małopolskiego podejmiecie Państwo decyzję, która
doprowadzi do wyeliminowania najbardziej trujących pieców na węgiel i drewno, ograniczy
możliwość spalania śmieci etc. I dzięki temu pozwolić nam złapać oddech.
Obecna sytuacja jest nie do zaakceptowania, problemy z oddychaniem, szczypiące oczy, bóle
głowy to problemy, z którymi zmagam się zarówno ja, jak i moi najbliżsi. Problemy, które
sprawiają, że w zdecydowany sposób rozważamy wyprowadzenie się z Krakowa. Liczę, że
dzięki Państwa rozsądkowi nie będzie to konieczne.
Popieram uchwałę antysmogową, Many thanks

określenie wymagań w zakresie emisji.
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Trzymam mocno kciuki i życzę czystego powietrza na Świąteczne spacery i nie tylko…
To najważniejsza inicjatywa w Małopolsce. Chcę aby moja rodzina, znajomi i wszyscy
mieszkańcy Małopolski mogli wreszcie spokojnie wychodzić wieczorami na spacer. Nie chcę być
ofiarą raka i innych chorób, które wywołuje smog!
Popieram uchwałę antysmogową!
Chciałbym bardzo poprzeć rozpatrywaną ustawę antysmogową dla Małopolski.
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Dajcie nam oddychać!!!!!!
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Popieram

1
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Zdecydowanie popieramy z Żoną!

2

Proszę o przyjęcie uchwały antysmogowej dla Małopolski. Mam nadzieję że wszyscy zdajemy
sobie sprawę z tej pilnej potrzeby aktywnego działania w sprawie polepszenia jakości powietrza
w Polsce, szczególnie w regionie południowej Polski. Nie czekajmy aż w Krakowie zabraknie
trumien do pochówku ludzi umierających z powodu smogu, tak jak miało to miejsce w Londynie
1952 r. Wprowadźmy jak najszybciej regulacje prawne, ponieważ efekt ich działania nie będzie
przecież odczuwalny z dnia na dzień, a sytuacja wg mojej wiedzy jest już tragiczna. Skoro wiemy
że za 87% zanieczyszczeń powietrza odpowiadają pozaklasowe, nieefektywne kotły stałopalne i
niskiej jakości opał, to zróbmy coś z tym, wprowadźmy regulacje które spowodują że te
„odpadowe” produkty nie będą mogły być w Polsce sprzedawane. Wprowadzenie ustawy będzie
na pewno tym pierwszym i najważniejszym krokiem na drodze do rozwiązania problemu.
Kolejnym powinna być kampania świadomościowa i wsparcie czystych technologii, takich jak np.
pompy ciepła. Jest to technologia tak znakomita, że wystarczyłby niewielki impuls do jej
propagowania, jak np. ulgi podatkowe czy specjalna tańsza taryfa energetyczna dla urządzeń
grzewczych zasilanych energią elektryczną. Skoro jest program milion samochodów na prąd, to
dlaczego nie dołożyć do pakietu milion pomp ciepła do 2020.
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Kwestie związane z finansowaniem
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programów pomocowych.
Pozostałe poruszane kwestie nie mogą
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350.
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Zwracam się do Państwa o szybkie podjęcie uchwały antysmogowej obowiązującej dla całej
Małopolski.

1

W ciągu ostatnich 25 lat wokół Krakowa powstało około 100 tysięcy domów jednorodzinnych i
każdy ma piec, kominek. Większość właścicieli pali byle czym. Obserwuję zjawisko (w gminach
podkrakowskich), że w większości domów nie są odbierane śmieci - one są spalane.
Zjawisko niskiej emisji polega na ruchu powietrza z zimnego do ciepłego. Kraków jest "wyspą
ciepła" (większość terenu jest zabetonowana, zabrukowana, nie małą rolę pełnią też ciemne
dachy w dużym zagęszczeniu. Duża część spalin różnego typu (w tym komunikacyjnych) unosi
się nad miastem tworząc charakterystyczną czapę. Do tego dokłada się niska emisja z
podmiejskich gmin.
Niestety jako samorząd wojewódzki nie macie Państwo wpływu na "wysoką emisję". Od lat
obserwując wykresy zanieczyszczeń na portalu wrota małopolski zwraca uwagę kierunek
zanieczyszczeń od zachodu ku wschodowi,
Przy zachodniej granicy województwa zanieczyszczenie jest właściwie na całej jej długości, dalej
się zwęża i kończy się mniej więcej w rejonie Tarnowa. Ewidentnie źródło znajduje się na
Śląsku, Morawach, czy nawet na terenach byłego NRD.

wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.

Pamiętam czasy gdy wskutek protestów społecznych (ale nie tylko) ówczesna władza
komunistyczna zamknęła Hutę Aluminium w Skawinie. Dzisiejsza władza nie słucha opinii
społecznej, a parlament wręcz majstruje przy ustawie o zgromadzeniach.
Zwracam się ponownie do Państwa o szybkie podjęcie uchwały antysmogowej, choćby ze
względu na Wasze Rodziny, dzieci i wnuki. W końcu wszyscy oddychamy tym samym
powietrzem.
POPIERAMY UCHWAŁĘ ANTYSMOGOWĄ!!!
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Jako mieszkaniec Krakowa pragnę przekazać moje poparcie dla uchwały antysmogowej dla
Małopolski.
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zdecydowanie wspieram wprowadzenie tej uchwały, gdyż tylko radykalne kroki pozwolą nam
poprawić tragiczną sytuację naszego powietrza.
Dodatkowo chciałbym by w uchwale znalazł się zapis, że każda miejscowość chcąca mieć status
uzdrowiska lub chcąca pobierać opłatę klimatyczną musi mieć zainstalowaną i czynną co
najmniej jedną stację pomiarową mierzącą przynajmniej poziom PM10.
Jeśli jest taka możliwość to dobrze by było również wprowadzić mechanizm pozwalający na nie
uiszczanie lub zwrot opłaty klimatycznej w dni gdy przekroczone są poziomy dopuszczalne
PM10 lub innych zanieczyszczeń.
Szanowni Państwo! Jako mieszkaniec Krakowa apeluję do Państwa o jak najszybsze wdrożenie
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restrykcyjnych przepisów mających na celu drastycznie obniżenie poziomu zanieczyszczeń w
powietrzu.
Uważam to za SKANDAL, że za moje pieniądze nie dokonujecie szybkich i efektywnych działań
wpływających na zdrowie i komfort życia mieszkańców.
Ludzie obudźcie się! Koszty leczenia i cierpienia również WASZYCH najbliższych będą ogromne
jeśli czegoś nie zrobimy TERAZ.
W związku ze zbliżającym się głosowaniem dotyczącym uchwały antysmogowej dla Małopolski,
pragnę wyrazić poparcie dla jej przyjęcia. Uważam, że zanieczyszczenie powietrza jest obecnie
najpoważniejszym problemem Województwa Małopolskiego.
Nadmieniam, że podczas najbliższych wyborów samorządowych będę głosował wyłącznie na
kandydatów popierających tę i inne inicjatywy zmierzające do poprawy jakości powietrza.
Witam! Popieram projekt uchwały antysmogowej dla powiatu gorlickiego.

wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
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Wyraża zdecydowane poparcie dla wprowadzenia uregulowań dotyczących emisyjności
urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz parametrów jakości paliw stałych na terenie
Małopolski. Jestem głęboko przekonana, że uregulowania te są niezbędne dla poprawy jakości
powietrza w naszym regionie – województwie, które znajduje się wśród regionów Unii
Europejskiej o najwyższym zanieczyszczeniu powietrza. Bez wprowadzenia regulacji, dalsze
dotowanie wymiany kotłów z pieniędzy publicznych będzie bezcelowe. Jako przykład można
podać 2014 rok, kiedy to dzięki dotacjom wymieniono 3000 kotłów i pieców na terenie
województwa, a w tym samym czasie zamontowano około 13 000 tzw. „kopciuchów”, a więc
pozaklasowych kotłów, w których można spalać praktycznie wszystko, w tym węgiel złej jakości
czy odpady.
popieram
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popieram uchwałę zakazującą palenia mułem oraz zobowiązującą osoby do wymiany pieców na
piec 5 kategorii. Mieszkam w Skawinie, w której powietrze jest jednym z najgorszych w Europie.
Przez wyeliminowanie najgorszych gatunków węgla oraz tzw. kopciuchów jest szansa na
poprawę powietrza w Małopolsce. Przełoży się to na zdrowie mieszkańców oraz zmniejszy
koszty ich leczenia.
Dlaczego popieram uchwałę antysmogową? jestem turystą, prowadzę bloga podróżniczego,
profil na Instagramie I fakt, że czasem muszę zrezygnować z wyjazdu do Małopolski na rower
lub biegówki, ponieważ obawiam się o moje zdrowie, mówi chyba o wszystko. Polska musi
zrobić wszystko, by stworzyć samej sobie lepsze warunki do życia. W tym w jak najszybszym
terminie pozbyć się źródeł zanieczyszczeń. Pozdrawiam! Dobrego powietrza życzę w 2017! :]
W ramach prowadzonych konsultacji społecznych chciałbym wyrazić poparcie dla
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wprowadzanych zmian, a w szczególności:
- wymogów co do emisyjności nowo instalowanych kotłów,
- zakaz stosowania mułów i flotów węglowych.
popieram walkę ze smogiem

Chciałbym podzielić się uwagami w sprawie planowanej uchwały anty-smogowej. Gorąco
wspieram akcje, które mają na celu poprawę jakości powietrza.
Powietrze w Krakowie i Małopolsce nie spełnia norm unijnych, lecz przede wszystkim nie
przystaje do coraz bardziej rozwiniętego kraju, którym jest Polska. Fatalna jakość powietrza jest i
będzie powodem wielu chorób; to również coraz częściej powód migracji młodych ludzi do
innych rejonów i innych krajów. Dla młodych osób, które chcą założyć rodzinę, jest to wielki
powód do decyzji, czy nie zmienić miejsca zamieszkania.
Dla mnie osobiście jest to absurdalne i smutne, że od listopada do marca oddychamy w
Krakowie i okolicach okropną zawiesiną. Sporo podróżuję i mieszkałem ponad 10 lat w innych
krajach. Mogę z całą pewnością stwierdzić, że nigdzie nie mam nawet 1/4 ilości infekcji gardła,
dróg oddechowych i problemów alergicznych co tutaj. Kocham Kraków i podkrakowskie wsie i
chciałbym tu mieszkać, lecz nie zamierzam poświęcać dla tego zdrowia i życia.
Poświęcenie w słusznej sprawie ma oczywiście sens. Poświęcenie dla sprawy, która powstała
poprzez zaniechania i brak aktywności, a która może być rozwiązana przy pomocy prostych
regulacji, nie jest wskazane. Proponowana uchwała jest kolejnym dobrym krokiem w stronę
poprawy jakości powietrza.
Oby więcej i oby szybciej! Nie mamy czasu na czekanie i na bezczynność. Wiele rzeczy, jak
ukształtowanie terenu czy też polityka energetyczna kraju (czemu węgiel?!) nie jest w naszej
kontroli, lecz regulacje w sprawie pieców jak najbardziej. Trzeba to wykorzystać!
Bardzo sie ciesze, ze Malopolska doczekala sie wreszcie uchwaly antysmogowej. Mam
nadzieje, ze bedzie sumiennie przestrzegana, zebym mogla znow przyjezdzac na Podhale na
narty i snowboard z dziecmi i oddychac swiezym powietrzem. Zgadzam sie ze wszystkimi
zapisami uchwaly oprocz wymiaru kar za nieprzestrzeganie przepisow. Proponuje rownowartosc
stawek czeskich w PLN.
Chciałbym wyrazić swoje poparcie dla uchwały antysmogowej procedowanej przez władze
województwa małopolskiego. Z mojego własnego doświadczenia, mogę z pełną świadomością
powiedzieć, że przez ostatnie 6 lat mojego zamieszkania w Krakowie stan powietrza znacząco
się pogorszył. Zarówno w centrum miasta jak i na jego obrzeżach odczuwalne są jego skutki.
Permanentny kaszel, trudności z oddychaniem czy smród ubrań to jedynie wierzchołek góry
lodowej. Również zabytki naszego pięknego miasta cierpią z powodu zanieczyszczonego
powietrza. Potrzebne są natychmiastowe zmiany prawne odnośnie piecy czy też ruchu
samochodowego w ścisłym centrum. W dalszej kolejności wymagana jest praca u podstaw –
edukacja od najmłodszych lat, aby kolejne pokolenia miały świadomość narastającego
problemu. Bardzo serdecznie proszę Państwa o podjęcie właściwych decyzji, a w efekcie akcji
mających na celu walkę ze zjawiskiem smogu.
Chciałam wyrazić swoje zdecydowane poparcie dla projektu uchwały antysmogowej dla
Małopolski. Walka ze smogiem, który jest zmorą nie tylko Krakowa, ale prawie całej Małopolski,
jest konieczna, aby chronić nasze zdrowie i życie. Nie może być zgody ani na taki stan powietrza
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jaki mamy obecnie, ani na brak skutecznych regulacji prawnych, które mogłyby ten stan
poprawić. Likwidacja najbardziej trujących pieców na węgiel i drewno będzie dużym krokiem w
dobrym kierunku.
W związku z trwającymi obecnie konsultacjami uchwały anty-smogowej dotyczącej
województwa małopolskiego, jako przedstawiciele środowiska medycznego ponownie apelujemy
do Zarządu Województwa oraz Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego o niezwłoczne
podjęcie i realizacji tej uchwały. Dowody wielu badań epidemiologicznych wskazują na to, że
bardzo zły stan powietrza stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, za którego
ochronę między innymi odpowiada władza województwa. Zagrożenia zdrowotne związane są z
negatywnym wpływem zanieczyszczenia powietrza na występowanie i pogorszenie przebiegu
chorób układu krążenia, układu oddechowego, występowaniem alergii, schorzeń u dzieci, a
także niektórych nowotworów złośliwych. Działań dotyczących realizacji ochrony własnego
zdrowia oraz naszych dzieci nie można odkładać na później!!
Nikt by się nie godził, żeby sąsiedzi wpuszczali swoje ścieki do miejskich zbiorników wody pitnej.
Dlaczego z powietrzem jest teraz inaczej?
Jako mieszkanka Krakowa popieram Ustawę Antysmogową. W moim odczuciu wprowadzenie
jej założeń to niezbędne minimum. Obecna jakość powietrza w Małopolsce to kryzys:
ekologiczny, zdrowotny, infrastrukturalny. Jest to również kryzys władzy, która zbyt długo
podejmowała doraźne środki, unikając rozwiązania problemu. Obecnie panuje bezprawie – za
każdym razem, kiedy się ochładza i akurat nie doświadczamy błogosławieństwa deszczu albo
wiatru, powietrze wypełnia się smrodem spalin, siarki i palonych śmieci. Działkowcy bezkarnie
palą śmieci i liście w granicach miasta. Dlaczego się na to pozwala? Staczamy się do poziomu
Chin, Indii, Ghany. I to bez żadnego dobrego powodu.Fatalna jakość powietrza w naszym kraju
już teraz zbiera żniwo i obciąża przyszłe pokolenia brzemieniem chorób (POChP, astma) i
związanych z nimi świadczeniami socjalnymi. Jest to nie do zaakceptowania.Obecny poziom
zanieczyszczenia to jeszcze jeden powód do emigracji w poszukiwaniu minimalnych standardów
życia, szansy na względnie zdrowie, możliwość aktywności fizycznej, a przede wszystkim –
władzy lokalnej zdolnej i chętnej do rozwiązywania problemów, które dotyczą nas
wszystkich.Wdrożenie regulacji spotka się ze sprzeciwem części społeczeństwa, zwłaszcza
właścicieli kominków i przeciwników płacenia za wywóz śmieci, ale należy pamiętać, że
zanieczyszczenie środowiska to nie kwestia wolności sumienia, tylko niszczenia życia wszystkim
dookoła. Wnoszę o przyjęcie i wdrożenie Ustawy Antysmogowej.
Bardzo ważna uchwała dla zdrowia mojego i moich bliskich. Chciałabym, aby ktoś pomógł nam
oddychać lepszym powietrzem. Obecnie boję się wyjść z Dziećmi, które obydwoje cierpią na
schorzenia oddechowe. Pozdrawiam i oczekuję na pozytywne przyjęcie Uchwały.
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Wyrażam poparcie dla uchwały antysmogowej dla Małopolski . Zapraszam do Nowego Targu
gdzie nie ma czym oddychać a pylomierz nie odmierza z uwagi na wielokrotne przekroczenie
granicy maksymalnej pyłu smogowego ...
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Całkowicie popieram wprowadzenie uchwały antysmogowej w jej obecnym kształcie w całym
województwie małopolskim. Jedyne co bym w niej zmieniła to ostateczny termin wymiany pieców
niespełniających wymagań &#x2013; chciałabym by nastąpiło to szybciej niż jest obecnie
planowane. To co leci z wielu kominów w Świątnikach Górnych to horror &#x2013; dymy czarne
od sadzy. Znam ludzi, których stać na dobre auto, zagraniczne wycieczki i telewizję kablową,
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tylko na ogrzewanie ich nie stać, więc palą byle czym w byle czym. To po prostu kwestia
priorytetów... Jestem na urlopie macierzyńskim i chciałabym normalnie wyjść z dzieckiem na
spacer bez obawy o to co wdychamy i bez zastanawiania się, czy spacer ten przyniesie więcej
szkody niż pożytku. Dziękuję Krakowskiemu Alarmowi Smogowemu i wszystkim, którzy
przyczynili się do powstania tej uchwały &#x2013; to naprawdę wielki krok naprzód.
TAK dla Małopolski antysmogowej. Popieram

1

piszę aby wyrazić moje poparcie dla uchwały antysmogowej dla Małopolski. Jako mieszkaniec
małopolski i jednocześnie osoba cierpiąca na astmę, zimowe miesiące stanowią dla mnie
poważny problem. Normy poziomu pyłów PM10 oraz PM2.5 są poważnie przekroczone
praktycznie każdego bezwietrznego dnia, co całkowicie wyklucza dla mnie jakąkolwiek
aktywność na zewnątrz.Uchwała wymaga od mieszkańców stosowania pieców i paliw wyższej
jakości, co pozytywnie odbije się na jakości powietrza w województwie. Pochwalam również
ustanowienie kilkuletniego okresu czasu na wymianę pieców dla mieszkańców.
Potrzebujemy Polsce czystego powietrza dla nas i naszych dzieci. Odpowiednie ustawy sa
potrzebne aby uregulować kwestie palenia węgla. Powinna to być sprawa priorytetowa dla
Państwa!!!!
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Uchwała Antysmogowa jest dla mnie ważna bo nasz kraj tego potrzebuje! Czas zmienić
myślenie, węgiel powinien służyć do opalania elektrociepłowni a nie domów prywatnych.
Zadbajmy o to, inaczej my i nasze dzieci nie bedą miały czym oddychać!
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Szanowni Państwo, chciałam poprzeć zaproponowany przez Państwa projekt ustawy
antysmogowej. Moim zdaniem projekt zakłada odpowiednie podejście do rozwiązania problemu
zanieczyszczonego powietrza w Małopolsce.
Jestem mieszkanką Krakowa. Kiedy miałam 25lat, czyli w marcu 2015 roku, zdiagnozowano u
mnie raka nerki ogromnych rozmiarów (15x15x15cm). Otyłość i palenie są głównym czynnikiem
ryzyka tego nowotworu. Jestem szczupłą, niepalącą osobą niepalącą. Lekarze podejrzewają, że
nowotwór mógł się u mnie rozwinąć z powodu ekspozycji na wysokie zanieczyszczenie B(a)P i
pyłów zawieszonych w krakowskim powietrzu. Moje leczenie polegało na usunięciu nerki.
Rokowanie mojego typu nowotworu jest dobre, ale ta diagnoza diametralnie zmieniła moje życie.
Wprowadzając i konsekwentnie realizując założenia proponowanej ustawy mają Państwo
szansę ochronić mnóstwo osób przed podobnymi jak moje powikłaniami. Problem
zanieczyszczonego powietrza jest lekceważony przez władze centralne, dlatego bardzo cieszy
mnie, że władze Małopolski chcą dbać o zdrowie i komfort obywateli.
Szanowni Państwo, Czy zdarzyło się Państwu być w okolicach Alei Mickiewicza około godziny
18 gdy normy przekroczone są o kilkaset procent? Bo mi tak. Stojąc na przystanku AGH
rozejrzałam się i nie znalazłam ani jednej osoby, która nie ukrywałaby się za szalikiem lub
maseczką. To jest absurdalne, żeby człowiek będąc na Świeżym Powietrzu cały czas myślał o
tym jakie jest Nieświeże. To jest absurd. Niniejszym daję poparcie dla wyżej wymienionej
ustawy.
Popieram uchwałę antysmogową dla Małopolski

1

zostały określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość wymiany
istniejących źródeł ogrzewania przy
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Dla dobra Małopolski, Polski i jej mieszkańców proszę o poparcie uchwały antysmogowej dla
Małopolski.
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Zgłaszam swój głos popracia dla uchwały antysmogowej, która będzie poddawana pod
głosowanie Sejmiku Województwa Małopolskiego 23.01.17
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TAK dla Małopolski antysmogowej Popieram inicjatywę Małopolski antysmogowej. Mniej
zanieczyszczeń - lepsze powietrze
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popieram uchwałę antysmogową
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Popieram przyjęcie tego projektu i uważam, że jest on niezbędny dla wszystkich mieszkańców.
Mam również nadzieje, że postanowienia uchwały będą faktycznie realizowane, a nie pozostaną
jedynie na piśmie, i że w przyszłości przełoży się to na lepszą jakość powietrza.
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Popieram ustawę antysmogową dla Małopolski!
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Popieram uchwałę antysmogową.
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Szanowni Państwo, jestem mieszkanką Krakowa od ponad 10 lat, tutaj studiowałam,
ukończyłam studia doktoranckie, tutaj pracuję. Obecnie jestem w ciąży i muszę narażać swoje
dziecko na oddychanie smogiem. Nie palę i regularnie robię badania, by zapobiegać
negatywnym skutkom długotrwałego przebywania w skażonym środowisku. Mimo to martwię się
o zdrowie swojej rodziny w przyszłości.
Uważam, że jedynie ostre, zdecydowane środki oraz gruntowna edukacja mieszkańców mogą
przynieść skutek w walce o zdrowe powietrze w Małopolsce i Krakowie. jestem wdzięczna
organizacjom pozarządowym, takim jak Krakowski Alarm Smogowy oraz Smog Lab za walkę o
nagłaśnianie tych problemów. Jestem też wdzięczna Radnym Krakowa za ostatnio
podejmowane decyzje.
Wdrożenie uchwały antysmogowej w planowanym kształcie jest konieczne. Zakaz palenia
odpadami palnymi, wprowadzenie certyfikowanych pieców i ciągłe kontrole mieszkańców - to
podstawy. Kraków powinien również rozważyć częściową refundację kupna profesjonalnych
masek antysmogowych dla mieszkańców.
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Dzień dobry Popieramy w pełni projekt uchwały dla całego woj. małopolskiego.Uważamy, że
jego zapisy powinny jak najszybciej wejść w życie, najlepiej jeszcze przed 2022 rokiem, aby
zmiany były już odczuwalne. Dlaczego? Warto posłuchać Papieża Franciszka co pisze na ten
temat: http://laudatosi.swietostworzenia.pl/1-jesli-ludzie-zanieczyszczaja-ziemie-substancjamitrujacymi-to-wszystko-to-sa-grzechy/ I jak napisali polscy biskupi, nie wolno przyczyniać się do
małych katastrof ekologicznych;"Raz jeszcze prosimy, podejmijmy wszyscy działania na rzecz
wspólnego dobra, jakim jest zdrowe i czyste powietrze. Zachęcamy władze samorządowe miast i
gmin naszego województwa do radykalnego działania w tym zakresie." Dotyczy ten komunikat
nie tylko woj. śląskiego, ale także - a może przede wszystkim Małopolski. cytat za:
http://www.swietostworzenia.pl/2-aktualne/615-polscy-biskupi-nie-wolno-przyczyniac-sie-domalych-katastrof-ekologicznych Mamy już dość chorób swoich i swoich dzieci w okresie
jesienno-zimowym spowodowane katastrofalnym stanem powietrza nie tylko w Krakowie ale i w
podkrakowskich gminach, gdzie mieszkamy. Dodajmy przy bardzo małym wkładzie gmin (w tym
gminy Zielonki) w poprawę stanu powietrza przez ostatnią dekadę...
Uprzejmie proszę o zagłosowanie na TAK, czyli za ograniczeniem możliwości palenie niskiej
jakości opałem i używaniem kotłów pozaklasowych lub niskiej klasy.

1

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Okresy przejściowe zostały określone w
sposób optymalny zapewniając
możliwość wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu potrzeby
możliwie najszybszej poprawy jakości
powietrza.

1

Osoba prywatna

Popieram projekt uchwały antysmogowej dla Małopolski.

1

391.

Osoba prywatna

Dzień dobry,chciałabym wyrazić poparcie dla działań mających na celu poprawę jakości
powietrza w Malopolsce. TAK dla Małopolski antysmogowej :)

1

392.

Osoba prywatna

1

393.

Osoba prywatna

394.

Osoba prywatna

Jako mieszkaniec Krakowa apeluję o poprawę jakości powietrza dla dobra naszego zdrowia i
zdrowia naszych potomnych. Aby żyło się w naszym mieście lepiej, aby żyło się w Polsce lepiej
musimy wspólnie działać tu i teraz. Cały swój skromy głos oddaję na poparcie inicjatywy
antysmogowej.
Szanowni Państwo, jako sportowiec amator i turysta pragnę wyrazić poparcie dla postanowień
uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego. Chciałabym przy okazji wyrazić
zaniepokojenie stanem czystości powietrza w mojej okolicy – powiecie limanowskim. W zimowe
dni niejednokrotnie zastanawiam się, czy ruch na powietrzu służy mojemu zdrowiu, czy jednak
przy wszechobecnym smrodzie zdrowiej zostać w domu. Życzyłabym sobie oraz innym
mieszkańcom, by problem zanieczyszczenia powietrza nie był widziany jedynie z perspektywy
dużych miast regionu, ale także szeroko pojętej prowincji Małopolski. Oczekuję również
rozwiązań nastawionych na działanie natychmiastowe, choćby przez akcje edukacyjne i próby
ograniczenia zanieczyszczania powietrza przez gospodarstwa domowe w ramach dobrych
praktyk palenia w piecach.
Szanowni Państwo,Wyrażam swoje pełne poparcie dla projektu uchwały antysmogowej dla
całego województwa małopolskiego.

Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Pozostałe poruszane kwestie nie mogą
być przedmiotem uchwały.

395.

Osoba prywatna

Szanowni Państwo,pragnę wyrazić zażenowanie, że w połowie drugiej dekady XXI wieku

1

388.

Osoby prywatne

389.

Osoba prywatna

390.

1

1

Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
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samorząd najbardziej zanieczyszczonego obszaru Europy dopiero zastanawia się nad
możliwością poprawy jakości trującego powietrza. W związku z tym popieram wejście uchwały
antysmogowej dla województwa małopolskiego. Jakość powietrza, nawet w małych
miejscowościach jest uderzająco zła. Jak pokazują przykłady innych krajów, dzięki
konsekwentnym i przemyślanym działaniom, można jakość powietrza podnieść znacznie w
relatywnie krótkim czasie (patrz. Czechy). Uchwała antysmogowa jest pierwszym krokiem do
polepszenia jakości naszego życia w tym zakresie. Kolejnymi krokami powinny być
wprowadzenie wymogu stosowania wyłącznie kotłów węglowych min. 5 klasy i zakazu palenia
mułem i flotem oraz biomasą wilgotności pow. 20%. Proponowane zmiany dotyczące obostrzeń
co do kotłów i paliw mają nie tyle charakter normatywizujący, co – dla rozsądnego człowieka –
normalny
TAK dla Małopolski antysmogowej

wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.

396.

Osoba prywatna

6

397.

Osoba prywatna

Dzien Dobry, Popieram uchwałe przygotowana w Departamecie Środowiska Urządu
Marszałkowskiego. Bardzo bym chciala aby Kraków w koncu zaczal oddychac swiezym
powietrzem!

1

398.

Osoba prywatna

Prosimy z całą rodziną o zrobienie wszystkiego byśmy oddychali czystym powietrzem, NIE DA
SIĘ NIE ODDYCHAĆ !!!!! psnie palimy papierosów !!!!!! nie palimy w piecach czy kominkach, nie
posiadamy aut

1

399.

Osoba prywatna

Mam nadzieję na czyste powietrze w Krakowie

1

400.

Osoba prywatna

TAK dla Małopolski antysmogowej!!!!

15

401.

Osoba prywatna

Popieram ustawę antysmogową, chciałbym żyć w mieście, które nie jest znane z tego że jest w
czołówce rankingu na najbardziej zanieczyszczone miasta w Europie.

1

402.

Osoba prywatna

TAK ! dla Małopolski ANTYSMOGOWEJ Alergiczkoastmatyczka z dziećmi alergikami 😷😷😷
dusimy się!!!

1

403.

Osoba prywatna

Dzień dobry, wysyłam swój głos poparcia dla uchwały przygotowanej w Departamencie
Środowiska Urządu Marszałkowskiego.

1

404.

Osoba prywatna

Gorąco popieram uchwałę antysmogową. To bardzo ważne, aby mieszkańcy Małopolski mogli

1

Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
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korzystać z tak podstawowego prawa, jak oddychanie czystym powietrzem. Zdrowie przede
wszystkim.
405.

Osoba prywatna

1

Osoba prywatna

W pelni popieram projekt uchwaly antysmogowej dla Malopolski. Chcialbym jeszcze miec
mozliwosc wyjscia na spacery wieczorem i miec mozliwosc oddychania czystym powietrzem.
Uwazam ze jest to rowniez patriotyczny obowiazek obecnych wladz w zapewnieniu
mozliwosci aby nasi najmlodsi obywatele ( nasze dzieci i wnuki) mieli mozliwosc zdrowego
rozwoju.
Tak dla małopolski antysmogowej

406.

407.

Osoba prywatna

czas na czysty oddech – popieram

1

408.

Osoba prywatna

TAK dla dla uchwały antysmogowej przygotowanej w Departamecie Środowiska Urządu
Marszałkowskiego!

1

409.

Osoba prywatna

TAK dla Małopolski antysmogowej!!!!

1

410.

Osoba prywatna

jako mieszkaniec regionu, przekazuję swoje zdecydowane poparcie dla przygotowywanej
ustawy antysmogowej dla Małopolski.

1

411.

Osoba prywatna

Dzień dobry,wysyłam swój głos poparcia dla uchwały przygotowanej w Departamencie
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.
Z pozdrowieniami,

1

412.

Osoba prywatna

tak, dla Małopolski bez smogu!

1

413.

Osoba prywatna

1

414.

Osoba prywatna

Przyłączam się wraz z całą rodziną do żądań dot. podjęcia przez Urząd Miasta Krakowa
zdecydowanych działań mających na celu conajmniej ograniczenie smogu w moim mieście.
Na moją czterosobową rodzinę, dwie osoby są zdiagnozowane jako astmatycy.
Jest to niezaprzeczalny efekt życia w zanieczyszczonym środowisku.
Jestem bardzo na TAK dla Małopolski antysmogowej

1

1

wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
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1

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji. Pozostałe poruszane
kwestie nie mogą być przedmiotem
uchwały.

Osoba prywatna

Bardzo popieram rozpoczęcie działań mających na celu poprawę jakości naszego powietrza.
Osobiście mocno doskwiera mi bezkarność „wiejskich palaczy wszystkiego”. Rozumiem, że
uchwała obejmuje wszystkie piece w gospodarstwach, włączając te w prowizorycznych
mieszkankach nad garażami czy zaimprowizowanych przybudówkach. To właśnie one są
małymi spalarniami „porządnych” obywateli mających piece spełniające normy!Proszę o
rozważenie problemu małych społeczności odnośnie Straży Miejskiej, która interweniuje w
sprawach spalania śmieci tylko przyciśnięta do ściany, z uwagi na bliskie powiązania i brak
anonimowości, a temat jest „drażliwy”. Mam wielkie nadzieje w związku z uchwałą
antysmogową, proszę o szybkie uchwalenie jej.
TAK na Małopolski antysmogowej. Bardzo proszę o uwzględnienie tego TAK.

1

417.

Osoba prywatna

Popieram uchwalenie ustawy antysmogowej.

1

418.

Osoba prywatna
adwokat

1

419.

Osoba prywatna

Stanowczo popieram uchwałę antysmogową. Uważam, iż obecny stan powietrza w Małopolsce
stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Normy, i tak stosunkowo mało restrykcyjne, są
wielokrotnie przekroczone. Tak, wysoki poziom zanieczyszczeń jest dostrzegalny bez potrzeby
użytkowania 1specjalistycznego sprzętu. W sezonie grzewczym, niebo nad małopolskimi
miejscowościami jest zasnute obłokami gęstego szaroburego dymu. Ratujmy zdrowie nasze i
naszych bliskich – przyjmijmy uchwałę antysmogową. To jedyny sposób na przełamanie
fatalnych postaw i przyzwyczajeń naszych współobywateli oraz tych, którzy zysk przedkładają
nad dobro wspólne.
Popieram działania na rzecz czystego powietrza. Przy okazji przekazuję swoje uwagi:
Będą skuteczniejsze, jeśli gmina zacznie wykorzystywać w znacznej liczbie np 10-20 szt
jednocześnie drony sprawdzające gdzie palone są substancje niebezpieczne, takie jak olej
silnikowy w stacjach kontroli pojazdów, traktowany jako darmowe zrodło ogrzewania.
Ponadto w ramach uchwały samorząd wojewódzki przy pomocy organów kontrolnych powinien
intensywnie kontrolować stacje kontroli pojazdów pod kątem rzetelności przeglądów. Mam
wrażenie co drugi bus i ciężarówka jezdzi nielegalnie, nie wspominając o ciągnikach-traktorach
ciągnących za sobą chmurę czarnego dymu. Takie punkty usługowe powinny płacić kary
wysokości kilku procent rocznego dochodu wykazanego w PIT, a tymczasem masowo wycinają
filtry DPF oraz rejestrują pojazdy emitujące nadmierną ilość spalin.

Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.

1

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Pozostałe poruszane kwestie nie mogą
być przedmiotem uchwały.

420.

Osoba prywatna

Popieram ustawę antysmogową dla woj. małopolskiego. Przynajmniej tyle mogę zrobić. Mam
nadzieje że Wy zrobicie więcej!

1

421.

Osoba prywatna

STOP DLA SMOGU. TAK dla małopolski anty-smogowej.

1

Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.

415.

Osoba prywatna

416.
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422.

Osoba prywatna

TAK ! dla Małopolski ANTYSMOGOWEJ Alergiczkoastmatyczka z dziećmi alergikami 😷😷😷
dusimy się!!!

1

423.

Osoba prywatna

chcę wyrazić moje poparcie dla działań na rzecz dobrej jakości powietrza. Uważam że ustalenia
popierające te działania powinny wejść jak najszybciej w życie.

1

424.

Osoba prywatna

chcę, popieram, poproszę ustawę antysmogową. Najlepiej jak najszybciej jakby weszła w życie,
przed 2022 koniecznie!

1

425.

Osoba prywatna

poparcie dla ustawy antysmogowej dla MałopolskPanie Marszałku proszę koniecznie
wprowadzić ustawę przed terminem i nie dopuść abyśmy my krakowianie byli zabijani
zanieczyszczonym powietrzem.

1

426.

Osoba prywatna

1

427.

Osoba prywatna

Przyjechałam do Krakowa kilka lat temu, z małym dzieckiem, za głosem serca. Zawsze
zaznaczam, że mój syn pierwsze lata spędził na terenach Warmii, gdzie jak wiadomo powietrze
jest zdecydowanie czystrze. Dzięki temu moje dziecko choruje rzadko, a porównując do jego
rówieśników, prawie wcale. My mamy możliwość 'ucieczki' od czasu do czasu w czystrze,
warmińskie tereny, ale nie wszyscy mają taką możliwość. Wszyscy jednak mamy prawo
oddychać czystym powietrzem i cieszyć się wychodząc na dwór / czy pole ;-).
Głęboko wierzę, że uchwała zostanie przyjęta i zmiany będą natychmiastowe.
Chcialem wyrazić swój e zdecydowane popoarcie dla walki ze smogiem w Małopolsce. Tu sie
nie da żyć normalnie, zwłaszcza jak ma się dzieci. Przez jakość powietrza w tym województwie
wiele osób, rodzin zastanawia sie nad przeprowadzka do 3miasta. Mimo, ze jestem krakusem od
kilku pokoleń to nie zaryzykuje życia swojego i swojej rodziny, mimo że kocham
Kraków. Jedynym wyjściem jest poważne zajecie się tym tym tematem w calym województwie.
Życzę Państwu zdrowego rozsądku przy zastanawianiu nie nad tym projektem.

1

Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.

428.

Osoba prywatna

popieram wprowadzenie ustawy antysmogowej w Małopolsce. Uważam także, iż powinien być
zredukowany czas dozwolony na wymianę urządzeń i że konieczne jest dodatkowe wsparcie dla
tych ludzi, dla których przejście na bardziej ekologiczne rozwiązanie stanowi obecnie zbyt duży
wydatek.

1

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji. Okresy przejściowe
zostały określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość wymiany
istniejących źródeł ogrzewania przy
zachowaniu potrzeby możliwie
najszybszej poprawy jakości powietrza.
Kwestie związane z finansowaniem
inwestycji nie leżą w zakresie uchwały
określonym w art. 96 Poś. Wsparcie
udzielane jest w ramach dostępnych
programów pomocowych.

Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
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Osoba prywatna

Chciałabym wrazić głos poparcia dla ustawy antysmogowej.
Jestem zmęczona i zbulwersowana podejściem władz Krakowa w sprawie poprawy jakości
powietrza.
Trzeba wreszcie zacząć konkretne działania.
Jako mieszkaniec Krakowa, wyrażam swoje poparcie dla uchwały antysomogowej.

431.

Osoba prywatna

Wyrażam poparcie dla ustawy antysmogowej w Małopolsce.

1

432.

Osoba prywatna

Chciałbym udzielić swojego poparcia dla Ustawy Antysmogowej w Małopolsce. Mieszkam poza
Krakowie - dokładnie kilka kilometrów. Wszędzie głośno, że w Krakowie powietrze jest złej
jakości. Jednak myślę, że stan powietrza w mojej miejscowości jest jeszcze gorszy. Wszyscy w
okolicy palą złej jakości węglem, poza tym myślę, że nie tylko tym surowcem. Od października
do kwietnia nie można wywietrzyć mieszkania, ponieważ na zewnątrz po prostu bardzo śmierdzi,
czego nie można powiedzieć o powietrzu w Krakowie. Mam wrażenie, że krakowskie powitrze w
porównaniu do tego, którym oddycham na codzień jest czystsze.

1

433.

Osoba prywatna

uchwałą antysmogowa Chcemy oddychać, chodzić na spacery. Proszę działać!

1

434.

Osoba prywatna

Jako studentka medycyny, w trosce o zdrowie swoje, moich bliskich oraz moich przyszłych
pacjentów, popieram uchwałę "antysmogową".

1

435.

Osoba prywatna

1

436.

Osoba prywatna

437.

Osoba prywatna

Zwracam się z prośbą o przyjęcie proponowanej ustawy antysmogowej dla Małopolski w jak
najszybszym terminie. Domagam się wyeliminowania źródeł zanieczyszczenia powietrza w jak
najkrótszym czasie i wg. wskazań w znanych opracowaniach naukowych przygotowanych dla
Małopolski i Krakowa. Dostęp do nie trującego powietrza to prawo gwarantowane przez UE a nie
przywilej.
Czyste powietrze i staranie o nie to zamożniejsze województwo, nowoczesne i rozwojowe
miejsca pracy, zamożniejsze (w dłuższej perspektywie) społeczeństwo i przede wszystkim
zdrowie nas wszystkich. Kocham Małopolskę ale czasami ciężko tu żyć, chciałbym aby to się
zmieniło i to wczoraj!
Wyrażam zdecydowany głos poparcia dla uchwały antysmogowej. 1.01 jechałam przez
Małopolskę wśród dymu, moje 7-letnie dziecko po drodze zanosiło sie od kaszlu. Nie wyobrażam
sobie dalszego życia w Krakowie, nie chce w przyszłości leczyć siebie czy dziecka z chorób
zafundowanych mi przez sąsiadów. Ogrzewam mieszkanie gazem, robię to oszczędnie i nie
widzę powodu, dla którego moi sąsiedzi paląc flotem, utrzymując temp. na poziomie 24 st maja
prawo mnie truć. Liczę na zdecydowane działanie władz w tym zakresie.
Chciałabym wyrazić swoje poparcie dla projektu uchwały antysmogowej dla małopolski i

429.

Osoba prywatna

430.

1

Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
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Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
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określenie wymagań w zakresie emisji.
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1

Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.

1

Uwaga uwzględniona częściowo.
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439.

Osoba prywatna

440.

zaproponowane w nim rozwiązania.
Pochodzę z Torunia, przeprowadziłam się do Krakowa 5 lat temu i niestety wyprowadzam się
spowrotem na północ, gdyz powietrze jest tak skażone zima, ze nie ma czym oddychać, i
utrudnia to mocno egzystencje. Nigdy nie doświadczyłam czegoś podobnego, uważam ze
Małopolanie, Ślązacy maja prawo oddychać czystym powietrzem. W związku z tym, ze problem
pojawia się w całej Polsce południowej a w malopolsce jest najgorzej, proponuje żeby rozważyć
zakaz palenia węglem dla całej Małopolski, tak jak w Krakowie.
Ponadto mandat za złamanie uchwały musi być bardziej dotkliwy np 2000 zł i znacznie więcej
kontrolerów, tak by uchwała nie stała się martwa a smog dalej panował.
Popieram uchwałę antysmogową Proszę o głos na tak! Potrzebujemy tlenu! Mama, kobieta w
ciąży, zakopianka

Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.

1

1

Osoba prywatna

chciałbym zdecydowanie poprzeć projekt uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego tzw.
"antysmogowej".
Dzięki mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego i udanej współpracy Zarządu Województwa,
Sejmiku oraz władz Krakowa udało się doprowadzić do stopniowej poprawy sytuacji w Krakowie.
Co najważniejsze, już wkrótce wejdzie w życie zakaz palenia paliwami stałymi, co znacząco
poprawi stan krakowskiego powietrza.
Sytuacja w mniejszych miejscowościach Małopolski jest jednak znacznie gorsza, a świadomość
społeczna szkodliwości używania paliw i kotłów niskiej jakości jest niewielka. Regularnie bywam
u rodziny w Krynicy i w Bochni. Samo zaczerpnięcie powietrza w tych miejscowościach w
sezonie zimowym wskazuje na to, jak wiele jest jeszcze do zrobienia.
Dlatego bardzo ważne jest wprowadzenie norm jakościowych dla kotłów i spalanych w nich
paliw, aby wykluczyć te najbardziej trujące. Zdrowie mieszkańców Małopolski powinno być
najważniejszą wartością dla władz województwa!
Ja i cała moja rodzina popieramy uchwałę antysmogową!!!!!

441.

Osoba prywatna

Chciałbym prosić o przyjęcie uchwały antysmogowej dla małopolski.dziękuję

1

442.

Osoba prywatna

PROSZĘ zagłosujcie za przyjęciem uchwały ANTYSMOGOWEJ !!!! to co dzieje się obecnie pod
tatrami to coś strasznego. nie można spokojnie odetchnąć Świerzym powietrzem! dzięki
waszemu głosowi może się to zmienić!!!!

1

443.

Osoba prywatna

1

444.

Osoba prywatna

Zdecydowanie popieram wprowadzenie regulacji przewidzianych w uchwale antysmogowej.
Zaproponowane działania przyczynią się z pewnością do poprawy stanu powietrza w regionie, a
także - mam nadzieję - pociągną za sobą kolejne tego typu inicjatywy. Najwyższy czas, aby
problem smogu stał się małopolskim priorytetem!
Popieram ustawę antysmogowa, bardzo prosze o podjęcie działań poprawiających jakość
powietrza w Krakowie.

1

1

Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
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Osoba prywatna
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Osoba prywatna

449.

Osoba prywatna

Chciałem poprzeć wprowadzenie ustawy antysmogowej. Jestem mieszkańcem Krakowa, ale
regularnie jeżdzę po okolicznych wsiach i miejscowościach. Gołym okiem widać to co wychodzi
na monitoringu (stacje pogodowe i np. airly.eu) - unoszący się smród i beztroska mieszkańców,
którzy palą czym popadnie, nie zwracając uwagę na zdrowie sąsiadów.
Popieram wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie jakości paliw oraz parametrów
technicznych, rozwiązań technicznych i parametrów emisji instalacji, w których następuje
spalanie paliw, mające obowiązywać na obszarze województwa małopolskiego.

1

Jestem biegaczką, całoroczną rowerzystką i niestety przez smog nie mogę uprawiać sportu na
powietrzu w Krakowie i regionie. Mam 2-letniego synka, boję się o siebie, bo nie chcę
zachorować - nie chcę by stracił matkę. Boję się o niego... Jest jeszcze tak mały. Powietrze w
Krakowie jest dramatycznie zanieczyszczone. Cała moja rodzina kaszle. Czy musi nastąpić jakiś
zbiorowy zgon, by zaczęto bić na alarm z każdej strony? Apeluję do Państwa o przyjęcie
uchwały antysmogowej dla Małopolski.
Dzień dobry! Cieszą mnie niezmiernie działania podejmowane celem poprawy jakości powietrza
w Krakowie. Mieszkam w tym mieście od kilku lat i zimowy smog uważam za największy dramat
tego miasta. Co roku jestem truty powietrzem. Mimo że nie palę papierosów, to do moich płuc
trafiają takie toksyny, że aż mi strach. Przykro mi, że to samo dotyczy mojego dziecka.
Ma 6 lat. i To już szósta zima, gdy jest podtruwany krakowskim powietrzem... Nawet
pozostawanie w domu nie wiele daje. Podobno ogranicza przyswajanie smogu tylko o ok. 10 %
względem przebywania na "świeżym powietrzu". Jedyną ucieczką jest chyba tylko
wyprowadzenie się z tego miasta. I gdyby nie to, że związałem się z krakowianką, mamy tu
działkę, budujemy dom, to byśmy, ze smutkiem, ale jednak, opuścili to miasta dla własnego
zdrowia.
Czuję się oszukany. Gdy sprowadzałem się do Krk nikt o tym nie mówił, nie ostrzegał, mimo
rzeczywistego zagrożenia. Gdyby nie czynnik społeczny (KAS) miasto pewnie nadal zamiatałoby
problem pod dywan. Normy przekroczeń są tak wysokie, że nieświadomi ludzie pewnie nic nie
podejrzewając, chodziliby beztrosko na spacery w krakowskiej mgle. W Londynie podnosi się
alarm przy poziomie, przy jakim w Krakowie świętuje się dzień poniżej "norm"... To przykre.
Bez żalu likwiduję kominek w budowanym właśnie domu. Nie miał służyć ogrzewaniu. Pewnie
byłoby palone sporadycznie, dla klimatu. Na gazowy nas nie stać, więc zrobimy pewnie szafę
wnękową w jego miejscu :-) Nie jest nam szkoda nic a nic.
Dzięki Bogu są ludzie tacy jak KAS, jest Cecylia Malik/Modraszek Kolektyw, dzięki którym będzie
park na Zakrzówku, są ludzie którzy protestują przeciwko wycince ostatnich drzew na
Czyżynach itd. Niestety mam poczucie, że urzędnicy nie robią wiele, by ludziom żyło się lepiej.
Dba się o turystów, dba się o firmy (o inwestorów), a o mieszkańcach się zapomina. A często nie
słucha się ich, gdy mówią.
Właśnie urodziło się nam drugie dziecko. To wcześniak, urodzony w 26 tygodniu ciąży. Ciąża
była bliźniacza. Jedno dziecko straciliśmy. Czy gdyby jakość powietrza byłaby lepsza, miał
szanse na przeżycie? Lekarze nie są w stanie ustalić przyczyny. Są dane, które mówią o 600
ofiarach krakowskiego powietrza rocznie. Czy Arkadiusz był jedną z nich?...
Witam pragne Poprzec ustawe antysmogowa jestem calym sercem za tym rozwiazaniem
sytuacji. LIBERDA

1

1

określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
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Osoba prywatna

W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi uchwały anysmogowej
(http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/) chciałbym wyrazić swoje poparcie dla projektu, z
zaznaczeniem, że oczywiście wolałbym aby terminy były krótsze a restrykcje znaczniejsze, ale
jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Ochrona powietrza powinna być jedną z
najważniejszych kwestii zarówno politycznych jak i administracyjnych. Nie zawiedźcie!

1

451.

Osoba prywatna

Popieram wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie jakości paliw oraz parametrów
technicznych, rozwiązań technicznych i parametrów emisji instalacji, w których następuje
spalanie paliw, mające obowiązywać na obszarze województwa małopolskiego

1

452.

Osoba prywatna

Bardzo proszę załatwić czyste powietrze bo się dusze w smogu.
Pozdrawiam

1

453.

Osoba prywatna

1

454.

Osoba prywatna

455.

Osoba prywatna

Popieram wprowadzenie wszelkich ograniczeń i zakazów w zakresie jakości paliw oraz
parametrów technicznych, rozwiązań technicznych i parametrów emisji instalacji, w których
następuje spalanie paliw, mające obowiązywać na obszarze województwa małopolskiego,a
które miały by bezpośredni wpływ na poprawienie jakości "powietrza" które w tej chwili nas truje
Jako obywatel polski i mieszkaniec Województwa Małopolskiego chciałbym wyrazić poparcie dla
uchwały antysmogowej zgodnie z projektem Zarządu Województwa Małopolskiego. Tylko taki
projekt zapewni zmniejszenie smogu, a więc w praktyce realizację mojego i innych
mieszkanek_ńców małopolskie konstytucyjnego prawa do życia. Niezwykle ważne jest objęcie
normami zarówno pieców, jak paliw oraz uniemożliwienie nielegalnego spalania śmieci i
niedezolonych paliw.
Popieram uchwałę antysmogową. To bardzo ważne dla miasta Krakowa. W tej chwili rozważam
ucieczkę z Krakowa i przeprowadzkę do Wrocławia lub Warszawy, gdzie smog jest kilka razy
mniejszy.

456.

Osoba prywatna

1

457.

Osoba prywatna

Szanowni Państwo, jako mieszkanka Krakowa od urodzenia proszę o przyjęcie uchwały
antysmogowej. Uważam ten dokument, jak również szerzej takie inicjatywy za kluczowe dla
poprawy powietrza w Małopolsce. Nie chcę dłużej żyć w mieście, w którym powietrze śmierdzi i
truje, nie można wyjść na spacer z dzieckiem czy też bez, a żeby pobyć na świeżym czystym
powietrzu, trzeba wyjechać daleko poza obręb Małopolski. Oczekuję, że uchwała zostanie
przyjęta, a w dalszej kolejności władze oraz właściwe urzędy i instytucje skutecznie doprowadzą
do faktycznego zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w naszym regionie.
Chciałbym podzielić się z Państwem moim zdaniem dotyczącym ustawy anty smogowej. W
mojej osobistej opinii jest to bardzo dobra ustawa. Popieram ją całym swoim sercem i płuckami.

458.

Osoba prywatna

Jako matka alergika, chorującego na powtarzające się zapalenie krtani, popieram wprowadzenie
ustawy antysmogowej.

1

1

1
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określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
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określenie wymagań w zakresie emisji.
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Jakość powietrza w Krakowie ma dla mnie tak duże znaczenie, że rozważam, czy dalej
powinnam tu mieszkać, mimo tego, że urodziłam się i wychowałam w Krakowie. Jednak nie chcę
żyć w mieście, które codziennie, konsekwentnie, kawałek po kawałku mnie zabija. Dlatego
popieram wprowadzenie uchwały antysmogowej, bo będzie korzystne zarówno dla mnie
(powietrze przestanie mnie truć), jak i dla Państwa (wciąż będę płacić tu podatki, więc będą to
wpływy do Państwa budżetu).Działajmy razem dla lepszej przyszłości naszego regionu.
TAK dla Małopolski antysmogowej. Trzeba koniecznie pomyśleć o przyszłości, czyli naszych
dzieciach jeśli chcemy żyć w naszym kraju i nie umierać z powodu wdychanego powietrza.
Dlatego popieram ustawę antysmogową. Trzeba się skupić bardzo mocno na ekologii w
nauczaniu szkolnym, by każdy młody człowiek opuszczający mury swojej szkoły miał wpojone
zasady współodpowiedzialności za środowisko, które wspólnie kreujemy. Coraz więcej ludzi nosi
maski. Jest to nie tylko ochrona przez wdychaniem pyłów, ale również manifestacja, która
powoduje, że ludzie zaczynają się poważnie zastanawiać nad swoją ingerencją w środowisko.
popieram wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie jakości paliw oraz parametrów
technicznych, rozwiązań technicznych i parametrów emisji instalacji, w których następuje
spalanie paliw, mające obowiązywać na obszarze województwa małopolskiego. Jest do bardzo
ważne dla mnie i dla mojej rodziny.
Chciałam wyrazić moje poparcie dla uchwały, której celem jest wprowadzenie ograniczeń i
zakazów w zakresie jakości paliw oraz parametrów technicznych, rozwiązań technicznych i
parametrów emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw, mające obowiązywać na
obszarze województwa małopolskiego za wyjątkiem Gminy Miejskiej Kraków.
Z calym przekonaniem popieram ustawe antysmogowa ! Nie ma nic wazniejszego niz nasze
zdrowie.
Wiemy juz na ten temat wystarczajaco duzo, zeby moc ten problem lekcewazyc!
Tym powietrzem oddychamy wszyscy, bez wzgledu na swiatopoglad, wiek i dochody!
Zwracam się do Państwa z prośbą o podjęcie uchwały „antysmogowej” dla województwa
małopolskiego, zgodnie z projektem Zarządu Województwa Małopolskiego. Wszyscy wiemy, że
powietrze w Polsce jest bardzo zanieczyszczone (por. dostępne raporty i opracowania), a
Kraków jest na początku peletonu miast, w których obecność smogu stała się po prostu
niebezpieczna dla życia mieszkańców. Nie chcę się truć wychodząc z domu, nie chcę też
chorować przez szkodliwe powietrze. Zdaję sobie sprawę, że jego jakość nie poprawi się w
ciągu jednego dnia, tygodnia ani roku. Trzeba jednak zacząć działać (właściwie to już ostatni
moment!), w przeciwnym razie sami siebie skazujemy na poważny uszczerbek na zdrowiu w
niedalekiej przyszłości lub wyprowadzkę z miasta. A przecież są sposoby na ograniczenie emisji
szkodliwych substancji: wymiana prymitywnych, zasypowych kotłów na nowoczesne oraz
wyeliminowanie najbardziej emisyjnych rodzajów paliwa: mułów i flotów węglowych. Oba te
działania przewiduje Projekt uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego.
Popieram wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie jakości paliw oraz parametrów
technicznych, rozwiązań technicznych i parametrów emisji instalacji, w których następuje
spalanie paliw, mające obowiązywać na obszarze województwa małopolskiego.
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Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
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Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
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określenie wymagań w zakresie emisji.
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Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.

Piszę do Państwa w sprawie nadchodzącego głosowania nad ustawą antysmogową. Jestem
mieszkańcem miasta Krakowa, urodzonym i wychowanym w tym wspaniałym mieście. Wszyscy
jednak wiemy, iż całe nasze kochane województwo wprost prosi się o zwiedzanie go wzdłuż i
wszerz. Obecnie jednak zimowe spacery w większości miast są samobójczą

1

1

1

1

1

Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
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wycieczką. Pamiętam jak jeszcze 15-20 lat temu otwarcie okien zimą, nie musiało być
poprzedzane sprawdzaniem stanu powietrza w stacjach monitorujących. Zwracam się do
Państwa, czyli do osób które faktycznie mogą coś zmienić na lepsze, aby nie wahały się przed
wprowadzeniem niezbędnych kroków w celu poprawy jakości stanu powietrza w
województwie. Rozumiem, że grzanie droższym paliwem może być udręką dla części osób,
jednak komfort jednych nie może być kosztem (zdrowia) drugich!
apeluję, wraz z całą swoją rodziną, o przyjęcie uchwały antysmogowej dla Małopolski. W
obecnej sytuacji nie ma lepszych czy gorszych. Nie ma mniej lub bardziej zapobiegliwych.
Wobec złego powietrza wszyscy jesteśmy równi i wszyscy, dzień po dniu, ryzykujemy coraz
bardziej zdrowiem i życiem. Wszyscy się stąd nie wyprowadzimy. Kochamy naszą małą
Ojczyznę i niech dowodem tej miłości będzie dbanie o dobro jej i nas samych. Niech polityka i
interesy nie przesłonią Państwu oczu – niech zwycięży zdrowy rozsądek i nasze – w tym
Państwa – zdrowie.
Tak dla uchwały. Popieram wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie jakości paliw oraz
parametrów technicznych, rozwiązań technicznych i parametrów emisji instalacji, w których
następuje spalanie paliw, mające obowiązywać na obszarze województwa małopolskiego.

1

Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.

1

Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.

proszę o przyjęcie wyrazów poparcia dla przyjęcia przez sejmik województwa małopolskiego
uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i
zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Jakoś powietrza
w Małopolsce jest katastrofalna, co zagraża naszemu życiu i zdrowiu. Konieczne są radykalne
działania. Uchwała antysmogowa jest niewątpliwie krokiem w dobrą stronę.
Zdecydowanie popieram wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie jakości paliw oraz
parametrów technicznych, rozwiązań technicznych i parametrów emisji instalacji, w których
następuje spalanie paliw, mające obowiązywać na obszarze województwa małopolskiego.

1

Szanowni Państwo, przeprowadziłem się do Krakowa we wrześniu minionego roku z północy
Polski i wciąż jestem zszokowany katastrofalnej jakości powietrzem na terenie miasta. Chętnie
wyjechałbym odetchnąć poza Kraków popołudniami lub w weekendy, ale na terenach wiejskich
Małopolski powietrze jest często jeszcze gorsze niż w Krakowie. Mimo, że mam bardzo ciekawą
pracę, smog jest głównym powodem, dla którego zamierzam wyprowadzić się w inne miejsce
wcześniej, niż planowałem. Nie wyobrażam sobie życia w takich warunkach na stałe. Jako
osoba związana z branżą budowlaną, jestem przekonany, że proponowany kształt Uchwały dla
obszaru województwa Małopolskiego jest właściwy: z odpowiednią stanowczością zwalcza
przyczyny smogu i z wystarczającą wrażliwością dba o interes ekonomiczny mieszkańców.
Dlatego apeluję o poparcie Uchwały antysmogowej, a w rezultacie lepszą przyszłość dla
wszystkich mieszkańców Małopolski.
zwracam się z prośbą o przyjęcie uchwały antysmogowej dla Małopolski - jest to dobry krok do
poprawy jakości powietrza w naszym województwie.Dajmy szanse sobie i naszym dzieciom
oddychać zdrowym i czystym powietrzem.

1

Zdecydowanie popieram wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie jakości paliw oraz
parametrów technicznych, rozwiązań technicznych i parametrów emisji instalacji, w których
następuje spalanie paliw, mające obowiązywać na obszarze województwa małopolskiego.

1

1

1

Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.

Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
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Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o poparcie i głosowanie za projektem ustawy
„antysmogowej” według projektu Zarządu Województwa Małopolskiego. Jako mieszkaniec
Małopolski, jestem przekonany, że ustawa ta pozwoli na skuteczne działania związane z
wyeliminowaniem głównych dwóch przyczyn powodujących bardzo wysokie skażenie powietrza
substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia i życia (benzoapireny oraz pyły), którym oddychamy:
1. użytkowanie starych, zasypowych pieców na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) oraz
2. spalanie bardzo niskiej jakości paliw stałych jak muły i floty węglowe oraz odpady.
Ustawa „antysmogowa” poparta przez Radnych Sejmiku Wojewódzkiego, może stać się krokiem
milowym w walce o czyste powietrze, którego aktualna jakość ze względu na tzw „niską emisję”
jest dramatycznie zła i powoduje tragiczne konsekwencje dla zdrowia i życia mieszkańców
Małopolski.
bardzo prosze o poparcie wprowadzenia ograniczeń i zakazów w zakresie jakości paliw oraz
parametrów technicznych, rozwiązań technicznych i parametrów emisji instalacji, w których
następuje spalanie paliw, mające obowiązywać na obszarze województwa małopolskiego.
Jakosc powietrza to jeden z najwazniejszych czynnikow wplywajacych na nasze zdrowie i zycie.
Zdecydowanie popieram wszelkie działania na rzecz poprawy jakości powietrza w CAŁYM
województwie. Sama pracuję a dzieci chodzą do szkoły w Krakowie, ale mieszkam pod
Krakowem i nie wiem gdzie ciężej się oddycha. To co dzieje się w ościennych gminach ma
ogromny wpływ na Krakow, podobnie jak Kraków ma wpływ na sąsiadów. Dlatego potrzeba
spójnych działań na rzecz całego województwa
Zwracam się z prośbą o podjęcie uchwały „antysmogowej” dla województwa małopolskiego,
zgodnie z projektem Zarządu Województwa Małopolskiego. Przeprowadziłam się do Krakowa z
rodzinnego Opola, mieszkałam też kilka lat w Warszawie. Jednak to Kraków stał się moim
nowym domem. Mieszkam na starym Podgórzu i kocham klimat tego miejsca. Targ
Pietruszkowy, Park Bednarskiego a nade wszystko Bulwary Wiślane. Moja ogromną pasją jest
bieganie...ale niestety uprawianie sportów w zimie gdy stan krakowskiego powietrza jest
tragiczny jest niewskazany. Dlatego nade wszystko proszę o to, byście podjęli Państwo
odpowiednie kroki by poprawić jakość życia nas - mieszkańców Krakowa. Abyśmy nie musieli
opuszczać naszego ukochanego miasta.
jako mieszkanka Małopolski - popieram wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie jakości
paliw oraz parametrów technicznych, rozwiązań technicznych i parametrów emisji instalacji, w
których następuje spalanie paliw, mające obowiązywać na obszarze województwa
małopolskiego.
Wyrażam poparcie dla uchwały antysmogowej, poprawiającej jakość naszego życia w
Małopolsce. Dla Krakowa zrobiono ten ważny krok prawie rok temu. Nadszedł czas działania na
rzecz ograniczenia szkodliwych emisji w regionie.
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Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
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Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
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określenie wymagań w zakresie emisji.

Poparcie dla uchwały antysmogowej Przez problem ze smogiem nie wyobrażam sobie założenia
rodziny w Małopolsce. Kraków będzie tracić mieszkańców, utaletnowanych ludzi oraz
międzynarodową renome. Terminy wymogów uchwał antysmogowych powinny wejść w życie jak
najwcześniej. Negatywne efekty smogu opisane w uchwale powinny być publicznie nagłaśniane.
Benefity i infrastruktura dla rowerzystów.
popieram wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie jakości paliw oraz parametrów
technicznych, rozwiązań technicznych i parametrów emisji instalacji, w których następuje
spalanie paliw, mające obowiązywać na obszarze województwa małopolskiego.
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Liczę na to, że radni województwa przychylą się do tzw "uchwały antysmogowej". Mam nadzieję,
że zdrowie mieszkańców będzie cenione bardziej niż interes ekonomiczny.
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stanowczo popieram wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie jakości paliw oraz
parametrów technicznych, rozwiązań technicznych i parametrów emisji instalacji, w których
następuje spalanie paliw, mające obowiązywać na obszarze województwa małopolskiego.
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chciałabym wyrazić swoje poparcie dla mających obowiązywać na obszarze woj. małopolskiego
ograniczeń i zakazów odnośnie jakości paliw oraz parametrów i rozwiązań technicznych, a także
parametrów emisji instalacji, w których spala się paliwa.
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Piszemy do Państwa aby wyrazić nasze poparcie dla wprowadzenia ograniczeń i zakazów w
zakresie jakości paliw i eksploatacji instalacji, przewidzianych w projekcie uchwały
antysmogowej dla Małopolski.
W Krakowie mieszkamy od ponad 12 lat, jesteśmy rodzicami trzyletniego dziecka. Tej zimy,
podobnie jak rok i dwa lata temu, widzimy jak nasze dziecko reaguje na krakowski sezon
grzewczy własnym sezonem chronicznego kataru i kaszlu - nieustającym podrażnieniem dróg
oddechowych zaczynającym się w połowie września, trwającym zwykle do kwietnia, ustającym
w ciągu kilku dni po wywiezieniu dziecka z Krakowa i wracającym po powrocie do miasta. Tej
jesieni, podobnie jak nasi sąsiedzi z Ruczaju z dziećmi w wieku przedszkolnym, poddajemy
dziecko badaniom lekarskim i dostarczamy do przedszkola zaświadczena, potwierdzające że
ciągły katar i spektakularny kaszel córki - budzące zrozumiały niepokój u rodziców dzieci
mieszkających pod Krakowem i dowożonych tu do przedszkola - nie jest wbrew pozorom
objawem zaraźliwej choroby. Tej zimy, jak co roku, zaczynamy planowanie dnia od sprawdzenia
poziomu pyłu w powietrzu, próbujmy żartować z sąsiadami że jeśli krakowskie dziecko nie
kaszle to należy sprawdzić czy w ogóle oddycha, i staramy się nie myśleć o długofalowych
konsekwencjach.
jako student, mieszkający na co dzień w Krakowie, w pełni popieram i nie wyobrażam sobie
podjęcia innej decyzji, niż wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie jakości paliw oraz
parametrów technicznych, rozwiązań technicznych i parametrów emisji instalacji, w których
następuje spalanie paliw, mające obowiązywać na obszarze województwa małopolskiego.
Apeluję w sprawie wprowadzenia ustawy ant -smogowi Ustawa anty-smogowa jest
koniecznością. Bez niej podusimy się wszyscy, łącznie z dziećmi już urodzonymi i tymi w łonach
matek.
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Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: z całą stanowczością i
zaangażowaniem popieram uchwałę antysmogową!

1
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bardzo popieram planowaną ustawę antysmogową dla Małopolski i mam nadzieję, że zostanie
ona uchwalona. Małopolska to najlepsze województwo w Polsce, więc powinno się w nim żyć
najlepiej :).

1

1

1
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Zeszłej zimy kaszlałam bez przerwy przez 4 miesięcy, znowu zaczęłam kaszleć tydzień temu i
już się boję na myśl, że mogłoby ciągnąć się to do wiosny. Postęp często napotyka na opór, ale
proszę się nie zniechęcać, gdyż ostatecznie, jeśli zmiany zostaną wprowadzone, to wszystkich i
przeciwnikom i zwolennikom będzie się lepiej i zdrowiej oddychać.
Wraz z tym mailem chciałam poprzeć uchwałę antysmogową dla całej Małopolski. To czy w
najbliższym czasie zostanę w Krakowie uzależniam od tego czy jakość powietrza ulegnie tu
zmianie. Jeśli sytuacja się nie zmieni, ze względów zdrowotnych (astma) zmuszona będę
opuścić Kraków i wyjechać poza Małopolskę.
Wiem również na podstawie rozmów ze znajomymi, iż nie jestem jedyną osobą która w ten
sposób uzależnia swoje chęci pozostania w regionie. To czy Kraków i okolice to dobre miejsce
do zamieszkania na dłużej zależy także od dbałości o czyste środowisko i idące w tym kierunku
uchwały.
Popieram w całości projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
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Osoba prywatna
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Osoba prywatna

492.

Osoba prywatna

Czasu jak na lekarstwo - dlatego piszę konkretnie i w pełni świadomie: POPIERAM uchwałę
anty-smogową. Zróbmy coś póki nie jest za późno!!!

1

493.

Osoba prywatna

1

494.

Osoba prywatna

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o poparcie i głosowanie za projektem ustawy
„antysmogowej” według projektu Zarządu Województwa Małopolskiego.
Jako mieszkaniec Małopolski, jestem przekonany, że ustawa ta pozwoli na skuteczne działania
związane z wyeliminowaniem głównych dwóch przyczyn powodujących bardzo wysokie
skażenie powietrza substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia i życia (benzo(a)pireny oraz pyły),
którym oddychamy:
1. użytkowanie starych, zasypowych pieców na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) oraz
2. spalanie bardzo niskiej jakości paliw stałych jak muły i floty węglowe oraz odpady.
Ustawa „antysmogowa” poparta przez Radnych Sejmiku Wojewódzkiego, może stać się krokiem
milowym w walce o czyste powietrze,
którego aktualna jakość ze względu na tzw „niską emisję” jest dramatycznie zła i powoduje
tragiczne konsekwencje dla zdrowia i życia mieszkańców Małopolski.
Popieram wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie jakości paliw oraz parametrów
technicznych, rozwiązań technicznych i parametrów emisji instalacji, w których następuje
spalanie paliw, mające obowiązywać na obszarze województwa małopolskiego.

495.

Osoba prywatna

1

496.

Osoba prywatna

Szanowni Państwo, pragnę wyrazić moje poparcie dla działań zmierzających do zmniejszenia
zanieczyszczenia powietrza w Krakowie i miejscowościach ościennych. Smog jest realnym
problemem utrudniających codzienne funkcjonowanie, negatywnie oddziałującym na stan
zdrowia Małopolan,
Mam astmę i alergię. Nie są to najmilsze z chorób. Wdychanie powietrza zanieczyszczonego
pyłem i substancjami chemicznymi bardzo szkodzi mojemu układowi oddechowemu. Niestety ze
względu na pracę nie jestem w stanie zamieszkać gdzie indziej. Zresztą, nie chciałbym
emigrować z powodu zanieczyszczenia. Chociaż w tej chwili niestety powinienem.Chciałbym tez
móc tutaj wychowywać moje dzieci. I chciałbym żeby nie musiały chodzić do szkoły w

1
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497.

Osoba prywatna

498.

Osoba prywatna

499.

Osoba prywatna

500.

Osoba prywatna

501.

Osoba prywatna

502.

Miasto Kraków

maseczkach przeciw smogowych. Żeby mogły dorastać w zdrowych warunkach.Wprowadzenie
jakichkolwiek działań zmierzających do poprawy jakości powietrza dziś sprawi, że moje życie
poprawi się w przyszłości. Proszę to dla mnie zrobić.
Z wielką satysfakcją odebrałem projekt tzw. "uchwały antysmogowej" dla wojewódzwta
małopolskiego. Jest to milowy krok w kwestii ochrony powietrza w Małopolsce, a co za tym idzie
również ochrony zdrowia jej mieszkańców. Świadomość społeczna odnośnie katastrofalnych
skutków smogu na zdrowie organizmów żywych rośnie i musi rosnąć. Potrzeba jednak odwagi
politycznej, aby walka ze smogiem zaczęła odnosić wymierne skutki, ponieważ obecne prawo
przegrywa ze złą wolą lub spowodowaną sytuacją finansową niemożnością zmiany
postępowania tych, którzy przyczyniają się do powstawania tzw. niskiej emisji. Tego typu środki
prawne, jakie proponuje ww. uchwała to właśnie swoista i długo oczekiwana odwaga polityczna.
Jest to niezbędne, aby zapewnić podstawowe możliwości kontroli jakości powietrza na terenach
zurbanizowanych. Pretendujemy jako państwo do bycia jednym z wielu krajów o "zachodnich"
standardach. Zróbmy zatem ten potrzebny krok, tak jak zrobiły to te kraje, nawet, jeśli jest on
postrzegany jako krok stanowczy i kategoryczny.
Szanowni Państwo, jestem mieszkańcem Krakowa i bardzo liczę na Wasz głos w mojej / naszej
sprawie. Poprawy jakości powietrza w Małopolsce. Jestem za tym by normy użytkowanych paliw
oraz instalacji grzewczych były tak skonstruowane, by nie było możliwe z prawnego punktu
widzenia zatruwanie środowiska w zakresie, jaki ma miejsce w tej chwili. Popieram
wprowadzenie ograniczeń. Warto dla dobra nas wszystkich. Walczcie o nasze powietrze.
Wszyscy razem zmienimy jakość naszego życia.
Chcę niniejszym wyrazić pełne poparcie dla projektu ustawy antysmogowej - wprowadzenie
ograniczeń i zakazów w zakresie jakości paliw oraz parametrów technicznych, rozwiązań
technicznych i parametrów emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw, mające
obowiązywać na obszarze województwa małopolskiego.
Uchwała antysmogowa mam nadzieję, że w końcu uda się wdrożyć zalecenia odnośnie jakości
powietrza w Małopolsce. Liczę, że nie będę musiał po raz drugi mierzyć się z nowotworem ani
nie będę musiał szukać mieszkania nad morzem. I tutaj nie ma wymówek.
Chciałabym wyrazić mój protest, oburzenie i bezradność z powodu tragicznego stanu powietrza
w Krakowie i praktycznie w całej Małopolsce. Jestem mamą 3,5-letniej Ani i nienawidzę siebie za
to, co jej robię, za to że zmuszam ją do wdychania trucizny. W domu mamy oczyszczacz
powietrza, sama używam maski antysmogowej, ale córka takiej maski niestety nie chce nosić.
Wiem, że w imię naszego zdrowia powinniśmy całą rodziną uciec stąd jak najdalej, ale tu tata
Ani ma dobrą pracę, która daje nam utrzymanie. Smog w okresie jesienno-zimowym niszczy
nasze przyzwyczajenie do aktywnego stylu życia, do sportów outdorowych, bo w tym mieście
dają one więcej szkody niż pożytku. Uwięzieni w pomieszczeniach, planując weekendy w
dalekich czystych rejonach, rezygnując z tego na co mamy ochotę czujemy się często
sfrustrowani, co nie pozostaje bez wpływu na nasze rodzinne relacje. Każdego roku obiecuję
sobie, że to ostatnia nasza smogowa zima w Krakowie, a potem przychodzi następna, stężenia
pyłów rosną do wartości niewyobrażalnych w krajach cywilizowanej Europy, a my tym
oddychamy, a my się trujemy. Proszę zróbcie z tym w końcu porządek! Nie trujcie mojej rodziny i
swoich najbliższych.
Odpowiadając na Pana pismo znak: SR-V.721.6.2.2016 z dnia 6.12.2016 r. w sprawie wydania
opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na
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Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie

98

Załącznik 1
obszarze województwa ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw, uprzejmie informuję, iż w pełni popieramra wszelkie działania służące
poprawie jakości powietrza na terenie województwa małopolskiego i województw ościennych.
Każde działanie mające na celu istotne obniżenie ilości zanieczyszczeń pyłowo-gazowych
wprowadzanych do powietrza na terenie województwa małopolskiego będzie korzystne zarówno
z punktu widzenia poprawy jakości powietrza na terenie województwa, jak i w obszarze Gminy
Miejskiej Kraków. Wynika to między innymi z faktu, że stan zanieczyszczenia powietrza w
Krakowie jest silnie zdeterminowany emisjami (w tym emisjami pochodzącymi z tzw. niskich
źródeł) zachodzącymi na terenie gmin sąsiednich w stopniu zależnym od odległości od
emitorów.
Poniżej przedkładam uwagi do przedmiotowego projektu.
1.
Krótki okres przejściowy (6 lat w przypadku kotłów) nie pozwala na naturalną wymianę
urządzeń grzewczych wynikającą ze zużycia technicznego. Konieczne będzie zaangażowanie
znaczących środków finansowych, łączny koszt wymiany urządzeń został oszacowany na 4,8
mld zł. Wątpliwości budzi niskie wsparcie finansowe ze strony województwa małopolskiego (na
poziomie ok. 10% kosztów) oraz słabe narzędzia kontroli. Ciężar realizacji uchwały będzie
przeniesiony na mieszkańców i gminy, bez zapewnienia im wystarczających środków
finansowych, skutecznych narzędzi kontroli oraz wsparcia merytorycznego i organizacyjnego.
Projektodawca uchwały powołuje się na duże oszczędności kosztów zewnętrznych związanych z
poprawą jakości powietrza (2,9 mld zł rocznie), część środków pochodzących z oszczędności
powinna być skierowana na dofinansowanie realizacji uchwały.
2.
Brak oceny skutków finansowych realizacji uchwały w stosunku do podmiotów
eksploatujących instalacje określone w § 2 projektu uchwały oraz gmin.
3.
Projekt uchwały nie uwzględnia występowania zjawiska ubóstwa energetycznego, czyli
niemożności zaspokojenia potrzeb energetycznych (ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody,
oświetlenie) z przyczyn ekonomicznych. W zależności od przyjętej metodologii szacowane jest,
że ubóstwo energetyczne dotyczy obecnie kilkunastu procent mieszkańców. Skutki realizacji
uchwały (koszty wymiany urządzeń, wyższe koszty eksploatacji) szczególnie dotkną mniej
zasobnych mieszkańców, co może spowodować rozszerzenie się zjawiska ubóstwa
energetycznego.
4.
Uzasadnienie nie zawiera analizy rynku urządzeń grzewczych i usług instalacyjnych
potwierdzającej istnienie potencjału technicznego pozwalającego na realizację uchwały.
Realizacja programu PONE w Krakowie spowodowała znaczący wzrost kosztu wymiany kotłów.
5.
W paragrafie 10 w punkcie 2 i podpunkcie 1, gdy jest mowa o przesunięciu terminu
obowiązywania wymagań w odniesieniu do instalacji, które na dzień 1 lipca 2017r. odpowiadać
będą wymaganiom w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń, określonym w
normie PN EN 303-5:2012 w odniesieniu do kotłów klasy 3, klasy 4 i klasy 5, na dzień 1 stycznia
2027r. nietrafne jest włączenie kotłów klasy 3 do grupy podlegającej przesunięciu terminu
obowiązywania. Uważam, że jako objęte przesunięciem terminu obowiązywania powinny być
uwzględnione tylko kotły klasy 4
i klasy 5. Znaczna różnica granicznych dopuszczalnych wartości emisji dla pyłu, która w
przypadku kotłów klasy 3 wynosi 150 mg/m3, natomiast dla klasy 4 i 5 odpowiednio 60 i 40
mg/m3 przekonuje, że kocioł klasy 3 należy uznać za przestarzałe rozwiązanie, spełniające tylko
wymagania dużo starszej wersji normy PN EN 303-5 z kwietnia 2002r. Różnica 10 lat w
odniesieniu do wymagań zawartych w PN EN 303-5 z 2012r. powoduje, że obecnie na kocioł

ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
1. Okresy przejściowe zostały określone
w sposób optymalny zapewniając
możliwość wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu potrzeby
możliwie najszybszej poprawy jakości
powietrza. Kwestie związane z
finansowaniem inwestycji nie leżą w
zakresie uchwały określonym w art. 96
Poś. Wsparcie udzielane jest w ramach
dostępnych programów pomocowych.
2. Oszacowane zostały koszty wymiany
instalacji. Uchwała natomiast nie zakłada
zakazu stosowania węgla lub drewna, a
zastosowanie nowoczesnych instalacji o
wysokiej sprawności nawet obniży
zużycie paliw. Uchwała nie nakłada
dodatkowych obowiązków na gminy.
Obowiązki w zakresie kontroli wynikają
wprost z ustawy Prawo ochrony
środowiska.
3. Kwestie związane z finansowaniem
inwestycji nie leżą w zakresie uchwały
określonym w art. 96 Poś. Wsparcie
udzielane jest w ramach dostępnych
programów pomocowych. Uwzględnione
są one natomiast w ramach Programu
ochrony powietrza i programów
finansowania inwestycji.
4. Przyjęty wariant ograniczeń wynika z
przeprowadzonych analiz na potrzeby
programu ochrony powietrza i
uwzględnia potencjał producentów
instalacji grzewczych.
5. Kotły co najmniej klasy 3
charakteryzują się znacznie mniejszą
emisją niż kotły pozaklasowe stąd
uzasadniony jest dłuższy okres
przejściowy.
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503.

Gmina Tuchów

504.

Gmina Zabierzów

klasy 3 należałoby patrzeć w podobny sposób jak na kocioł pozaklasowy. Także sprawność
cieplna kotła klasy 3, często wykorzystywanego w dłuższym okresie czasu, będzie znacznie
odbiegać od pierwotnie zakładanej jako nominalna sprawność energetyczna.
6.
W odniesieniu do zapisu paragrafu 3 punkt 2, gdzie jest ograniczenie wilgotności paliw
w postaci biomasy do wartości nie przekraczającej 20% należałoby rozważyć czy wielkość ta nie
powinna być zwiększona do 25%. W wielu publikacjach oraz regulacjach np. Rozporządzeniu
Komisji (UE) 2015/1185 – Załącznik II, w odniesieniu do biomasy drzewnej w postaci polan itp.
przyjmuje się jako wielkość referencyjną dla wilgotności takich paliw wartość poniżej 25%.
7.
Wątpliwości budzi sposób skutecznego egzekwowania, przez organy upoważnione do
kontroli, zapisów wynikających z uchwały np. sposobu sprawdzania zgromadzonej do celów
grzewczych biomasy pod katem jej wilgotności, sposobu określenia czy zgromadzony do celów
grzewczych węgiel kamienny posiada uziarnienie 0-1 mm w ilości nie większej niż 5%, czy
sprawdzania zgodności przedłożonych dokumentacji z badań wydanych przez laboratoria
akredytowane, dokumentacji technicznych urządzeń
w kontekście spełnienia wymogów Rozporządzeń Komisji Unii Europejskiej.
8.
W działaniach zmierzających do poprawy jakości powietrza na terenie województwa
małopolskiego powinno się ponadto uwzględniać potrzebę ograniczenia emisji zanieczyszczeń
do powietrza (zwłaszcza emisji pyłu) także z innych źródeł, w tym z zakładów przemysłowych i
innych jednostek organizacyjnych eksploatujących instalacje do spalania paliw.
Przygotowany projekt nowej regulacji, przewidzianej jako obowiązujący na obszarze
województwa małopolskiego nie budzi zastrzeżeń poza przedstawionymi wyżej uwagami i
wątpliwościami. Uważam, że jego wprowadzenie jest konieczne. Opiniowana uchwała po jej
wejściu w życie docelowo powinna stanowić ważny element polityki zmierzającej do
ograniczenia i wyeliminowania ponadnormatywnych poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10
i PM2,5 zarówno na obszarze miasta Krakowa jak również na terenie całej małopolski.
W nawiązaniu do pisma SR-V.721.6.2.2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. opiniuję pozytywnie z
zastrzeżeniem projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw.
Zastrzeżenie dotyczy okresu przejściowego dla kotłów, które obecnie spełniają chociaż
podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 3035:2012.
Według projektu uchwały mieszkańcy będą mieli na ich wymianę 10 lat. Uważamy, że należy
rozważyć wydłużenie okresu przejściowego dla kotłów, które posiadają dzisiaj klasę 5. Wielu
mieszkańców Małopolski chcąc działać na rzecz poprawy jakości powietrza skorzystało z
programów pomocowych dotyczących wymiany pieców i wymienili piece na kotły 5 klasy.
Uważamy, że konieczność ich wymiana po 10 latach użytkowania jest nieuzasadniona z
ekonomicznego punktu widzenia.
W odpowiedzi na pismo z dnia 06.12.2016 o znaku sprawy: SR-V.721.6.2.2016, na
podstawie art. 96 ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska opiniuję pozytywnie
przedstawiony projekt uchwały, z wyjątkiem zapisu dotyczącego zakazu użytkowania kotłów 5
kiasy od 1 stycznia 2027 r. Zapis ten nie jest spójny z wariantami zaproponowanymi w projekcie
uchwały Aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego.
Dotychczas możliwe było uzyskanie dotacji na kotły 5 klasy jako ekologiczne źródła ogrzewania
i ekonomicznie nieuzasadnione byłoby ich wymienianie. Założenie

6. Wilgotność 20% została przyjęta w
ramach analizy wariantów uchwały jako
wartość zalecana przez producentów
kotłów i kominków. Niższa wilgotność
wpływa również na obniżenie emisji.
7. Sposób prowadzenia kontroli wynika z
zapisów właściwych ustaw i nie może
być uszczegółowiony w uchwale gdyż
wykraczałoby to poza zakres art. 96 Poś.
8. Poruszone kwestie leżą poza
zakresem uchwały określonym w art. 96
Poś, zostały natomiast uwzględnione w
programie ochrony powietrza.

1

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Dopuszczona została bezterminowa
eksploatacja istniejących kotłów klasy 5.

1

Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Dopuszcza się bezterminową
eksploatacje istniejących kotłów 5 klasy.
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Gmina Miechów

i wyeksploatowania wszystkich kotłów 5 klasy do 1 stycznia 2027 r. nie zostało poparte żadnymi
danymi. Wnioskuję o możliwość bezterminowego użytkowania dotychczas
zainstalowanych kotłów 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012.
Na podst. art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska (
Dz.U.2016.672 j.t. ze zm.) po rozpoznaniu wniosku Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia
08.12.2016r, znak: SR.-V.721.6.2.2016, Burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie opiniuje
pozytywnie Projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego dotyczącej wprowadzenia na
obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw, pod warunkiem uwzględnienia uwag zawartych w zał. nr 1 do
niniejszej opinii. UZASADNIENIE
W dniu 08.12.2016r. do Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie wpłynął wniosek Marszałka
Województwa Małopolskiego o wydanie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego. Przedmiotem uchwały jest wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie,
jakości paliw oraz parametrów technicznych, rozwiązań technicznych i parametrów emisji
instalacji, w których następuje spalanie paliw. Regulacje te mają obowiązywać na obszaize
województwa małopolskiego za wyjątkiem Gminy Miejskiej Kraków.
Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, sejmik województwa może, w drodze
uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko,
wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw. Projekt uchwały opracowuje zarząd województwa. Zarząd województwa
przedstawia następnie projekt dokumentu do zaopiniowania właściwym miejscowo wójtom,
burmistrzom lub prezydentom miast oraz starostom. Organy wykonawcze gmin i powiatów są
obowiązane do wydania opinii w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania. Jak wskazuje w
uzasadnieniu projektu wnioskodawca, obowiązkiem konstytucyjnym władz publicznych jest
zwalczanie chorób epidemicznych i zapobieganie negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji
środowiska (art. 68 ust. 4 Konstytucji) oraz ochrona środowiska (art. 74 ust. 2 Konstytucji).
Badania wykonywane w ramach państwowego monitoringu środowiska przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie wskazują na zły stan jakości powietrza w
Małopolsce. Zgodnie z oceną jakości powietrza dokonywaną przez WIOŚ, od 2009 roku
corocznie wszystkie strefy ochrony powietrza w Małopolsce są klasyfikowane jako strefy, w
których przekroczony został poziom dopuszczalny substancji w powietrzu. Regularnie
przekraczane są poziomy dopuszczalne i docelowe pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz
benzo (a) pirenu w powietrzu. Powoduje to negatywne skutki przede wszystkim dla zdrowia
mieszkańców województwa. Ponieważ prowadzone działania naprawcze przewidziane w
Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego z 2013r. nie przyniosły
oczekiwanych rezultatów, a poziomy dopuszczalne zanieczyszczeń w powietrzu są nadal
przekraczane, w opracowanej w 2016 roku aktualizacji POP wskazano, że konieczne jest
wprowadzenie w Małopolsce ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw. W związku z powyższym obowiązkiem władz samorządowych jest podjęcie
działań, które ograniczą poziom zanieczyszczenia powietrza oraz ich negatywny wpływ na
zdrowie ludzi i na środowisko.
Załącznik nr 1
Burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie działając na podst. art. 40 pkt. 1 ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.20ł

1

Uwaga uwzględniona. Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla instalacji
spalania paliw stałych poprzez
określenie wymagań w zakresie emisji.
Dopuszcza się bezterminową
eksploatacje istniejących kotłów 5 klasy.
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Powiat Miechowski

6.353 j.t. ze zm.) wnosi następująca uwagę do projektu uchwały. W § 10 ust. 2 pkt.l projektu
uchwały w sprawie wprowadzenia na obszaize województwa małopolskiego ograniczeń i
zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w którym następuje spalanie paliw zakłada się, ze do
1 stycznia 2027 roku należy wymienić wszystkie kotły klasy 3,4,5 spełniające normę PN-EN 3035: 2012. Gmina Miechów, proponuje w tym zakresie pozostawienie w § 10 ust. 2 pkt. 1 jedynie
zapisu dotyczącego klasy 3 i 4. Natomiast, jeżeli chodzi o klasę 5 wg normy PN-EN 303-5: 2012
proponujemy nie zakładać okresu przejściowego, kotły te powinny pracować do momentu
naturalnego procesu końca ich żywotności. Porównując kotły klasy 5 według normy PN-EN 3035: 2012 z kotłami spełniającymi wymagania ekoprojektu określonymi w Rozporządzeniu Komisji
(UE) 2015/1189, pod względem maksymalnej emisji dotyczącej sezonowego ogrzewania
pomieszczeń: tlenku węgla (CO), organicznych związków gazowych (OGC) oraz emisji pyłu
(PM), wartości te są na takim samym poziomie. Przy dobrej konserwacji i poprawnej eksploatacji
kotły klasy 5 wg. normy PN-EN 303-5: 2012 mogą pracować powyżej 10 lat. Zakładając, ze
mieszkaniec Gminy w 2016 roku wymienił kocioł na kocioł 5 klasy (niespełniąjący wymagań
ekoprojektu), po 1 stycznia 2027 roku zgodnie z opiniowanym projektem uchwały, będzie
zobowiązany wymienić go ponownie, mimo, iz będzie on sprawny technicznie.
W związku z otrzymaną pismem znak: SR-V.721.6.2.2016 z dnia 06.12.2016r. prośbą o wydanie
opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na
obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw Starosta Miechowski opiniuje pozytywnie w/w projekt uchwały.

1

Z uwagi na duże nakłady finansowe jakie będą musiały ponieść podmioty w celu spełnienia
wszystkich zakazów i ograniczeń określonych w powyższym projekcie uchwały nie jest realnym
aby w/w działania wykonano bez pomocy zewnętrznej na poziomie co najmniej 80% kosztów
całkowitych.
507.

Gmina Czarny
Dunajec

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.12.2016 r. (data wpływu: 08.12.2016 r.), znak: SRV.721.6.2.2016, Wójt Gminy Czarny Dunajec wyrażając opinię do projekt uchwały Sejmiku
Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
przedstawia następujące stanowisko Gminy Czarny Dunajec:
Wszelkie działania zmierzające do ograniczenia zanieczyszczeń i zapylenia na terenie
województwa małopolskiego należy ocenić pozytywnie i tak też należy postrzegać co do zasady
regulacje proponowane w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego.
W przypadku wprowadzenia ograniczeń i zakazów obciążających mieszkańców, zawsze jednak
niezbędne jest rozpatrzenie, czy ich skala i zakres nie spowoduje zbyt dużych obciążeń w
porównaniu do zakładanych korzyści - w tym przypadku korzyści środowiskowych, zdrowotnych.
Z pola widzenia nie może zniknąć również sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych oraz
uwarunkowania lokalne i techniczne. Z tych powodów, w naszej opinii zasadne są zmiany
proponowanych zapisów w zakresie:
1. Zakaz instalowania (od 1 lipca 2017 r.) oraz zakaz użytkowania (odpowiednio od 2022 r. i
2026 r.) kotłów innych, niż kotły spełniające normy ekoprojektu, należy uznać za nadmierny. Z
całą pewnością niezbędna jest eliminacja kotłów „pozaklasowych", które są nieefektywne i
generują znaczne zanieczyszczenia. Jak jednak podkreślają eksperci koszt spełnienia wymagań
coraz to wyższych klas rośnie nieproporcjonalnie do efektu. Kotły piątej klasy, których część

1

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Kwestie związane z finansowaniem
inwestycji nie leżą w zakresie uchwały
określonym w art. 96 Poś. Wsparcie
udzielane jest w ramach dostępnych
programów pomocowych.
Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
1.Dopuszcza się bezterminową
eksploatacje istniejących kotłów 5 klasy.
2. Dopuszczona została możliwość
stosowania drewna kawałkowego w
instalacjach zgazowania paliw z ręcznym
załadunkiem.
3. Wprowadzenie ograniczeń w zakresie
emisji dla kominków jest niezbędne ze
względu na potrzebę obniżenia emisji z
ich eksploatacji oraz zatrzymanie
powstawania nowych źródeł emisji.
Wymagania dla kominków zostały
określone w sposób nie wymagający ich
wymiany, możliwe jest zastosowanie
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spełnia już obecnie normy ekoprojektu, są znacznie bardziej zaawansowane technicznie i w
związku tym koszt ich zakupu jest o kilka tysięcy wyższy. Dodatkowo ich instalacja może
wymuszać szereg innych inwestycji w budynku. Szczególnie zwraca się uwagę na niską
temperaturę spalin i związane z tym nieprzystosowanie istniejących przewodów kominowych, co
z kolei wymusza konieczność wyposażenia komina we wkład odporny na skropliny, co może się
okazać technicznie nierealne. Zakładane środki dotacyjne wystarczą jedynie na wymianę kotłów
dla wąskiej grupy mieszkańców Małopolski, przy czym zakładać trzeba brak możliwości
finansowania z tych środków jakichkolwiek remontów przystosowawczych. Jednocześnie kotły 5
klasy obniżają emisję w stosunku do kotłów 4 klasy - tylko o 30 %, przy wzroście efektywności
spalania jedynie o ok. 5 %. Warto w tym miejscu zauważyć, że żywotność kotłów często
przekracza okres 10 lat i może sięgać nawet 20 lat. W tym kontekście proponowane regulacje (z
10 letnim okresem całkowitego wyeliminowania kotłów innych niż spełniające normy
ekoprojektu) niosą za sobą niekorzystne konsekwencje w postaci niepotrzebnego
wygenerowania strumienia odpadów (likwidacja sprawnych urządzeń).
2. Z uwagi na uwarunkowania lokalne bardzo negatywnie oceniamy regulacje eliminujące niemal
całkowicie możliwość spalania drewna kawałkowego. Mieszkańcy Gminy dysponują znacznymi
zasobami drewna, niemal wszystkie rodziny posiadają własne działki leśne, przy czym dominuje
las iglasty. Stąd też wytwarzane są ogromne ilości drewna „odpadowego" - kawałkowego, które
powstaje w procesie produkcji materiałów budowlanych. Dlatego też mieszkańcy w
zdecydowanej większości ogrzewają swoje budynki łącznie węglem i drewnem, lub też
wyłącznie samym drewnem. Wyłączenie możliwości spalania drewna kawałkowego w kotłach
efektywnych energetycznie spowoduje szereg negatywnych konsekwencji - od strat
ekonomicznych dla mieszkańców po problemy z pozbyciem się drewna poprodukcyjnego z
terenu Gminy. Nie jest adekwatnym argumentem powoływanie się w tej kwestii na możliwość
spalania w kotle zasypowym (z rusztem awaryjnym) nieodpowiednich paliw oraz odpadów - takie
ryzyko istnieje w przypadku wszystkich kotłów. Ryzyko spalania odpadów zostało w dużym
stopniu wyeliminowane poprzez nowy system gospodarki odpadami, uniezależniający wysokość
opłaty od ilości odpadów. Uważamy, że racjonalnym i wystarczającym rozwiązaniem w tym
przypadku będzie właściwa edukacja mieszkańców, w szczególności informująca o korzyściach
wynikających ze spalania suchego drewna. Co istotne -projekt uchwały przewiduje zakaz
spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Kotły zgazowujące paliwo nie rozwiązują
problemu ze względu na konieczność zapewnienia dużych zbiorników akumulacyjnych oraz
zapewnienie drewna z drzew liściastych, rzadkich w naszym terenie.
3. Projekt przewiduje nieadekwatne i nadmierne ograniczenia i zakazy dotyczące użytkowania
kominków. Zdecydowana większość kominków na terenie naszej Gminy nie służy jako źródło
ogrzewania CO, jest wykorzystywana okazjonalnie. Równocześnie w kominkach spalane jest
drewno o niskiej wilgotności, co wymuszają względy użytkowe. Stąd też skalę oddziaływania wpływ na zapylenie - w tym przypadku należy ocenić jako znikomą.
Reasumując Gmina Czarny Dunajec opowiada się za wprowadzeniem zmian do projektu tzw.
uchwały „antysmogowej", które umożliwią:
■
użytkowanie przez mieszkańców urządzeń nie gorszych niż kotły III klasy,
■
stosowanie kotłów, pozwalających na spalanie drewna kawałkowego,
■
stosowanie dotychczas zainstalowanych kominków bez wprowadzania ograniczeń,
dodatkowych obowiązków.
Rozwiązania te równoważą istotne interesy, jakimi są: osiągnięcie korzyści środowiskowych

urządzeń redukujących emisję.
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Gmina Skawina

(poprzez zmniejszenie zapylenia i zanieczyszczenia powietrza), bardziej efektywne
wykorzystanie paliw, sytuacja ekonomiczna większości mieszkańców Województwa oraz lokalne
uwarunkowania.
Zwracamy również uwagę na konieczność stworzenia programów dotacyjnych, skierowanych na
dofinansowanie termomodernizacji (docieplenia) budynków. Takie narzędzie pozwoli na
połączenie ewidentnych korzyści dla mieszkańców (w tym ekonomicznych) ze znacznym
ograniczeniem emisji zanieczyszczeń.
W odpowiedzi na pismo z dnia 6.12. 2016 r. znak sprawy: SR-V-721.6.2.2016 Zarządu
Województwa Małopolskiego w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku
Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,
niniejszym Gmina Skawina w pełni popiera projekt uchwały, której realizacja zdecydowanie
wpłynie na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Skawina jak również gmin ościennych.
Dodatkowo wnioskowane są następujące uwagi w zakresie realizacji projektu dokumentu:
Realizacja Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego ograniczającej i zakazującej
eksploatację instalacji, w których następuje spalanie paliw, będzie możliwa w wyznaczonym
uchwałą okresie, przy odpowiednim wsparciu dotacyjnym ze strony WFOŚiGW w Krakowie
celem realizacji PONE przez gminę, gwarantującym odpowiednią wysokość środków na stałym
poziomie, pozwalającym zaplanować wymianę instalacji.
Gmina Skawina wnioskuje o stworzenie programów pomocowych do wymiany ogrzewania, z
prostymi zapisami możliwymi do realizacji przez mieszkańców, którzy często posiadają budynki
nieocieplone, w których funkcjonują piece starej generacji tzw. „kopciuchy”. Uzależnianie
wymiany od dodatkowych warunków związanych z np. termomodernizacją budynków będzie
czynnikiem zniechęcającym mieszkańców.
Gmina Skawina zwraca uwagę na brak instrumentów dotacyjnych dla nowopowstających
budynków.

1

Uwaga częściowo uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Kwestie związane z finansowaniem
inwestycji nie leżą w zakresie uchwały
określonym w art. 96 Poś. Wsparcie
udzielane jest w ramach dostępnych
programów pomocowych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż podczas ostatniej w 2016 roku sesji Rady Miejskiej w
Skawinie z dnia 28 grudnia 2016 r., Radni podjęli Rezolucję Nr 3/2016 zdecydowanie
popierającą przedstawiony przez Zarząd Województwa Małopolskiego projekt uchwały ws.
wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
REZOLUCJA NR 3/2016 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 grudnia 2016 roku
Do Sejmiku Województwa Małopolskiego i Zarządu Województwa Małopolskiego wspiawie
stanowiska Rady Miejskiej w Skawinie w zakresie projektu uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego w sprawie wprowadzeńia na obszaize województwa małopolskiego ograniczeń i
zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Rada Miejska w Skawinie na sesji w dniu 28 grudnia 2016 r. zdecydowanie popiera
przedstawiony przez Zarząd Województwa Małopolskiego projekt uchwały w sprawie
wpiowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w któiych następuje spalanie paliw.
Uważamy, ze uchwała określająca rodzaje dopuszczalnych do eksploatacji instalacji do spalania
paliw oraz określająca todzaje paliw objętych zakazem do spalania w instalacjach na terenie
Gminy Skawina jest konieczna, a ze względu na zły stan powietrza, oczekiwana. Rada Miejska
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509.

Oświęcim (miasto)

510.

Gmina Andrychów

w Skawinie wspiera wszystkie działania podejmowane w celu zmniejszenia zan ieczyszczeń ia
powietrza na obszai ze Gminy Skawiny, jednocześn ie apel uj e, aby wdrażając tę uchwałę
przewidzieć daleko idącą pomoc finansową dla obywateli, aby mogli dostosować swoje
urządzenia grzewcze do wymogów uchwały oraz prowadzić ich eksploatację zgodnie z zapisami
uchwały.
Postanowienie
Na podstawie art.96 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 200 Ir. Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 672 z późn. zm.) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.),
Postanawiam zaopiniować pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w
sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w
zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, z uwzględnieniem uwag
wymienionych w uzasadnieniu.
Uzasadnienie
W celu realizacji zapisów Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, Sejmik
Województwa Małopolskiego postanawil wprowadzić ograniczenia w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw. Możliwość taką daje art. 96 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. W sytuacji występowania przekroczeń norm
jakości powietrza w Małopolsce, a także niewywiązania się ze zobowiązań Polski wynikających z
prawa Unii Europejskiej, zastosowanie ograniczeń określonych w uchwale stanowi środek
adekwatny do celu, jakim jest zniwelowanie zanieczyszczeń do poziomów zgodnych z
obowiązującym prawem. Niezależnie od powyższego do przedłożonego projektu uchwały
zagłaszam następujące uwagi:
projekt uchwały winien zostać napisany językiem przystępnym, prostym i zrozumiałym dla
każdego mieszkańca eksploatującego kotły węglowe, piece lub kominki, rozważyć należy
zastąpienie w projekcie uchwały odniesień do Rozporządzeń Komisji Unii Europejskiej
wpisaniem konkretnych wymagań dotyczących ekoprojektu jakie powinny spełniać kotły oraz
kominki i piece.
Dodatkowo proponuje się wprowadzić zakaz sprzedaży mułów i flotów węglowych. Zakaz
sprzedaży tego rodzaju paliwa być może przyniósłby lepsze rezultaty w zakresie ochrony
powietrza atmosferycznego.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszego postanowienia służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim w
terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.
W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu uchwały Sejmiku
Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz
w nawiązaniu do pisma znak: SR-V.721.6.2.2016 z dnia 6.12.2016r. Wicemarszałka
Województwa Małopolskiego, Burmistrz Andrychowa opiniuje pozytywnie projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem.
Jednocześnie zwracam uwagę na fakt, że Gmina Andrychów aktualnie dofinansowuje wymianę
kotłów w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji z własnych środków gminnych oraz
środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie. Dofinansowanie w ramach obu Regulaminów przysługuje osobom, które m. in.

1

Uwaga częściowo uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Uproszczone zostały zapisy uchwały,
natomiast wymagania Rozporządzenia
Komisji UE są przywołane w
uzasadnieniu uchwały. Sejmik
województwa nie ma kompetencji w
zakresie ograniczeń sprzedaży paliw.

1

Uwaga częściowo uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Dopuszcza się bezterminową
eksploatacje istniejących kotłów 5 klasy.
Okresy przejściowe zostały określone w
sposób optymalny zapewniając
możliwość wymiany istniejących źródeł
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wymieniają stare kotły węglowe na kotły wysokosprawne posiadające certyfikat klasy 5 zgodnie z
normą PN-EN 303-5:2012. Regulamin określający dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dopuszczał do 30 czerwca 2015r. montaż
kotłów klasy 4. Obecnie na etapie opiniowania przedmiotowej uchwały pojawiają się głosy od
mieszkańców, którzy zainstalowali w ramach powyższych Regulaminów kotły posiadające
certyfikat 5 klasy (bez spełnienia wymogów dotyczących ekoprojektu) oraz kotły klasy 4, że
termin i stycznia 2027 roku zakładający konieczność kolejnej wymiany kotłów jest zbyt krótki.
Zdaniem mieszkańców nie można zakładać, że wszystkie zainstalowane kotły za 9 czy 10 lat
zepsują się i będą wymagały wymiany. Być może ich żywotność będzie dłuższa. Dlatego
wnioskuje o pozostawienie w § paragrafie 10 ust. 2 daty 1 stycznia 2027 roku na wymianę kotłów
spełniających wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dła
klasy 3, natomiast wnioskuje o dodatkowe wydłużenie czasu na wymianę kotłów posiadających
klasę 4 i 5 w przypadku spełniania nadal norm emisji zanieczyszczeń. W razie pozostawienia
zapisów uchwały, w takiej formie jak w projekcie, mieszkańcy będą mieli uzasadnione obawy, że
otrzymali dotację na kocioł klasy 5, a za kilka lat będą musieli znowu wymienić piec, który będzie
sprawny.
Proszę o uwzględnienie powyższej uwagi.
511.

Gmina Podegrodzie

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 06 grudnia 2016 roku, znak:
SR-V.721.6.2.2016 (data wpływu do tut. Organu: 08.12.2016r.) dotyczącego zgłaszania opinii do
sporządzenia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia
na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie, Wójt Gminy Podegrodzie zgadza się z zapisami ww.
wymienionym dokumencie.
Obecnie zanieczyszczenie powietrza jest jednym z głównych problemów otaczającego nas
świata. Każdy z nas chce żyć w czystej niczym nieskażonej przestrzeni oraz oddychać zdrowym
powietrzem, dlatego szereg działań, które mają zostać podjęte dzięki Uchwale antysmogowej
jest odpowiedni i mogący przynieść oczekiwany efekt.
Jednak trzeba w związku z powyższym wziąć pod uwagę, że większość mieszkańców nie będzie
w stanie dostosować się do rygorystycznych przepisów. Sytuacja taka będzie spowodowana po
pierwsze tym, że większość ludzi nie będzie stać na ekologiczne kotły, których ceny są obecnie
wysokie, a programy które dotyczyły dofinansowań są zamieniane w większości na programy
pożyczkowe, którymi mieszkańcy gminy nie są zainteresowani.
Drugim czynnikiem, który też jest waży to jakość paliw spalanych w kotłach. Ważną sprawą jest
zastanowienie się czy w niektórych przypadkach nie będzie korzystniej dopłacić do lepszej
jakości paliw niż do kotła, ponieważ zachodzi obawa, że zmiana źródła ciepła nic nie da, jeśli
mieszkaniec będzie nadal palił paliwem gorszej klasy, na które go po prostu będzie stać.
Trzecim przypadkiem, który również należy wziąć pod uwagę jest teren, na którym znajduje się
Gmina Podegrodzie. Jest to obszar bardzo mocno zalesiony (ok. 66%). Większość mieszkańców
posiada własny las, z którego pozyskują drewno na opał. Osoby takie nie będą zainteresowane
wymianą kotła np. na pelet, za który będą musieli płacić, mając do dyspozycji darmowy opał z
własnego źródła. W takim wypadku potrzeby byłby program dotyczący dopłaty do kotłów
zgazowujących paliwo.
Wątpliwości budzi zapis dotyczący przeprowadzania kontroli. Gmina nie posiada Straży
Gminnej, a uprawnieni do tej czynności pracownicy gminny nie posiadają środków

ogrzewania przy zachowaniu potrzeby
możliwie najszybszej poprawy jakości
powietrza.

1

Uwaga częściowo uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Kwestie związane z finansowaniem
inwestycji i dopłat do paliw nie leżą w
zakresie uchwały określonym w art. 96
Poś. Wsparcie udzielane jest w ramach
dostępnych programów pomocowych.
Dopuszczona została możliwość
stosowania drewna kawałkowego w
instalacjach zgazowania paliw z ręcznym
załadunkiem.
Uchwała nie wprowadza wymagań w
zakresie kontroli, ale wynikają one
wprost z ustawy Prawo ochrony
środowiska.
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512.

Gmina Wolbrom

513.

Gmina Bukowina
Tatrzańska

egzekucyjnych do nakładania kar w tym zakresie. Również w ww. dokumencie nie ma zapisu
dotyczącego w jaki sposób ma być przeprowadzona kontrola pieców, kominków, w jaki sposób
miałaby wyglądać kontrola np. drewna pod względem jego wilgotności oraz co w przypadku, gdy
dany mieszkaniec nie będzie dysponował dokumentami dotyczącymi spełnienia wymaganych
poziomów sprawności i emisji.
Gmina Podegrodzie jest gminą wiejską, która bez odpowiedniego wsparcia finansowego ze
strony państwa nie będzie w stanie zrealizować wszystkich celów dotyczących ochrony
powietrza, przede wszystkim chodzi tu o kwestię wymiany pieców na te spełniające wymogi
zawarte ww. Uchwale.
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 06.12.2016 w sprawie rozpoczęcia konsultacji
społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego dotyczącej wprowadzenia
na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Po zapoznaniu się z treścią przepisów uchwały Sejmiku Samorządowego Województwa
Małopolskiego Gmina Wolbrom pozytywnie opiniuje założenia uchwały i uznaje ich
wprowadzenie za konieczne w celu poprawienia jakości powietrza w Regionie Małopolski.
Zastrzeżenie jednak budzi fakt, że pomimo wielu działań jakie podjęła Gmina Wolbrom w celu
wymiany źródeł ciepła na piece kl V, będąc Gminą wiejsko-miejską, pozostanie na naszym
terenie wiele gospodarstw, w których ze względu na złe warunki bytowe, piec nie zostanie
wymieniony. Zatem wnioskujemy o to , aby uwzględnić w ustawie wprowadzenie programu dla
najuboższych w celu montażu ekofiltrów, które znacznie zmniejszą szkodliwą emisję do
poziomu akceptacji.
Wątpliwość budzi sprawa braku dodatkowego rusztu w piecach kl V. Brak w dostawie zasilania
spowoduje, że piec jest bezużyteczny. W naszej ocenie w takich wypadkach losowych
dodatkowy ruszt jest niezbędny.
Absolutnie zasadne jest natomiast wprowadzenie zakazu użytkowania pieców poniżej kl V wg
PN-EN 303-5:2-2012 oraz wyeliminowanie pieców, które nie spełniają norm emisyjnych a także
zakaz palenia paliwem złej jakości ( muł, flot, mokre drewno).
OPINIA
W związku z art. 96 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 672 z późniejszymi zmianami) mając na uwadze pismo
Wicemarszałka Województwa Małopolskiego z dnia 06.12.2016r., znak: SR-V.721.6.2.2016.
opiniuje pozytywnie
przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego wprowadzającej na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuję spalanie paliw,
z następującymi uwagami
1.
W art. 3 ust. 2 jest zapis o zakazie spalania biomasy o wilgotności powyżej 20%.
Wskazany wskaźnik wilgotności jest niemożliwy do ustalenia bez odpowiedniego
oprzyrządowania którymi nie dysponuje organ kontrolujący.
2.
Art. 4 ust. 3 zakazuję eksploatację źródeł ciepła wyposażonych w ruszt awaryjny - tego
typu rozwiązanie służy głównie do spalania drewna kawałkowego które na terenie gminy
Bukowina Tatrzańska jest powszechnie dostępne, obawiamy się że może to wzbudzić niechęć
wśród mieszkańców do wymiany kotłów na te nowoczesne z automatycznym podawaniem i
znacznie spowolnić tępo wymiany przestarzałych źródeł ciepła.

1

Uwaga częściowo uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Kwestie związane z finansowaniem
inwestycji nie leżą w zakresie uchwały
określonym w art. 96 Poś. Wsparcie
udzielane jest w ramach dostępnych
programów pomocowych.
Wyeliminowanie kotłów z możliwością
ręcznego podawania paliwa jest
niezbędne by wyeliminować możliwość
spalania odpadów. Kotły te nie
dotrzymują stałych parametrów pracy co
powoduje zwiększenie emisji w
warunkach ich eksploatacji.

1

Uwaga częściowo uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Dopuszczona została możliwość
stosowania drewna kawałkowego w
instalacjach zgazowania paliw z ręcznym
załadunkiem.
Uchwała nie wprowadza wymagań w
zakresie kontroli, ale wynikają one
wprost z ustawy Prawo ochrony
środowiska.
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514.

Gmina Bobowa

W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi projektu uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i
zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - Burmistrz
Bobowej ocenia pozytywnie działania Zarządu Województwa Małopolskiego zmierzające do
poprawy jakości powietrza w województwie, jednakże wypełnienie przez mieszkańców Gminy
Bobowa §2 pkt 1 w/w projektu uchwały, tj. wymiana wszystkich kotłów z ręcznym podawaniem
paliw oraz z rusztem awaryjnym, z uwagi na ich niski dochód i status społeczny w takim zakresie
nie jest możliwe.

1

515.

Gmina Chełmek

1

516.

Gmina Czernichów

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(jednolity tekst: Dz.U. z 2016 roku, poz. 672 ze zm.), oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 roku, poz. 23
ze. zm.),
postanawiam
1.
pozytywnie zaopiniować projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w
sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w
zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zamieszczonego na stronie
www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa.
2.
Jednocześnie sugeruję przedłużenie, co najmniej do roku 2027, wskazanego w § 10 ust
2 pkt 2) w/w projektu uchwały czasu jej wejścia w życie, w stosunku do instalacji wymienionych
w § 2 ust 2 zamontowanych przed 1 stycznia 2019r.
Uzasadnienie
Pismem z dnia 6 grudnia 2016r. - data dostarczenia do UM w Chełmku 08.12.2016r. Pan
Wojciech Kozak - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, reprezentujący Zarząd
Województwa Małopolskiego zwrócił się do Burmistrza Chełmka o wydanie opinii do projektu
w/w uchwały.
Na podstawie art 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity
tekst: Dz. U. z 2016 roku, poz. 672 ze zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta są
obowiązani do wydania opinii w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały, w
sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw.
Większość zapisów zaproponowanych w projekcie uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i
zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw nie budzi
zastrzeżeń. W związku z tym postanowiono pozytywnie zaopiniować niniejszy projekt jako
całość dokumentu.
Na podstawie art. 96 ust. 2 i 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672
z późn. zm.), w nawiązaniu do pisma SR-V.721.6.2.2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. opiniuję
pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na
obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji w
których następuje spalanie paliw. Jednocześnie przedkładam uwagi.
1.
Popieram zakaz stosowania w instalacjach, w których następuje spalanie paliw, od dnia
1 lipca 2017 r. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub brunatnego o uziarnieniu

1

Uwaga częściowo uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Kwestie związane z finansowaniem
inwestycji i dopłat do paliw nie leżą w
zakresie uchwały określonym w art. 96
Poś. Wsparcie udzielane jest w ramach
dostępnych programów pomocowych.
Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji. Okresy przejściowe
zostały określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość wymiany
istniejących źródeł ogrzewania przy
zachowaniu potrzeby możliwie
najszybszej poprawy jakości powietrza.

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Okresy przejściowe zostały określone w
sposób optymalny zapewniając
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Gmina Gromnik

518.

Gmina Gródek nad
Dunajcem

0-1 mm wynosi powyżej 5 %. Równocześnie zwracam uwagą na fakt, iż realizowanie tego
zakazu bez wsparcia władz krajowych, a konkretnie bez wprowadzenia norm jakościowych dla
paliw stałych i kotłów znajdujących się w sprzedaży, a co za tym idzie wprowadzenie zakazu
sprzedaży mułów i innych odpadów węglowych na terenie całego kraju, będzie w znacznej
mierze ograniczone.
2.
Standardy dla wymiany kotłów w programie PONE, który realizuje m. in. gmina
Czernichów, nie są spójne z zapisami projektu uchwały, które nakazują w § 10 ust. 2 pkt 1
wymianę do końca roku 2026 kotłów klasy 5 na kotły spełniające normy wyznaczone w unijnych
rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu. Uważam iż przewidziany w projekcie uchwały okres
eksploatacji dla kotłów 5 klasy, jest zbyt krótki i mieszkańcy, którzy w tej chwili modernizują
swoje kotłownie będą się czuli rozczarowani i pokrzywdzeni, a środki publiczne przeznaczone na
dofinansowanie w PONE - nie w pełni racjonalnie wykorzystane.
3.
Podkreślić należy, iż możliwości finansowe najuboższych mieszkańców nie pozwolą na
wymianę pieców węglowych starego typu na nowoczesne, spełniające wymogi ekoprojektu.
Wnioskujemy o wprowadzenie systemów wsparcia finansowego dla gmin, aby mogły
wprowadzić programy osłonowe dla ww. mieszkańców z przeznaczeniem na wymianę kotłów i
zakup paliwa dobrej jakości.
4.
Przeprowadzenie dużej liczby kontroli instalacji, w których następuje spalanie paliw, a
także jakości samych paliw, może przekraczać możliwości personalne i finansowe gminy, w
której nie funkcjonuje straż gminna. Dlatego wnioskuję o kontrole z poziomu województwa z
naciskiem na organy wskazane w uzasadnieniu czyli inspektorów nadzoru budowlanego i WIOŚ.
W nawiązaniu do pisma SR-V.721.6.2.2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. opiniuję pozytywnie z
zastrzeżeniem projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw.
Zastrzeżenie dotyczy okresu przejściowego dla kotłów, które obecnie spełniają chociaż
podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 3035:2012.
Według projektu uchwały mieszkańcy będą mieli na ich wymianę 10 lat. Uważamy, że należy
rozważyć wydłużenie okresu przejściowego dla kotłów, które posiadają dzisiaj klasę 5. Wielu
mieszkańców Małopolski chcąc działać na rzecz poprawy jakości powietrza skorzystało z
programów pomocowych dotyczących wymiany pieców i wymienili piece na kotły 5 klasy.
Uważamy, że konieczność ich wymiany po 10 latach użytkowania jest nieuzasadniona z
ekonomicznego punktu widzenia.
Na podstawie art.96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2016 roku, poz. 672 ze zmianami), Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem postanawia z uwagami
zaopiniować pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw z następującymi uwagami (wnioskami
o zmianę zapisów):
1.
Szczegółowymi:
1)
Uchwała reguluje tylko kwestie związane z użytkowaniem instalacji natomiast nie ma
żadnych regulacji dotyczących ograniczeń związanych z produkcją i sprzedażą urządzeń
grzewczych dopuszczonych uchwałą.

możliwość wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu potrzeby
możliwie najszybszej poprawy jakości
powietrza.
Dopuszczona została możliwość
bezterminowej eksploatacji kotłów klasy
5.
Kwestie związane z finansowaniem
inwestycji nie leżą w zakresie uchwały
określonym w art. 96 Poś. Wsparcie
udzielane jest w ramach dostępnych
programów pomocowych.
Obowiązek prowadzenia kontroli wynika
z ustawy Poś.

1

1

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Okresy przejściowe zostały określone w
sposób optymalny zapewniając
możliwość wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu potrzeby
możliwie najszybszej poprawy jakości
powietrza.
Dopuszczona została możliwość
bezterminowej eksploatacji kotłów klasy
5.
Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Sejmik województwa nie ma kompetencji
w zakresie ograniczeń sprzedaży kotłów
lub paliw.
Kwestie związane z finansowaniem
inwestycji i dopłat do paliw nie leżą w
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Gmina Laskowa

520.

Mszana Dolna
(miasto)

2)
Wymóg dla kominków zainstalowanych przed 01.07.2017 rokiem do przedłożenia po
01.01.2023 roku na żądanie organów uprawnionych dokumentacji z badań wydanych przez
akredytowane laboratorium dokumentacji technicznej urządzenia potwierdzające spełnienie
wymagań wymienionych w §5, osiągnięcia sprawności co najmniej 80% i wyposażenie w
urządzenie zapewniające redukcję emisji i pyłu o sprawności co najmniej 80% dla kominków, np.
wyprodukowanych rzemieślniczo powoduje że koszt badania wielokrotnie przekroczy koszt
kominka.
3)
§3, pkt.l uchwały powinno się uzupełnić o inne wymagania odnośnie parametrów węgla
takich jak zawartość siarki i innych szkodliwych związków, zawartość popiołu - i powinny być
adresowane także do dostawców i sprzedawców węgla.
2.
Ogólnymi:
1)
Biorąc pod uwagę że nasza gmina jest prawie w 100 % zgazyfikowana, to Państwo
Polskie powinno tak regulować cenę gazu (np. poprzez akcyzę, podatki) aby paliwo gazowe było
konkurencyjne do innych rodzajów paliw (węgiel, drewno). Zdecydowanie większość
mieszkańców z pewnością zmieniłaby ogrzewanie swoich budynków, na wykorzystaniu paliwa
gazowego. Biorąc pod uwagę ogromne koszty społeczne związane z „zatruciem środowiska" to
nawet dotacja państwowa do ceny gazu lub ulgi podatkowo-akcyzowe byłyby korzystne.
2)
Biorąc pod uwagę wagę sprawy, powinny być stworzone przepisy komplementarne o
randze ustawy (ustaw).
3)
Jeżeli ogrzewanie mieszkań ma się dalej opierać na spalaniu węgla kamiennego to
dlaczego nie ma żadnego odniesienia do jakości paliwa poza jedynym parametrem ilości pyłu
określonym w §3, pkt. 1 uchwały np. wspieranie przetworzonego węgla tzw. „blue cool".
4)
Ograniczenia związane z ogrzewaniem mieszkań powinny głównie dotyczyć wielkości
emisji pyłów i innych szkodliwych związków.
Wójt Gminy Laskowa pozytywnie opiniuje projekt Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w
zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw pod warunkiem
uwzględnienia poniższych wniosków.
1.
Wydłużenie okresu o jakim mowa w § 10 pkt 2 ppkt 1 (z 1 stycznia 2023 r. do 2027 r.)
zmierzającego do osiągnięcia w całej Małopolsce dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w
powietrzu.
2.
Zapewnienie w budżecie województwa środków finansowych wspierających walkę z
niską emisją. Gmina nie posiada własnych środków na realizację ww. uchwały.
Niezależnie od powyższego wnosimy o podjęcie przez Samorząd Województwa Małopolskiego
wszelkich możliwych działań zmierzających do obniżenia cen gazu dla odbiorców
indywidualnych na terenach szczególnie narażonych na wysokie stężenia zanieczyszczeń
pochodzących od spalania paliw stałych.

Na podstawie art. 96 ust.2 oraz ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z2016r.
poz.672 ) Burmistrz Miasta Mszana Dolna w uzgodnieniu z Komisją Ochrony Środowiska Rady
Miasta Mszana Dolna pozytywnie odnosi się do projektu stworzenia regulacji prawnych
obejmujących teren całego województwa( z wyłączeniem Gminy Miejskiej Kraków), a mających
na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z niskiej emisji. Projekt ten winien w mojej ocenie

zakresie uchwały określonym w art. 96
Poś. Wsparcie udzielane jest w ramach
dostępnych programów pomocowych.

1

1

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Okresy przejściowe zostały określone w
sposób optymalny zapewniając
możliwość wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu potrzeby
możliwie najszybszej poprawy jakości
powietrza.
Kwestie związane z finansowaniem
inwestycji i dopłat do paliw nie leżą w
zakresie uchwały określonym w art. 96
Poś. Wsparcie udzielane jest w ramach
dostępnych programów pomocowych.
Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
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wprowadzać również ograniczenia na etapie sprzedaży paliw i urządzeń grzewczych. Natomiast
obostrzenia tego rodzaju nie mogą dotyczyć wyłącznie terenu Małopolski. Konieczne jest
stworzenie programów osłonowych na szczeblu wojewódzkim i krajowym, których celem będzie
dofinansowanie wymiany instalacji oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych, gdyż tylko
łączna realizacja tych zadań pozwoli na efektywne zmniejszenie niskiej emisji. Odnosząc się do
szczegółowych zapisów projektu uchwały Burmistrz Miasta Mszana Dolna w uzgodnieniu z
Komisją Ochrony Środowiska Rady Miasta Mszana Dolna zgłasza następujące zastrzeżenia, co
do zawartych tam treści:
1. Wyposażenie kotłów w ruszt awaryjny lub elementy umożliwiające jego zamontowanie służy
sytuacjom awaryjnym, w przypadku np. zepsucia podajnika automatycznego w okresie
grzewczym może zapobiec wychłodzeniu budynku, czas oczekiwania na naprawę bądź części
zamienne może okazać się zbyt długi. Dlatego też wprowadzając ograniczenia należy zwrócić
uwagę również na sytuacje awaryjne nie tylko pod kątem łamania przepisów przez
użytkowników, ale również pod kątem ich ochrony ze względu na sytuacje których nie da się
przewidzieć.
2. Ograniczenia w zakresie paliw oraz instalacji powinny wiązać się również
z wprowadzeniem na terenie województwa małopolskiego programu osłonowego,
gwarantującego utrzymanie odpowiednich cen gazu na terenie województwa małopolskiego, co
pozwoliłoby utrzymać opłacalność stosowania tego paliwa. Również winny być zagwarantowane
odpowiednie ceny i jakość paliw stałych, aby nie doszło do zmowy cenowej i zmonopolizowania
dystrybutorów paliw. Program osłonowy, który uwzględniałby również wsparcie w zakresie:
modernizacji instalacji co. , termomoderaizacji budynków mieszkalnych oraz zakupu opału.
Wsparcie finansowe poprzez dotację, dofinansowanie, ewentualnie pożyczkę częściowo
umarzalną miałoby realny wpływ na spełnienie warunków zawartych w projekcie uchwały.
3.
Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę na kontrole punktów sprzedaży paliw
stałych ( w tym składów węglowych), gdzie winny być przeprowadzane regularne kontrole
sprzedawanych paliw, w tym również kontrole posiadanych certyfikatów jakości paliwa.
4.
W §8 projektu uchwały jest mowa o organach uprawnionych do przeprowadzenia
kontroli dokumentów, potwierdzających spełnienie dla eksploatowanej instalacji wymagań.
Nie zostało tutaj doprecyzowane, które organy są uprawnione do przeprowadzenia kontroli i na
jakich zasadach. A w uzasadnieniu do projektu uchwały wskazano m.in. straż gminną i
pracowników urzędu. Wykonywanie kontroli w godzinach pracy urzędu jest mało skuteczne,
upoważnieni pracownicy urzędów czy też straż gminna zazwyczaj nie ma możliwości
wykonywania kontroli w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w dni wolne od pracy.
Należy tutaj również zwrócić uwagę, że nie wszystkie gminy w województwie posiadają straż
gminną, a także nie posiadają zabezpieczonych środków finansowych na przeprowadzanie
kontroli w godzinach wieczornych czy popołudniowych. Dodatkowo w uzasadnieniu wskazujecie
Państwo, że jedynymi organami ( na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska)
uprawnionymi do nakładania mandatów na gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja i
Inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska. W związku z powyższym kontrole przeprowadzane
przez pracowników urzędów oraz straż gminną będą się odbywać bez jakichkolwiek sankcji, co
będzie również dużym utrudnieniem w realizacji założeń uchwały.
OPINIA
W związku z art. 96 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późniejszymi zmianami), mając na uwadze przesłane pismo

Wyposażenie kotłów w ruszt awaryjny
umożliwia spalanie odpadów i nie
gwarantuje osiągnięcia celu uchwały.
Kwestie związane z finansowaniem
inwestycji i dopłat do paliw nie leżą w
zakresie uchwały określonym w art. 96
Poś. Wsparcie udzielane jest w ramach
dostępnych programów pomocowych.
Obowiązki kontrolne wynikają z ustawy
Poś.

1

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
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Gmina Ryglice

523.

Stary Sącz (miasto)

Wicemarszałka Województwa Małopolskiego z dnia 6 grudnia 2016 r., znak: SR-V.721.6.2.2016,
Burmistrz Miasta Nowy Targ,
opiniuje pozytywnie
przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzania na
obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw.
Przedmiotowa uchwała ma strategiczne znaczenie dla realizowanych przez Gminę Miasto Nowy
Targ licznych działań naprawczych w zakresie poprawy stanu jakości powietrza na terenie
Miasta Nowy Targ. Częściowy zakaz spalania węgla na terenie Miasta już występuje i dotyczy
nowopowstających budynków, w których ze względu na ich położenie, mając na uwadze
przyjęte przez Radę Miasta Nowy Targ niektóre Miejscowe Plany Zagospodarowania
Przestrzennego nakładane, są warunki zakazu montażu kotłów co. na paliwa stałe. Natomiast
należy zaznaczyć, że w mieście Nowy Targ zakaz palenia węglem i innymi paliwami stałymi nie
jest w obecnym momencie technicznie możliwy. Gmina bowiem w całości nie jest
zgazyfikowana, a sieć ciepłownicza występuje w południowej części gminy (budynki
wielomieszkaniowe - bloki). Tym samym przyjęcie przedmiotowej uchwały w znacznym stopniu
winno przyczynić się do poprawy jakości powietrza.
Odpowiadając na Wasze pismo znak: SR-V.721.6.2.2016 z dnia 06.12.2016r. (data wpł. do UM:
08.12.2016r.) Burmistrz Ryglic na podstawie art.96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska (Dz.U.z 2016r.poz.627 z późn. zm.) opiniuje pozytywnie projekt uchwały
Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw z niżej przedstawionymi uwagami.
Projektowana uchwała oparta jest na założeniu, że wprowadzone nią ograniczenia da się
wyegzekwować za pomocą działań karno-administracyjnych. Można powątpiewać czy założenie
to jest zasadne. Wydaje się, że stymulowanie pożądanych zachowań poprzez opracowanie
systemu dopłat, w tym do najczystszych paliw, czy też technologii mogło by się okazać
efektywniejsze i dla środowiska i dla ludzi.
Należałoby również wydłużyć okresy przejściowe wprowadzanych ograniczeń oraz zwiększyć
możliwość finansowej pomocy Państwa dla najuboższych mieszkańców, których jeszcze długo
nie będzie stać na wymianę źródeł ciepła na nowoczesne ekologiczne.
W nawiązaniu do otrzymanego pisma z dnia 6 grudnia 2016 r. znak: SR-V.721.6.2.2016 opiniuję
pozytywnie z zastrzeżeniami projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Uzasadnienie
W związku z dużym problemem, jakim jest zanieczyszczenie powietrza na terenie małopolski
zaproponowane okresy przejściowe powinny wiązać się z uruchomieniem większej ilości
programów dotacyjnych zachęcających mniej zamożnych mieszkańców małopolski nie tylko do
wymiany kotłów, ale również do zakupu odpowiedniej jakości paliwa.
W 2016 roku dotowaliśmy wymianę kotłów węglowych niskosprawnych na kotły wysokosprawne
5 klasy, które w świetle projektu uchwały muszą być wymienione do 2026 roku, co może spotkać
się ze zniechęceniem mieszkańców i oburzeniem społecznym. Proponujemy, aby wprowadzić
zapis że 2026 rok będzie ostatnim rokiem eksploatacji kotłów węglowych klasy 3 i 4. Natomiast
kotły klasy 5 byłyby eksploatowane do ich „śmierci technicznej".

stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji. .

1

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Okresy przejściowe zostały określone w
sposób optymalny zapewniając
możliwość wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu potrzeby
możliwie najszybszej poprawy jakości
powietrza.

1

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Dopuszczona została bezterminowa
eksploatacja istniejących kotłów klasy 5.
Okresy przejściowe zostały określone w
sposób optymalny zapewniając
możliwość wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu potrzeby
możliwie najszybszej poprawy jakości
powietrza.
Uchwała nie zakazuje stosowania węgla
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524.

Gmina Stryszawa

525.

Gmina Tomice

Projekt uchwały w § 4 pkt 3 nie przewiduje możliwości montażu rusztu awaryjnego, tym samym
wyklucza możliwość stosowania nie tylko paliw wskazanych w § 3, ale również wszystkich
rodzajów paliw węglowych i biomasy, poza najczęściej dedykowanym do kotłów spełniających
wymagania ekoprojektu „ekogroszkiem". Tym samym wykluczony zostanie również węgiel
dobrej jakości, ale o innej gramaturze, m.in. „węgiel błękitny". Domniemanie spalania na ruszcie
awaryjnym odpadów nie może skutkować prewencyjnym uniemożliwieniem stosowania paliw,
których użycie nie jest zakazane.
Zapisy projektu uchwały w § 4 pkt 2 uniemożliwiają eksploatację instalacji w sytuacjach
awaryjnych (brak zasilania, awaria układu sterowniczego instalacji, awaria podajnika, awaria
wentylatora nadmuchowego, itp.). Dlatego sugerujemy wprowadzenie możliwości alternatywnych
rozwiązań.
Uważamy, że wprowadzenie zmiany przepisów uniemożliwiających obrót handlowy paliwem złej
jakości przyczyni się do zmniejszenia emisji pyłów. Istotne będzie również podjęcie rozmów na
poziomie centralnym o wprowadzenie dopłat do cen paliwa (gaz, „węgiel błękitny") dla
mieszkańców terenów, gdzie występuje ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza.
Podjęta inicjatywa uchwałodawcza przez Sejmik Województwa Małopolskiego jest w pełni
uzasadniona. Jednakże, istniejące zapisy w projekcie uchwały wymagają doprecyzowania w
celu złagodzenia skutków zmian dla najuboższych mieszkańców województwa.
Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz 672) w związku z pismem SR-V.721.6.2.2016 z dnia 6 grudnia
2016 roku (data wpływu 7 grudnia 2016 roku) w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji w których występuje
spalanie paliw opiniuję pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały z następującymi uwagami:
1.
Nałożony obowiązek użytkowania kotłów grzewczych spełniających określone w
uchwale normy i parametry będzie wymagał od mieszkańców Województwa Małopolskiego
sporych nakładów finansowych. W związku z powyższym należałoby zapewnić odpowiednie
środki przeznaczone na wsparcie finansowe na zakup i montaż nowych kotłów. Ponadto
nałożone dodatkowe obowiązki na gminy związane z wykonaniem przedmiotowej uchwały jest
związane z dodatkowymi nakładami finansowymi co również należałoby uwzględnić przez
uchwałodawcę.
2.
Należy wprowadzić dodatkowe uregulowania odnośnie zasad dystrybucji paliw oraz
kotłów, kominków, pieców itp. w odniesieniu do wprowadzonych zakazów oraz obostrzeń.
W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu uchwały Sejmiku Województwa
małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i
zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz w
nawiązaniu do pisma Wicemarszałek Województwa Małopolskiego z dnia 06.12.2016 r. (data
wpływu do Urzędu Gminy Tomice: 08.12.2016 r.), znak: SR-V.721, Wójt Gminy Tomice opiniuje
pozytywnie projekt uchwały.
Jednocześnie zwracam uwagę na fakt, że Gmina Tomice w 2016 r. realizowała zadanie pn:
„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Tomice", w którym dofinansowywała wymianę
kotłów ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie.
Zgodnie z Programem dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych
przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej emisji na terenie województwa

bezdymnego.

1

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Okresy przejściowe zostały określone w
sposób optymalny zapewniając
możliwość wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu potrzeby
możliwie najszybszej poprawy jakości
powietrza.
Funkcjonują odrębne programy wsparcia
do wymiany kotłów.

1

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Dopuszczona została bezterminowa
eksploatacja istniejących kotłów klasy 5.
Okresy przejściowe zostały określone w
sposób optymalny zapewniając
możliwość wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu potrzeby
możliwie najszybszej poprawy jakości
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526.

Gmina Trzciana

małopolskiego" (załącznik do uchwały Nr 70-2016 Rady Nadzorczej WFOŚiGW z dnia
18.05.2016 r.) dofinansowanie obejmowało m. in. wymianę starych kotłów węglowych na kotły
wysokosprawne posiadające certyfikat klasy 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012. Obecnie na
etapie opiniowania przedmiotowej uchwały pojawiają się uwagi od mieszkańców, którzy
zainstalowali w ramach powyższego Regulaminu kotły posiadające certyfikat 5 klasy (bez
spełnienia wymogów dotyczących ekoprojektu), że termin 1 stycznia 2027 roku zakładający
konieczność kolejnej wymiany kotłów jest zbyt krótki. Zdaniem mieszkańców nie można
zakładać, że wszystkie zainstalowane kotły do 10 lat będą wymagały wymiany (uzależnione jest
to od ich sprawności i żywotności). Dlatego wnioskuje o pozostawienie w § paragrafie 10 ust. 2
daty 1 stycznia 2027 roku na wymianę kotłów spełniających wymagania w zakresie sprawności
cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, natomiast wnioskuje o dodatkowe
wydłużenie czasu na wymianę kotłów posiadających klasę 5 (w przypadku spełniania nadal
norm emisji zanieczyszczeń). W razie pozostawienia zapisów uchwały, w takiej formie jak w
projekcie, mieszkańcy będą mieli uzasadnione obawy, że otrzymali dotację na kocioł klasy 5, a
za kilka lat będą musieli znowu wymienić piec, który będzie nadal sprawny.
Należy również podkreślić, że możliwości finansowe najuboższej części mieszkańców nie
pozwolą na wymianę pieców węglowych starego typu na nowoczesne spełniające wymogi
ekoprojektu.
Ponadto zwracam uwagę że przeprowadzenie dużej ilości kontroli instalacji, w których następuje
spalanie paliw, a także jakości samych paliw może przekraczać możliwości personalne i
finansowe Gminy.
Mając na uwadze powyższe proszę o uwzględnienie uwag.
Wójt Gminy Trzciana stosownie do pisma znak: SR-V.721.6.2.2016 z dnia 6.12.2016r.
Wicemarszałka Województwa Małopolskiego dotyczące wydania opinii do projektu uchwały
Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw opiniuje pozytywnie ww. projekt z uwzględnieniem poniższych wniosków/uwag:
zwracamy się z prośbą o wydłużenie okresu przejściowego na wymianę
kotłów/pieców/kominków
na niskoemisyjne źródła ciepła co najmniej do końca 2025roku. Planowany okres przejściowy na
wymianę kotłów/pieców/kominków na niskoemisyjne źródła ciepła w tym na nowoczesne kotły na
paliwa stałe jest zbyt krótki. Wysokie koszty ogrzewania na gaz, wysokie koszty za ekologiczny
materiał opałowy, jak również nakłady jakie muszą ponieść mieszkańcy na
modernizację/wymianę instalacji, kotłów/pieców/kominków uniemożliwiają zmianę
dotychczasowego źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne w tym na niskoemisyjne kotły na
paliwa stałe. Samo dofinansowanie do wymiany kotła/pieca w przypadku najuboższych
mieszkańców gminy będzie niewystarczające, gdzie, główną barierą nie do pokonania dla
mieszkańców będzie wysoki koszt paliwa dobrej jakości i kaloryczności.
nie każda gmina ma możliwości finansowe, szczególnie gminy wiejskie na udzielanie
dotacji celowych na ograniczenie niskiej emisji z palenisk domowych, ponieważ środki na
działania proekologiczne pochodzą głownie z wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych, a
one są bardzo małe.
pozyskanie środków unijnych pozwoliłoby częściowo rozwiązać problemy finansowe,
ale wkład własny gminy wymagany do realizacji zadania to duże obciążenie dla budżetu, z
którego już realizuje się wiele inwestycji takich jak np. budowa wodociągu, kanalizacji, dróg.

powietrza.
Funkcjonują odrębne programy wsparcia
do wymiany kotłów.
Obowiązki w zakresie kontroli wynikają z
ustawy Poś.

1

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Dopuszczona została bezterminowa
eksploatacja istniejących kotłów klasy 5.
Okresy przejściowe zostały określone w
sposób optymalny zapewniając
możliwość wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu potrzeby
możliwie najszybszej poprawy jakości
powietrza.
Funkcjonują odrębne programy wsparcia
do wymiany kotłów.
Obowiązki w zakresie kontroli wynikają z
ustawy Poś.

114

Załącznik 1

527.

Gmina Zakliczyn

528.

Gmina Zielonki

gmina nie posiada środków finansowych na tworzenie dodatkowych etatów, które
kontrolowały by realizację zapisów uchwały (prowadzenie kontroli - duża ilość budynków).
należy podjąć działania zmierzające do obniżenia ceny gazu dla odbiorców
indywidualnych do celów grzewczych do możliwości płatniczych rodzin aby zachęcić
mieszkańców do zmiany sposobu ogrzewania budynków
należy zapewnić w budżecie Województwa środki finansowe w wysokości co najmniej
80% wartości działań
wspierających walkę z niską emisją (wymiana kotłów/pieców/kominków na niskoemisyjne paliwa
- źródła ciepła).
Gmina nie posiada własnych środków jak również mieszkańcy nie posiadają odpowiednich
własnych środków na
realizację postanowień wynikających z ww, uchwały.
W odpowiedzi na pismo z dnia 06.12.2016r. (data wpływu: 08.12.2016r.) znak: SRV.721.6.2.2016 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i
zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, Burmistrz Miasta
i Gminy Zakliczyn opiniuje pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego.
Ponadto poniżej przesyłamy następujące uwagi do projektu dokumentu:
Konieczne wydaje się wprowadzenie do projektu w/w uchwały zapisu, dotyczącego zwiększenia
częstotliwości kontroli prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
obejmujących wszystkie składowiska materiałów opałowych. WIOS powinien dysponować jasno
określonymi wytycznymi dotyczącymi jakości paliw dopuszczonych do stosowania, a tym samym
minimalnych kryteriów jakościowych jakie powinien spełniać opał sprzedawany mieszkańcom.
Dzięki tego typu działaniom mieszkaniec kupując opał będzie mieć pewność, że do ogrzewania
budynku stosuje paliwo odpowiedniej jakości. Ponadto konieczne jest określenie jednolitego
systemu certyfikacji paliw węglowych dostępnych w sprzedaży.
Wymiana niskosprawnych kotłów węglowych na nowoczesne kotły węglowe 5 klasy lub kotły
opalane gazem, wiąże się z koniecznością modernizacji całej instalacji grzewczej a
niejednokrotnie koniecznością termomodernizacji budynku. Koszt wymiany kotła i instalacji jest
ogromny, niejednokrotnie przekraczający możliwości finansowe mieszkańców. W związku z
powyższym uzasadnione jest dopuszczenie możliwości zastosowania przez mieszkańców
dodatkowych urządzeń redukujących emisję, w tym elektrofiltrów. W opiniowanym projekcie
uchwały brak jasnego zapisu dopuszczającego możliwość montażu elektrofiltrów w budynkach
mieszkalnych, który jest alternatywą dla mieszkańców o ograniczonych możliwościach
finansowych.
Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn prosi o uwzględnienie w/w uwag w projekcie uchwały
Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw.
Wójt Gminy Zielonki opiniuje pozytywnie zapisy uchwały § 3 w zakresie zakazu stosowania w
instalacjach paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o
uziarnieniu 0-1 mm wynosi powyżej 5% oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej
20%.
Natomiast w zapisach dotyczących rodzajów instalacji dla których wprowadza się ograniczenia w

1

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Postulaty wykraczają poza zakres
uchwały.

1

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
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zakresie ich eksploatacji wnioskuję o wyłączenie proponowanych ograniczeń w zakresie
instalacji służących do przygotowania posiłków (żywności).
Równocześnie wnioskuję o dopuszczenie możliwości montażu filtrów na kominach wszystkich
instalacji grzewczych celem dalszej eksploatacji bez konieczności wymiany kotła w terminach
przewidzianych niniejszą uchwałą.

529.

Gmina Żabno

W związku z pismem znak: SR-V.721.6.2.2016 z dnia 06.12.2016 r. Burmistrz Żabna opiniuje
pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na
obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw pod warunkiem zapewnienia środków zewnętrznych w zakresie
kosztów związanych z jej realizacją.
Ograniczenia określone w uchwale stanowią właściwy środek do celu jakim jest osiągniecie
odpowiednich poziomów jakości powietrza, zgodnych z wymogami prawa. Gmina pozywanie
odnosi się do tych działań, jednak realizacja przedmiotowej uchwały przez Gminę, będzie
uzależniona wsparciem finansowym z zewnątrz.

1

530.

Gmina Mszana
Dolna

W odpowiedzi na pismo z dnia 6.12.2016 znak sprawy: SR-V.721.6.2.2016 opiniuje się
pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w aspekcie konieczności
wprowadzenia pgraniczeń i zakazów spalania odpadów węglowych w instalacjach grzewczych w
gospodarstwach domowych. Dodatkowo wnioskuje się o zapis zakazujący wprowadzania na
teren województwa jakichkolwiek ilości odpadów węglowych bez stosownego zezwolenia w celu
zlikwidowania lub znacznego ograniczenia ich dystrybucji.
W aspekcie proponowanego w projekcie uchwały zakazu w zakresie eksploatacji instalacji
pojawia się wiele wątpliwości, a mianowicie:
1.
Możliwość wyegzekwowania zakazu w stosunku do mieszkańców najmniej zamożnych
będzie bardzo trudne, a wręcz graniczące z niemożliwością.
2.
Mieszkańcy Gminy Mszana Dolna mają bardzo dobry dostęp do paliwa w postaci
drewna opałowego (często pochodzącego z własnych zasobów), a jedyny dopuszczalny w
projekcie sposób jego spalania to instalacje zgazowujące, które są bardzo kosztowne,
skomplikowane oraz trudne w obsłudze, a dodatkowo wymagają montażu ogromnych zbiorników
buforowych. Pociąga to za sobą konieczność wygospodarowania dodatkowej przestrzeni pod
kotłownie lub wybudowanie nowej.
3. Kotły zgazowujące drewno nie zostały uwzględnione przy dofinansowaniu wymiany kotłów w
ramach poddziałania 4.4.2 oraz 4.4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 co dodatkowo ogranicza możliwość dostosowania urządzeń
do wymagań ekoprojektu w okresach przejściowych,
4. Przy odpowiednich warunkach i dbałości użytkowania, długość życia kotłów, których projekt
uchwały zakazuje dalszej eksploatacji, jest dłuższy niż zaproponowane okresy przejściowe.
5. Projekt uchwały nie przewiduje możliwości dostosowania urządzeń grzewczych do wymagań,
poprzez zamontowanie w już eksploatowanych urządzeniach elektrofiltrów. Pozwoliło by to na

1

Uchwała powinna wprowadzać jednolite
uwarunkowania dla źródeł emisji, w tym
przygotowania żywności. Zastosowanie
elektrofiltrów dla kotłów nie zostało
sprawdzone w praktycznym
zastosowaniu na większym obszarze i
stwarza ryzyko nie dotrzymania wartości
emisji.
Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Okresy przejściowe zostały określone w
sposób optymalny zapewniając
możliwość wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu potrzeby
możliwie najszybszej poprawy jakości
powietrza.
Funkcjonują odrębne programy wsparcia
do wymiany kotłów.
Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Dopuszczona została bezterminowa
eksploatacja istniejących kotłów klasy 5
oraz możliwość zastosowania kotłów
zgazowujących na drewno kawałkowe.
Okresy przejściowe zostały określone w
sposób optymalny zapewniając
możliwość wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu potrzeby
możliwie najszybszej poprawy jakości
powietrza.
Funkcjonują odrębne programy wsparcia
do wymiany kotłów.
Obowiązki w zakresie kontroli wynikają z
ustawy Poś.
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531.

Gmina Słomniki

532.

Powiat Sucha

użytkowanie urządzeń odbiegających w nieznacznym stopniu od wymagań ekoprojektu nie tylko
w okresie przejściowy ale do końca okresu życia urządzenia.
6. Egzekwowanie proponowanych w projekcie zakazów zrzucone będzie w głównym stopniu na
samorządy gminne jako dodatkowe obowiązki, które pociągną za sobą konieczność
zaangażowania dodatkowych środków oraz zasobów ludzkich.
Pozytywna opinia Burmistrza Gminy Słomniki do projektu Uchwały Sejmiku
Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw.
Uwagi dotyczące w.w. projektu uchwały:
1.
W paragrafie §3 uchwały zakazuje się stosowania następujących paliw:
1)paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o
uziarnieniu 0-1 mm wynosi powyżej 5%,
2)paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20%.
Spalanie w.w. paliw powoduje dostawanie się do powietrza bardzo dużych ilości szkodliwych
pyłów PM10, PM2,5, PMi. Zakaz spalania tych paliw jest potrzebny, jednak wartości procentowe
podane przy udziale masowym węgla kamiennego lub brunatnego o uziarnieniu 0-1 mm powyżej
5% oraz zawartość wilgoci w biomasie powyżej 20% są wartościami trudnymi do identyfikacji i
pomiaru podczas wykonywania czynności kontrolnych. Przepis przez to w mojej opinii staje się
„martwy". Nie da się wzrokowo stwierdzić procentowych zawartości poszczególnych frakcji w
węglu oraz wilgoci w paliwie, jest to możliwe jedynie po wykonaniu badań w specjalistycznym
laboratorium, a czynności te bardzo dużo kosztują. Problem słabej jakości paliw musi być
rozwiązany na poziomie wprowadzenia zakazu sprzedaży.
2.
W uzasadnieniu do w.w. projektu uchwały jako podmioty zobowiązanie w zakresie
kontroli przestrzegania przepisów wprowadzonych w.w. uchwałą wymienia się m.in.
Burmistrza oraz pracowników urzędów miejskich, co w mojej opinii jest trudne do
realizacji, ponieważ urzędy miejskie nie posiadają pracownika, który mógłby się
zajmować jedynie kontrolami, których na podstawie art.379 ustawy Prawo ochrony
środowiska jest coraz więcej. Zadania kontrolne powinny być prowadzone przez: straże gminne,
policję, inspektorów nadzoru budowlanego, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
3.
Paragraf §10 dopuszcza stosowanie kotłów 3, 4 i 5 klasy wg normy PN EN 303-5:2012
do 1 stycznia 2027 r. Obecnie program PONE dotuje kotły 5 ldasy, publiczne środki finansowe
zostały przeznaczone na piece 5 klasy, które będą mogły być użytkowane tylko przez 10 lat.
Prawidłowo użytkowany i konserwowany kocioł może służyć o wiele dłużej. Dlatego z paragrafu
§10 powinny zostać wykreślone kotły 5 klasy.
4.
Paragraf §4 pkt 3 zakazuje użytkowania kotłów z rusztem awaryjnym jak również jego
wmontowanie. W wielu miejscowościach często dochodzi do przerw w dostawie prądu,
szczególnie w okresach zimowych. Brak rusztu awaryjnego spowoduje konieczność spędzania
mroźnych dni bez dostępu do ogrzewania.
5.
Dodatkowo dla najuboższych mieszkańców powinna być przewidziana pomoc
finansowa do zakupu dobrej jakości paliw lub przydział określanej ilości paliwa na sezon. Pomoc
powinna być realizowana przez jednostki GOPS, MOPS. Bez dodatkowych środków
finansowych najubożsi mieszkańcy nie będą mogli spełniać wymogów spalaniapaliw o
określonych parametrach.
W związku z pismem SR-V.721.6.2.2016 z dnia 6.12.2016 r. (data wpływu 9.12 2016 i.) w
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Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Dopuszczona została bezterminowa
eksploatacja istniejących kotłów klasy 5.
Okresy przejściowe zostały określone w
sposób optymalny zapewniając
możliwość wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu potrzeby
możliwie najszybszej poprawy jakości
powietrza.
Funkcjonują odrębne programy wsparcia
do wymiany kotłów.
Obowiązki w zakresie kontroli wynikają z
ustawy Poś.
W przypadku częstych awarii prądu
zalecany jest zakup agregatu
prądotwórczego.

1

Uwaga uwzględniona częściowo.
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Beskidzka

sprawie wydania opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w
sprawie wprowadzenia na obszaize województwa ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji w któiych występuje spalanie paliw, informuję:
a)
opiniuję pozytywnie projekt uchwały pod warunkiem udzielenia stałego wsparcia
finansowego mieszkańcom terenu objętego proponowanymi zmianami na poziomie nie niższym
niz 85 % kosztów zakupu i montażu nowego kotła,
b)
wprowadzenie wymienionej uchwały pizy braku wyeliminowania z ogólnopolskiego
rynku mułu, flotów oraz kotłów niespełmających wymogów środowiskowych może spowodować,
ze zapisy uchwały w tym zakresie pozostaną martwe,
c)
nałożenie dodatkowych obowiązków na organy samoiządu terytorialnego
spowodowane wprowadzeniem niniejszej uchwały wymaga przekazania przez uchwałodawcę
środków finansowych na ten cel.

533.

Gmina Borzęcin

534.

Gmina Gdów

W związku z pismem znak: SR-V.721.6.2.2016 z dnia 06.12.2016 r. Wójt Gminy Borzęcin
opiniuje pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw pod warunkiem zapewnienia środków
zewnętrznych w zakresie kosztów związanych z jej realizacją.
Wymogi, ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw są elementem Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, który został
przez Gminę zaopiniowany pozytywnie. Zastosowanie ograniczeń określonych w uchwale
stanowi środek adekwatny do celu, jakim jest zniwelowanie zanieczyszczeń do poziomów
zgodnych z obowiązującym prawem. Gmina w pełni identyfikuje się z w/w działaniami, jednak
realizacja przedmiotowej uchwały będzie wymagała gwarancji wsparcia finansowego z zewnątrz.
W odpowiedzi na pismo z dnia 06.12.2016 r. znak sprawy: SR-V.721.6.2.2016, które wpłynęło
do Urzędu Gminy w Gdowie dnia 08.12.2016 r., Wójt gminy informuje, że po zapoznaniu się z
projektem uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalania paliw. Gmina Gdów opiniuje pozytywnie założenia uchwały i uznaje ich
wprowadzenie za konieczne w celu poprawy jakości powietrza w regionie.
Zasadne jest wprowadzenie zakazu użytkowania pieców niższych niż V kiasy, wyeliminowanie
pieców które nie spełniają norm emisyjnych, oraz zakaz palenia paliwem złej jakości (mokre
drewno, flot węglowy).
Zastrzeżenie jednak budzi fakt, że mimo działań, które podjęła gmina w celu wymiany źródeł
ciepła na piece V kiasy, na terenie gminy pozostanie wiele gospodarstw, w których z powodu
trudnej sytuacji bytowej, piec nie zostanie wymieniony. Dlatego też uchwała powinna uwzględnić
wprowadzenie programu dla najuboższych, w celu zaopatrzenia gospodarstw takich osób w
urządzenia zmniejszające szkodliwą emisję do poziomu akceptowalnego (elektrofiltry).
Brak funkcji rusztu awaryjnego w piecach V klasy również budzi wątpliwości. W przypadku braku
zasilania, piec V klasy pozostanie bezużyteczny, dlatego ruszt awaryjny na taki wypadek losowy
jest niezbędny.
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1

Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Okresy przejściowe zostały określone w
sposób optymalny zapewniając
możliwość wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu potrzeby
możliwie najszybszej poprawy jakości
powietrza.
Funkcjonują odrębne programy wsparcia
do wymiany kotłów.
Obowiązki w zakresie kontroli wynikają z
ustawy Poś.
Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Funkcjonują odrębne programy wsparcia
do wymiany kotłów.

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Dopuszczona została bezterminowa
eksploatacja istniejących kotłów klasy 5.
Okresy przejściowe zostały określone w
sposób optymalny zapewniając
możliwość wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu potrzeby
możliwie najszybszej poprawy jakości
powietrza.
Funkcjonują odrębne programy wsparcia
do wymiany kotłów.
Obowiązki w zakresie kontroli wynikają z
ustawy Poś.
W przypadku częstych awarii prądu
zalecany jest zakup agregatu
prądotwórczego.
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535.

Gmina Książ Wielki

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 08.12.2016 r (data wpływu) znak: SR-V.721.6.2016
dotyczącego wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w
sprawie wprowadzenia na obszai'ze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w
zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, Urząd Gminy w Książu
Wielkim po zapoznaniu się projektem uchwały wyraża pozytywną opinię.
Podkreślić jednak należy, ze wymiana instalacji na urządzenia spełniające wymagania w
zakresie parametrów technicznych i parametrów emisji z instalacji wiązać się będzie z
poniesieniem wysokich wydatków.
W związku z tym zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w budżecie województwa
środków finansowych na dofinansowanie pokrycia części potencjalnych wydatków poniesionych
przez mieszkańców związanych z wymiana urządzeń.

1

536.

Gmina Libiąż

1

537.

Starosta
Nowosądecki

Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2016
r., poz. 6720 ) opiniuję pozytywnie projekt Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w
sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w
zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw z następującymi uwagami:
1. Zapotrzebowanie społeczne na wpiowadzenie zmian usprawniających walkę ze smogiem
jest ogromne. Mając jednak na uwadze uwarunkowania społeczne i gospodarcze nie popieramy
działań zmierzających do całkowitego zakazu stosowania paliw stałych i jesteśmy przeciwni
wyeliminowaniu węgla jako podstawowego surowca energetycznego. Wprowadzenie przepisów
prawa ograniczających handel paliwami stałymi o dużym stopniu zanieczyszczenia oraz
sprzedaż niskosprawnych urządzeń grzewczych zasługuje
w naszym przekonaniu na pełną akceptację
2. Realizacja wyznaczonych działań naprawczych związana jest z poniesieniem wysokich
kosztów finansowych i w znacznej mierze uzależniona jest od możliwości finansowych
podmiotów, którym te zadania zapisano. Dlatego niezwykle ważnym aspektem jest wsparcie
finansowe ze strony WFOŚ i GW oraz NFOŚ i GW.
W naszej ocenie bez partycypacji Państwa w kosztach wymiany starych kotłów realizacja
wytyczonych zadań jest narażona na niepowodzenie,
3. Wielu wątpliwości nastręcza również możliwość egzekucji zapisów przedmiotowej
uchwały, zwłaszcza w stosunku do osób niezamożnych, które ze względów
ekonomicznych nie są w stanie sprostać nałożonym obowiązkom.
Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2016 r., poz. 672 ze zm.)pozytywnie opiniuję
projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw
W sytuacji gdy prowadzone działania naprawcze przewidziane w Programie ochrony powietrza
dla województwa małopolskiego z 2013 roku nie przyniosły oczekiwanych rezultatów konieczne
staje się podjęcie działań radykalnych i zdecydowanych, gdyż tylko takie są w stanie wpłynąć na
znaczną poprawę jakości powietrza.
O powodzeniu działań przewidzianych w projekcie uchwały oprócz zamożności obywateli oraz
ich świadomości ekologicznej przesądzi dostępność środków finansowych wspomagających
wymianę źródeł ciepła.
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Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Okresy przejściowe zostały określone w
sposób optymalny zapewniając
możliwość wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu potrzeby
możliwie najszybszej poprawy jakości
powietrza.
Funkcjonują odrębne programy wsparcia
do wymiany kotłów.
Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Okresy przejściowe zostały określone w
sposób optymalny zapewniając
możliwość wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu potrzeby
możliwie najszybszej poprawy jakości
powietrza.
Funkcjonują odrębne programy wsparcia
do wymiany kotłów.

Uwaga uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
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538.

Gmina Szczurowa

539.

Zakopane (miasto)

W związku z pismem znak: SR-V.721.6,2.2016 z dnia 08.12.2016r. opiniuje się pozytywnie
projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw, pod warunkiem: - zapewnienia w budżecie Województwa środków
finansowych o które Gminy lub mieszkańcy mogliby wnioskować na realizację zadań zawartych
w/w uchwale. Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego nakłada na gminę
wiele obowiązków m.in.: wsparcie finansowe działań zapisanych w Programach ograniczania
niskiej emisji lub Planach Gospodarki Niskoemisyjnej, czy też wymianę nisko sprawnych źródeł
spalania paliw (kotłów), co generuje niemożliwe do zaakceptowania obciążenie dla gmin, które
muszą już realizować wiele innych zadań.
Analiza w/w dokumentu pozwala na stwierdzenie; słuszności i zasadności proponowanych
działań i gotowi jesteśmy na ich podjęcie, przy gwarancji zabezpieczenia środków finansowych
w budżecie Województwa jak także środków zewnętrznych.
W związku z pismem znak: SR-V.721.6.2.2016 z dnia 6.12.2016 r. (data wpływu 07.12.2016 r.)
w sprawie opinii Burmistrza Miasta Zakopane do projektu Uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszaize województwa małopolskiego ograniczeń i
zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, w myśl art. 91 i
92 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dz. U. 2016 poz. 672 p. późn.
zm.) opiniuję projekt uchwały pozytywnie.
Uzasadnienie i uwagi
W grudniu 2015 r. przyjęty został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zakopane
na lata 2015-2020, wg. którego: Działania zmierzające do podniesienia jakości powietrza w
Zakopanem powinny być skoncentrowane na likwidacji problemu niskiej emisji w budownictwie
mieszkaniowym jednorodzinnym, które w największym stopniu (68%) wpływa na stan jakości
powietrza w Zakopanem. Rozpoczęliśmy już realizację wyznaczonych w Planie działań. Na
bieżąco realizowany jest ze środków budżetu gminy program dotacji do wymiany ogrzewania
węglowego na ekologiczne w sektorze budownictwa mieszkaniowego. W ramach ograniczenia
liniowej emisji zanieczyszczeń min. zostały uruchomione dwie linie autobusowe na których
kursują autobusy spełniające normy Euro 6.
W celu ograniczenia niskiej emisji z sektora komunalnego Miasto Zakopane stara się pozyskać
środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
które przeznaczy na dofinansowania do likwidacji starych pieców węglowych i zastąpienia ich
ekologicznymi źródłami ogrzewania. Od początku listopada Urząd Miasta Zakopane prowadzi
wśród mieszkańców kampanię informacyjną „Wymień piec, póki są dotacje".
Ponadto miasto Zakopane przystąpiło do programu LIFE by wspólnie z gminami partnerskimi
starać się poprawić jakość powietrza w województwie małopolskim.
Zintensyfikowane działań na rzecz poprawy jakości powietrza będzie możliwe po przyjęciu tzw.
"uchwały antysmogowej" dla województwa małopolskiego, jednak tylko wtedy gdy zapewniony
zostanie mechanizm finansowania wymiany urządzeń grzewczych przystający do możliwości
finansowych jednostek samorządowych oraz mieszkańców.
Urząd Miasta Zakopane stoi na stanowisku, iż konieczne jest wprowadzenie obostrzeń
zakazujących stosowania paliw, które nie spełniają wyznaczonych kryteriów jakościowych: węgla
kamiennego i brunatnego o uziamieniu od 0 do 1 mm (muły i floty węglowe) oraz biomasy o
wilgotności powyżej 20% zgodnie z §3 uchwały. Pozostaje jednak wątpliwość, w jaki sposób
przeprowadzić miarodajną kontrolę z uwagi na specyfikę badanych wartości. Być może
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Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Okresy przejściowe zostały określone w
sposób optymalny zapewniając
możliwość wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu potrzeby
możliwie najszybszej poprawy jakości
powietrza.
Funkcjonują odrębne programy wsparcia
do wymiany kotłów.
Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Okresy przejściowe zostały określone w
sposób optymalny zapewniając
możliwość wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu potrzeby
możliwie najszybszej poprawy jakości
powietrza.
Możliwe jest dostosowanie instalacji
poprzez wyposażenie urządzeń
redukujących emisję.
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Sucha Beskidzka
(miasto)

541.

Gmina Ciężkowice

rozwiązaniem problemu byłby zapis nakładający bezpośrednio na składy opału- zakaz
sprzedaży paliwa o którym mowa w §3 pkt.l uchwały.
Uregulowanie kwestii, parametrów jakie muszą spełniać instalacje wymienione w §2, j poprzez
wymóg spełnienia minimalnych poziomów sezonowej efektywności energetycznej oraz innych
parametrów wymienionych w §4 i §5, będzie miało pozytywny wpływ na poprawę parametrów
charakteryzujących jakość powietrza. Problemem może okazać się konieczność dostosowania
instalacji służących przygotowaniu żywności do wymagań uchwały. W uzasadnieniu wskazano
że: uchwała obejmuje wszystkie instalacje, które wydzielają łub dostarczają ciepło, zarówno
instalacje wykorzystywane w celach grzewczych, jak również w celach przygotowania żywności i
innych. Uchwała obejmując swoim zakresem instalacje służące przygotowaniu żywności
nakładała by na użytkowników tych instalacji spełnienie obowiązków wynikających z §4 i lub §5.
Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zakupienia urządzenia do przygotowania posiłków
spełniającego wymagania §4 i lub §5. Ponadto wymagania zawarte w §4 i §5 powinny być
spełnione zgodnie z §6 pkt 2: bez zastosowania dodatkowych urządzeń redukujących emisję, w
tym elektrofiltrów, chyba, ze rozwiązania konstrukcyjne instalacji uniemożliwiają jej eksploatację
w przypadku braku funkcjonowania tych urządzeń a zgodnie z §10 pkt2 lit. c: instalacje będą
musiały: zostać wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu o sprawności co
najmniej 80 %. Wprowadzenie tych obostrzeń może okazać się niemożliwe z uwagi na brak
urządzeń spełniających wszystkie wymagania ustawy oraz brak możliwości ich zainstalowania w
istniejących instalacjach np. grille, piece kaflowe do ogrzewania i przygotowania posiłków, piece
do pieczenia.
Urząd Miasta Zakopane stoi na stanowisku, że przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzania na
obszarze województwa małopolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw przełoży się na poprawę jakości powietrza w Małopolsce.
Nawiązując do pisma znak SR-y.721.6.2.2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. (data wpływu do Urzędu
Miejskiego w dniu 9 grudnia 2016 r.), na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) informuję, że opiniuję
pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie: wprowadzenia na
obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw.
Jednocześnie proszę o rozważenie wprowadzenia do uchwały następujących propozycji:
1)
w projekcie ww. uchwały dopuścić z terminem do końca 2019 r. możliwość instalacji
kotłów 5 klasy, które spełniają wymagania normy PN-EN 303-5:2012, na takim samym poziome
co kotły ekoprojektu (emisja pyłów do 40 mg/m3). Związane jest to z ograniczoną dostępnością
na rynku kotłów posiadających certyfikat ekoprojektu,
2)
zlikwidowanie okresu przejściowego dla kotłów klasy 5, o którym mowa w §10 ust. 2
ww. uchwały. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w
sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, po 1 stycznia
2020 r. wszystkie kotły na paliwo stałe będą musiały spełniać wymogi ekoprojektu. Przyjmując
średnią żywotność pieców na poziomie 10 lat, po 2030 r. mieszkańcy posiadający piec klasy 5
wymienią go na piec z certyfikatem ecodesign,
3)
wprowadzenie zakazu obrotu na terenie województwa małopolskiego paliwami o
których mowa w § 3 pkt 1) projektu uchwały,
4)
w § 10 pkt 2 p/pk-t 1) słowo „rozpocznie" zmienić na „rozpoczęło".
W odpowiedzi na pismo z dnia 06.12.2016, znak sprawy: SR-y.721.6.2.2016, w sprawie wydania
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Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Dopuszczona została bezterminowa
eksploatacja istniejących kotłów klasy 5.
Okresy przejściowe zostały określone w
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542.

Gmina Skała

opinii do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na
obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw.
Jakość powietrza w Małopolsce jest zła i bez podjęcia konkretnych intensywnych działań
naprawczych stan ten nie ulegnie poprawie. Mimo ograniczenia negatywnego oddziaływania
przemysłu i energetyki zawodowej na jakość powietrza, wynikającego ze zmian prawnych i
technologicznych, bez działań naprawczych jakość powietrza w Małopolsce, nie tylko się nie
poprawi, ale może ulec znacznemu pogorszeniu do 2023 roku. Jednym z najważniejszych
długookresowych działań, jest ograniczenie emisji z sektora komunalnego.
Największym wyzwaniem w tej dziedzinie jest wyeliminowanie nisko sprawnych urządzeń
grzewczych i zastąpienie ich nowoczesnymi, które oprócz zdecydowanie większej ekonomii
użytkowania pozwolą na ograniczenie emisji, a tym samym przyczynią się do poprawy jakości
powietrza w województwie.
Jednakże rozwiązania zaproponowane w projekcie uchwały swym radykalnym podejściem nie
uwzględniają braku wsparcia dla najuboższych osób, które bez finansowego wsparcia nie są
wstanie zrealizować wymagań zawartych w opiniowanym projekcie uchwały.
Jednocześnie projekt uchwały w swej treści zakłada zbyt krótki okres przejściowy dla kotłów
klasy 5.
Biorąc pod uwagę powyższe uwagi, oraz pozostałe argumenty opinia Burmistrza Gminy
Cieżkowice, dla projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw jest pozytywna.
OPINIA
Działając na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016r. poz.
672 z późn. zm.) po rozpatrzeniu pisma Zarządu Województwa Małopolskiego znak: SRV.721.6.2.2016 z dn. 6,12.2016r, (data wpływu do tut. Urzędu 8.12.2016r.) dotyczącego wydania
opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na
obszarze województwa małopolskiego ograniczeń z zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw po zapoznaniu się z projektem uchwały na stronie
internetowej www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa
Burmistrz Miasta i Gminy Skala opiniuje pozytywnie projekt uchwały z uwagami
przestawionymi poniżej.
Uzasadnienie
W dniu 8.12.2016r. do Urzędu Miasta i Gminy Skała wpłynęło pismo Zarządu Województwa
Małopolskiego znak: SR-V.721.6.2.2016 z dn. 6.12.2016r. informujące o rozpoczęciu konsultacji
społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia
na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw. Na podstawie art. 96 ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo
ochrony środowiska Zarząd Województwa Małopolskiego zwrócił się do Burmistrza Miasta i
Gminy Skała o wydanie opinii do projektu uchwały w terminie miesiąca od dnia otrzymania
pisma.
Zgodnie z art, 96 ust, 3 ustawy Prawo ochrony środowiska wójt, burmistrz lub prezydent miasta i
starosta są obowiązani do wydania opinii w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu
uchwały , o którym mowa w ust. 2.
Po przeanalizowaniu zapisów ww. uchwały Burmistrz Miasta i Gminy Skała opiniuje pozytywnie

Uchwała zakłada wprowadzenie
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543.

Jordanów (miasto)

projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw z następującymi uwagami i wnioskami:
1. Przedstawione w przedmiotowej uchwale założenia dotyczące działań na terenie Małopolski w
związku z ochroną powietrza są właściwe. Działania wskazane w projekcie uchwały w dłuższej
perspektywie czasowej na pewno spowodują poprawę jakości powietrza, którym oddychają
mieszkańcy Małopolski. Zapisy obligują wszystkie podmioty do dbałości o stan powietrza na
obszarze województwa małopolskiego poprzez wymianę źródeł ciepła na ekologiczne,
spełniające określone nomy. Należy jednak stwierdzić, że osiągnięcie określonych celów nie
będzie możliwe bez dużego wsparcia finansowego dla podmiotów eksploatujących instalacje.
Barierami w realizacji uchwały będą:
- bariera finansowa - należy położyć szczególny nacisk na ilość środków finansowych
przeznaczonych na ten cel ze środków zewnętrznych oraz uprościć proces ich pozyskiwania,
- bariera czasowa — zbyt krótki okres przejściowy do osiągnięcia zamierzonych celów,
- bariera prawna — konieczne jest Określenie skutecznych środków prawnych i instrumentów
prawnych zmierzających do wyegzekwowania obowiązku wymiany pieców oraz wskazanie
właściwych organów,
2. Wymiana instalacji wymienionych w par. 2 pkt 1, 2 w terminach określonych w cytowanym
projekcie uchwały trudna do łealizacji. Największą trudnością będzie bariera finansowa, z którą
spotkają się podmioty eksploatujące instalacje, Koniecznym jest uruchomienie mechanizmów
dotacyjnych do wymiany pieców i termomodernizacji na szczeblu centralnym lub wojewódzkim.
Bez wsparcia finansowego osiągnięcie celów określonych w uchwale będzie zdecydowanie
niemożliwe. Uruchomiony program dla Małopolski w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 4.4. Redukcja emisji
mnieczyszczeń do powietrza, nie zabezpiecza wystarczających środków na działanie
wymiany kotłów zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców oraz z założeniami POP dla
Województwa Małopolskiego, Zgodnie z aktualnymi założeniami w gminie Skala skorzysta z
cytowanego wyżcj programu co najwyżej 3,8 % posiadaczy instalacji.
Istnieją uzasadnione obawy, że mieszkańcy, którzy będą musieli wymienić źródło ciepła bez
korzystnego wsparcia finansowego nie dokonają wymiany. O ile w nowych budynkach kwestia
instalacji nowych pieców spełniających określone normy będzie łatwiejsza do zrealizowania, z
uwagi na to, że obowiązek zainstalowania właściwego kotła będzie
egzekwowany przy podejmowaniu działań inwestycyjnych, o tyle proces wymiany źródeł ciepła w
pozostałych przypadkach nie osiągnie przewidywanych efektów,
3. Niektóre zapisy projektu uchwały, np. par. 3 wymagają stworzenia na wstępie przepisów
prawa na poziomie krajowym.
4. Należy wprowadzić konieczność regulacji w zakresie obowiązku zgłaszania wymiany źródła
ciepła przez podmioty eksploatujące instalacje, celem gromadzcnia takich danych przez
odpowiednie organy. W chwili obecnej podmioty eksploatujące instalacje nie mają tego
obowiązku.
5. Działania założone w projekcie uchwały mają charakter długofalowy. Założone okresy
przejściowe do wymiany poszczególnych instalacji przez podmioty eksploatujące, które zostały
określone w par. 10 są zbyt krótkie. Należy wydłużyć okresy przejściowe o co najmniej kilka lat.
Na podstawie art. 91 ust. 2 i 6 oraz art. 92 ust. la ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. 2016. 672 j.t.) oraz art. 106 Kodeksu postępowania

1

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała zakłada wprowadzenie

123

Załącznik 1

544.

Małopolskie
Towarzystwo
Ornitologiczne

administracyjnego (Dz. U. 2016.23 j.t.) w związku z pismem znak: SR-y.721.6.2.2016 z dnia
08.12.2016r. (data wpływu) w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i
zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Burmistrz Miasta
Jordanowa
opiniuje pozytywnie z uwagami
projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw, w myśl do poniższych uwag.
1. W § 10 ust. 2 opiniowanej uchwały od I stycznia 2027r. planuje się wprowadzić zakaz
eksploatacji kotłów klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012. Miasto Jordanów w roku 2015
dokonało wymiany 70 kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły 4 i 5 klasy). W
chwili obecnej programy umożliwiające pozyskanie dotacji również dopuszczają zakup kotłów w
klasie 5. W związku z powyższym zakaz ten jest niezrozumiały, należałoby rozważyć wydłużenie
wskazanego terminu eksploatacji przedmiotowych kotłów. Takie kotły powinny być użytkowane
do końca swojej sprawności technicznej — nawet powyżej 10 lat. Dodatkowo należy zaznaczyć,
że na terenie Miasta Jordanów jak i sąsiednich gmin występują znaczne zasoby biomasy
(drewna), w związku z tym zachodzi obawa, że właścicieli lasów nie będą mogli spalać drewna
kawałkowego, ponieważ nie będzie kotłów na ten rodzaj opału spełniających wymagania
ekoprojektu
2. W przypadku wprowadzenia ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji w których
występuje spalanie paliw i obowiązku wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach
domowych konieczne będzie zapewnienie ze strony Sejmiku Województwa Małopolskiego
stałego wsparcia finansowego na zakup i montaż nowego kotła.
Przekazujemy nasze gorace poparcie dla uchwalenia "uchwaly antysmogowej" dla woj.
małopolskiego.
Poniżej kilka uwag do projektu uchwały.
jest:
§ 2.
c) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza.
powinno być:
§2
c) bezposrednie przenoszenie ciepła w polaczeniu z systemem dystrybucji ogrzanego powietrza.
§5
W przypadku instalacji, o których mowa w §2 pkt 2) dopuszcza sie wylacznie eksploatacje
instalacji, które
spelniaja minimalne poziomy sezonowej efektywnosci energetycznej i normy emisji
zanieczyszczen dla sezonowego ogrzewania pomieszczen okreslone w punkcie 1 i 2 zalacznika
II do Rozporzadzenia
Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczacych ekoprojektu dla
miejscowych ogrzewaczy pomieszczen na paliwo stale. Uwaga - uwazam, ze w uchwala
powinna - definicje ekoprojektu - co sie przez ten termin rozumie w uchwale. Termin ten
powinien byc zdefiniowany w slowniczku bedacym integralna czescia uchwaly, tak jak
to jest w wielu ustawach i rozporzadzeniach.

ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Dopuszczona została bezterminowa
eksploatacja istniejących kotłów klasy 5.
Okresy przejściowe zostały określone w
sposób optymalny zapewniając
możliwość wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu potrzeby
możliwie najszybszej poprawy jakości
powietrza.
Funkcjonują odrębne programy wsparcia
do wymiany kotłów.
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545.

Krakowski Alarm
Smogowy

§ 10
Uchwala podlega publikacji w Dzienniku Urzedowym Województwa Malopolskiego.
2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 lipca 2017 r. z nastepujacymi wyjatkami:
1) dla instalacji wymienionych w § 2 pkt 1,których eksploatacja rozpocznie sie przed 1 lipca 2017
r.wymagania, o których mowa w § 4 bedzie obowiazywac od 1 stycznia 2023 roku, a w
przypadku tych które na dzien 1 lipca 2017 r. beda spelniac wymagania w zakresie sprawnosci
cieplnej i emisji zanieczyszczen okreslone dla klasy 3, klasy 4 lub klasy 5 wedlug normy PN EN
303-5:2012 wymagania wymienione w § 4 beda obowiazywac od 1 stycznia 2027 roku.
Uwaga - skrócic termin z 1 stycznia 2023 na 1 stycznia 2021
- skrócic termin z 1 stycznia 2027 na 1 stycznia 2021
Nie powinno sie juz wydluzac tych okresów. Wezmy pod uwage to, ze w ciagu najblizszych 5
lat,techniki wytwarzania energii beda nadal szybko doskonalic sie, a wyznaczajac wieloletnie
terminy
karencji, konserwujemy technologie, które za pare lat okaza sie przestarzale.
§ 10
a) spelniac wymagania wymienione w §5lub
b) osiagac sprawnosc cieplna na poziomie co najmniej 80% lub
c) zostac wyposazone w urzadzenie zapewniajace redukcje emisji pylu o sprawnosci co najmniej
80%.
Uwaga - miedzy punktem b) i c) powinno byc "i" a nie "lub" gdyz lub okresla alternatywa, a w
tymprzypadku nie powinno byc alternatywy dla sprawnosci mniejszej niz 80%, gdyz oznaczaloby
to
na mniej efektywne zuzycie paliw i sumarycznie wieksza emisje zanieczyszczen do powietrza.
Uwagi Krakowskiego Alarmu Smogowego do uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw
Krakowski Alarm Smogowy wyraża zdecydowane poparcie dla wprowadzenia uregulowań
dotyczących emisyjności urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz parametrów jakości paliw
stałych na terenie Małopolski. Jak wynika z ekspertyz prowadzonych na potrzeby Programu
Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego bez wprowadzenia takich uregulowań nie
będzie możliwe osiągnięcie jakości powietrza wymaganej przepisami prawa krajowego i
unijnego.
Jednocześnie wnosimy następujące uwagi do projektu konsultowanej uchwały:
1. Wnioskujemy o wprowadzenie jednolitego standardu w zakresie wymagań emisyjnych dla
wszystkich urządzeń, potwierdzonego badaniami w akredytowanym laboratorium w oparciu o
precyzyjnie ustalone procedury badawcze. Należy określić wymagania emisyjne w zakresie
wszystkich parametrów wskazanych w rozporządzeniu Ekoprojektu, tj. pył, OGC, CO, NOx.
Standardy emisyjne należy ustalić na poziomie gwarantującym osiągnięcie parametrów jakości
powietrza wymaganych prawem krajowym, w przypadku pyłu nie powinna to być emisja większa
niż 40 mg/m3, określona wg procedur wskazanych w rozporządzeniu Ekoprojektu.
2. Wnioskujemy o przesunięcie terminu wejścia uchwały w życie na 1 stycznia 2021 roku dla
istniejących instalacji. Z jednej strony daje to cztery lata na wdrożenie uchwały – a więc dość
długi okres czasu, a z drugiej szybszy termin wdrożenia będzie bardziej mobilizujący do
działania. Uważamy, że data 1 stycznia 2023 jest bardzo odległa, szczególnie mając na
względzie poważne skutki zdrowotne powodowane narażeniem ludności na wysokie poziomy
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zanieczyszczeń. Ponadto, należy zwrócić uwagę na średni wiek kotła na paliwo stałe w
Małopolsce – wynosi 12 lat. Oznacza to, że w najbliższych latach kotły te i tak muszą zostać
wymienione. Rozważając termin wejścia w życie uchwały należy wziąć pod uwagę też fakt, że
każdy rok zwlekania z podjęciem szeroko zakrojonych działań na rzecz poprawy jakości
powietrza to ogromne koszty zewnętrzne – sięgające trzech miliardów złotych oraz ponad 4000
przedwczesnych zgonów. Przyśpieszenie terminu wdrożenia uchwały przełoży się zatem na
lepszą ochronę zdrowia i życia mieszkańców naszego regionu oraz zmniejszy koszty leczenia
chorób.
3. W zakresie kominków wnioskujemy o dodanie do zaproponowanego w §10 pkt 2.2)b) wymogu
sprawności cieplnej na poziomie 80%, wymogu emisyjności nie większej niż 40 mg/m3. Wynika
to z faktu, że wymóg sprawności nie gwarantuje, iż stosowane urządzenie grzewcze będzie
niskoemisyjne. Dlatego proponujemy dodanie zapisu uszczegóławiającego, na przykład iż
emisja pyłów z takiego urządzenia nie może przekraczać 40 mg/m³. Na terenie UE funkcjonują
normy krajowe i regionalne, które odnoszą się do kominków, jak na przykład niemiecki BImSchV,
w których obok minimalnej sprawności określona jest również maksymalna wielkość emisji pyłu
zawieszonego. Potwierdza to fakt, iż skupianie się jedynie na parametrze sprawności może być
niewystarczające. Na rynku polskim dostępnych jest już teraz wiele urządzeń, które są
produkowane również na rynek niemiecki i które w związku z tym charakteryzują się poziomem
emisji nieprzekraczającym proponowanej wartości.
4. Ponadto w zakresie kominków wnioskujemy o to, aby wymogi wyszczególnione w §10 pkt 2.2)
obowiązywały dla nowo montowanych kominków już od 1 lipca 2017, a tylko dla tych
zamontowanych przed tą datą pozostawiony został okres przejściowy na ich dostosowanie do 1
stycznia 2023 roku. Na rynku dostępny jest szeroki wachlarz kominków spełniających niemieckie
normy BImSchV, które stawiają m.in. warunek sprawności nie mniejszej niż 85% i emisyjności
nie większej niż 30 mg/m3. Wielu producentów dostosowuje swoje produkty do wymogów rynku
niemieckiego, mamy więc dostępność urządzeń niskoemisyjnych i nie ma powodu, aby
umożliwiać montaż kominków pozaklasowych w nowych budynkach przez kolejne 2 lata.
Działanie takie podważałoby równość podmiotów wobec prawa - dlaczego osoby decydujące się
na montaż urządzenia luksusowego i niebędącego podstawowym elementem wyposażenia
domu, jakim jest kominek, mają mieć dłuższy o dwa lata okres przejściowy, w którym możliwy
jest montaż tanich
urządzeń pozaklasowych, w sytuacji gdy reszta społeczeństwa musi dostosować się do
przepisówdotyczących podstawowych źródeł ciepła, jakim są kotły c.o.? W przypadku kominków
musimywziąć pod uwagę nie tylko ilość tych urządzeń aktualnie zamontowanych w małopolskich
domach,ale również trend, który jest rosnący. Większość nowych projektów to domy z
kominkami, dlategotym istotniejsze jest, by minimalne kryteria dla nich obowiązywały już od 1
lipca 2017 roku.
Kominków nie należy marginalizować również z uwagi na fakt, iż przy spalaniu drewna
wurządzeniu pozaklasowym emitowane są duże ilości najdrobniejszych frakcji pyłu
zawieszonego(PM1).
5. Jak wskazuje analiza wariantowa przeprowadzona na potrzeby prac nad uchwałą, w
niektórychmiejscowościach standard emisyjny zaproponowany w uchwale jest niewystarczający
aby osiągnąć
zgodność z wymogami odnoszącymi się do stężenia benzo[a]pirenu. W związku z
tym,wnioskujemy aby dla tych terenów wprowadzić takie wymogi emisyjne, które doprowadzą

województwa zgodnie z analizami w
ramach programu ochrony powietrza.
Proponowane zapisy w zakresie sieci
ciepłowniczych i gazowych wykraczają
poza zakres art. 96 Poś.
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dopełnej zgodności w zakresie norm przyjętych dla stężeń zanieczyszczeń.
6. Część z terenów, gdzie poziom benzo[a]pirenu pozostanie zbyt wysoki mimo wdrożenia
uchwałyto miejscowości posiadające sieci gazowe i ciepłownicze. W związku z tym wnosimy o
dopisanie do Uchwały dodatkowego warunku dotyczącego nowych instalacji służących do
ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania CWU (w tym instalacji wprowadzanych do
eksploatacji w
wymaganych Uchwałą terminach w miejsce dotychczasowych, niespełniających
proponowanychzapisów Uchwały). Warunkiem tym byłby brak możliwości wprowadzenia do
eksploatacji instalacji,
w której odbywa się spalanie paliw stałych w przypadku możliwości podłączenia budynku do
sieci ciepłowniczej lub gazowej lub już istniejącego takiego podłączenia. Możliwość
wprowadzenia do eksploatacji nowej instalacji, w której odbywa się spalanie paliw stałych byłaby
uwarunkowanaudokumentowanym pisemnie brakiem możliwości przyłączenia do sieci
ciepłowniczej oraz
gazowej.
W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu uchwały antysmogowej dla
Małopolski, chcielibyśmy złożyć następujące uwagi:
Wyrażamy nasze głębokie poparcie dla projektu uchwały antysmogowej dla Małopolski. W pełni
popieramy zaproponowane rozwiązania i uważamy, iż przyjęcie uchwały antysmogowej jest
absolutnie konieczne do poprawy jakości powietrza w naszym województwie.
W zakresie treści dokumentu, wnioskujemy o przyspieszenie terminu wejścia w życie przepisów
dotyczących kominków i innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń. Wnioskujemy, aby dla
nowo-budowanych instalacji wymienionych w §2 punkt 2) wymagania, o których jest mowa w §5
obowiązywały od 1 lipca 2017 roku.
W zakresie istniejących kominków, proponujemy uszczegółowienie zapisu „lub osiągać
sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%” o parametr emisyjności – na przykład 30
mg/m³. Sam parametr sprawności nie gwarantuje, iż stosowane urządzenia grzewcze będą
niskoemisyjne.
Na rynku dostępnych jest już w chwili obecnej wiele urządzeń, które produkowane są na rynek
niemiecki lub austriacki i które w związku z tym spełniają rygorystyczne wymogi, np. niemiecki
BimSch, który jest nawet bardziej rygorystyczny niż wymogi dotyczące ekoprojektu. Nie ma więc
powodu, aby przez dwa lata umożliwiać montaż pozaklasowych kominków w nowych domach.
Kominek jest produktem „luksusowym”, używanym w głównej mierze w celach „rekreacyjnych”
zazwyczaj przez dobrze sytuowane osoby – sytuacja, w której zastosuje się dłuższy okres
przejściowy dla tego typu instalacji niż dla podstawowych źródeł ciepła, jakim są kotły c.o.,
podważa równość podmiotów wobec prawa. Jeśli chodzi o kominki, nie tyle ich aktualna liczba
ma znaczenie, co trend. Kominki są modne - obecne są w większości projektów nowych domów,
dlatego ważne jest zapobieganie wzrostowi liczby kominków pozaklasowych w małopolskich
domach. Ponadto, z uwagi na przepisy dla Krakowa, kominki „migrują” do Małopolski lokalnej –
do domów weekendowych, wypoczynkowych, itd. i dlatego przepisy dla nowo-budowanych
kominków powinny obowiązywać już od 1 lipca 2017 roku. Spalanie drewna w urządzeniu
pozaklasowym powoduje emisję dużych ilości małych frakcji pyłu zawieszonego PM1.
Wnioskujemy również o skrócenie terminu wejścia w życie przepisów określonych w projekcie
uchwały. Dla przepisów mających obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, wnioskujemy o
przyjęcie terminu 1 stycznia 2022. Środki przewidziane z na wymianę kotłów (MRPO) w tej
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perspektywie, dostępne będą do 2020 roku. Zbytnie rozciąganie terminu wymiany starych kotłów
w czasie niesie z sobą ryzyko, iż mieszkańcy będą czekać z wymianą do ostatniej chwili i nie
skorzystają z tych środków. Wyznaczenie terminu oznacza mobilizację społeczeństwa.
Małopolanie są przedsiębiorczy, a świadomość zagrożeń wynikających z życia w warunkach
zanieczyszczonego powietrza (i kosztów, jakie to pociąga) rośnie obecnie praktycznie z każdym
dniem i dociera nawet do najbardziej „opornych”.
Na koniec pragniemy jeszcze raz podkreślić, jak ogromne znaczenie ma przyjęcie uchwały
antysmogowej dla całego województwa. Jest to niezmiernie ważny akt prawny zarówno z punktu
widzenia ochrony zdrowia i życia mieszkańców Małopolski, przyszłości naszych dzieci, jak
również gospodarki, rozwoju a także wizerunku naszego Regionu.
Szanowni Państwo,w imieniu inicjatywy Pociąg-autobus-góry przekazuję poparcie dla
przedstawionej do konsultacji uchwały antysmogowej. Szczególnie doceniamy przygotowywany
wymóg kotłów piątej klasy jako docelowy standard emisyjny dla całego województwa. Apelujemy
o skrócenie okresu przejściowego na wymianę kotłów pozaklasowych do 1 stycznia 2021 roku.
Popieramy wprowadzenie zakazu palenia flotem i mułem węglowym.

Jako organizacja Warszawa Bez Smogu i jednocześnie członkowie Polskiego Alarmu
Smogowego jesteśmy bacznymi obserwatorami zmian mających na celu poprawę jakości
powietrza w województwie małopolskim. Działania są i będą wzorem dla pozostałych
województw.
Jesteśmy również mieszkańcami Warszawy, którzy chcieliby bez obaw wyjeżdżać zimą na
południe Polski. Niestety w sezonie smogowym o wiele zdrowiej przebywać zimą wśród bloków
mieszkalnych w stolicy niż jechać z dzieckiem w polskie góry. Wrażenia z niedawnego pobytu w
Zakopanem i Krynicy to potwierdziły – o tej porze roku walory przyrodnicze południa Polski
przysłonięte są chmurą rakotwórczego dymu.
Dlatego popieramy pionierską dla Polski uchwałę antysmogową, która ma służyć wprowadzeniu
norm na kotły i paliwa w nich spalane na terenie całego województwa.
Nasze uwagi do dokumentu:
Wnioskujemy, by przepisy opisane w § 10.2.1), mające wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023,
weszły w życie już z dniem 1 stycznia 2021. Uważamy, że okres przejściowy trwający 4 lata jest
wystarczający, aby przeprowadzić proces wymiany kotłów w województwie. W wielu
miejscowościach programy pomocowe dostępne są już teraz. Czekanie z wymianą aż do 2023
roku tylko przesunie rozwiązanie problemu na późniejsze lata.
Apelujemy, aby przepisy dotyczące tzw. ogrzewaczy pomieszczeń (§ 2.2) miały jednakowy okres
przejściowy jak na kotły c.o., czyli aby przepisy również obowiązywały jak w przypadku § 10.2.1
od lipca 2017 oraz 1 stycznia 2021. Mieszkańcy i władze województwa podejmą wielki wysiłek
wymiany tysięcy kotłów w ciągu kilku lat w trosce o powietrze, którym wszyscy oddychamy. Nie
może więc być tak, że z tego wysiłku wyłączeni są m.in. właściciele kominków, którzy aż do
końca 2018 roku będą mogli instalować urządzenia niespełniające norm. Problem
zanieczyszczeń z kominków jest problemem rosnącym w całej Polsce, wiele badań pokazuje, że
zanieczyszczenia powstające ze spalania drewna są porównywalne do spalania węgla. Kominki
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i inne ogrzewacze pomieszczeń powinny być wymieniane w takich samych ramach czasowych
jak kotły c.o.
Wnioskujemy o wprowadzenie dodatkowego wymogu emisyjnego dla kominków – oprócz
wymogu dotyczącego sprawności instalacji na poziomie 80% należy jednocześnie dodać wymóg
dotyczący emisyjności na poziomie nie większym niż 30 mg/m3 (§ 10.2.2). Na terenie UE
funkcjonują normy krajowe i regionalne, które odnoszą się do kominków, jak na przykład
niemiecki BImSchV, w których obok minimalnej sprawności określona jest również maksymalna
wielkość emisji pyłu zawieszonego właśnie w takiej ilości. Potwierdza to fakt, iż skupianie się
jedynie na parametrze sprawności może być niewystarczające. Na rynku polskim dostępnych
jest już teraz wiele urządzeń, które są produkowane również na rynek niemiecki i które w
związku z tym charakteryzują się właśnie tak niskim poziomem emisji.
Uważamy, że na obszarach, na których jest dostęp do sieci ciepłowniczej bądź gazu, powinien
być wprowadzony zakaz spalania paliw stałych w nowopowstających budynkach.
Nasz ostatni postulat to wprowadzenie szczególnie rygorystycznych norm emisyjnych i
rozwiązań poprawiających jakość powietrza na terenie uzdrowisk. Miejsca te są obecnie
uzdrowiskami tylko z nazwy, a to do nich przyjeżdżają osoby najbardziej narażone na
zanieczyszczenie powietrza – chore, starsze ale także dzieci. Sytuację tę należy jak najszybciej
zmienić.
549.

Polska Zielona Sieć

Uwagi do projektowanej uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (PZS) zdecydowanie popiera wprowadzenie
uchwały antysmogowej dla terenu województwa małopolskiego. W celu poprawy efektywności
projektowanych rozwiązań proponujemy wprowadzenie szeregu zmian do projektowanej
uchwały:
1. Skrócenie okresu przejściowego dla obecnie użytkowanych kotłów na węgiel i drewno, które
nie spełniają żadnych wymagań emisyjnych do końca 2020 roku, a dla kotłów, które spełniają
podstawowe wymagania emisyjne (kotły 3, 4 i 5 klasy) - do końca 2022 roku.
2. Skrócenie okresu przejściowego dla obecnie użytkowanych kominków opalanych drewnem
do lipca 2017 roku.
3. Wprowadzenie dodatkowego wymogu emisyjnego dla kominków – oprócz wymogu
dotyczącego sprawności instalacji na poziomie 80%, należy dodać wymóg dotyczący
emisyjności na poziomie nie większym niż 30 mg/m3.
4. W celu zwiększenia efektu ekologicznego, PZS wnosi o wprowadzenie całkowitego zakazu
stosowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe w nowych budynkach, dla których istnieje
możliwość podłączenia do sieci gazowej lub sieci ciepłowniczej.
5. Postulujemy wprowadzenie bardziej rygorystycznych parametrów emisji instalacji grzewczych
dla miejscowości uzdrowiskowych i turystycznych oraz dla tzw. hot-spotów – terenów, na których
z przeprowadzonego modelowania wynika, że nie zostaną osiągnięte standardy jakości
powietrza, pomimo zastosowania projektowanych rozwiązań.
Uzasadnienie:
Ad. 1: 1. Skrócenie okresu przejściowego dla obecnie użytkowanych kotłów na węgiel i drewno,
które nie spełniają żadnych wymagań emisyjnych do końca 2020 roku, a dla kotłów, które
spełniają podstawowe wymagania emisyjne (kotły 3, 4 i 5 klasy) - do końca 2022 roku.
Polska Zielona Sieć postuluje skrócenie terminu na dostosowanie urządzeń grzewczych do
wymogów Ekoprojektu z następujących względów:
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Uwaga częściowo uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
1.Okresy przejściowe zostały określone
w sposób optymalny zapewniając
możliwość wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu potrzeby
możliwie najszybszej poprawy jakości
powietrza.
2. W przypadku nowo instalowanych
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń
przyspieszony został termin wejścia w
życie uchwały, aby zachować takie same
okresy jak w przypadku kotłów.
3. Zgodnie z prawem budowlanym
kominki nie mogą być głównym źródłem
ogrzewania budynku, stąd ich wpływ na
jakość powietrza jest mniejszy niż
kotłów. Dotychczasowe normy dla
kominków nie wymagały badań emisji
pyłu stąd wprowadzone wymagania w
zakresie ich eksploatacji dopuszczają
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A. Za skróceniem okresu przejściowego dla kotłów nie spełniających żadnych wymagań
emisyjnych przemawia:
A1. Obecna, przestarzała struktura wiekowa kotłów: jak wynika z badań przeprowadzonych na
zlecenie Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy, większość urządzeń grzewczych na
terenie Małopolski jest przestarzała i w ciągu najbliższych kilku lat wymaga wymiany ze względu
na przekroczenie okresu dopuszczalnej eksploatacji, niezależnie od wprowadzenia takiego
wymogu uchwałą antysmogową. Stąd nadmiernie długi okres przejściowy nie wydaje się
uzasadniony.
A2. Ryzyko niespełnienia celów redukcji emisji zanieczyszczeń w latach 2017-2020,
nieodpowiednie wykorzystanie publicznych środków wsparcia oraz utrzymanie negatywnych
efektów zdrowotnych i wysokich kosztów zewnętrznych zanieczyszczeń:
Przy długim, 6-letnim okresie przejściowym istnieje poważne ryzyko, że mieszkańcy będą
maksymalnie zwlekać z inwestycją wymiany kotła, a co za tym idzie, w latach 2017-2020, w
których planowane są programy dotacyjne z RPO oraz z WFOŚiGW w Krakowie na cel wymiany
kotłów, nie odnotuje się znaczącej poprawy jakości powietrza. W praktyce oznaczać to będzie
utrzymanie się negatywnych efektów zdrowotnych zanieczyszczeń przez kolejne kilka lat, w tym
m. in. dodatkowe kilka-kilkanaście tysięcy przedwczesnych zgonów w wyniku ekspozycji na
zanieczyszczenia. Odłożenie w czasie wymiany kotłów wygeneruje również stratę kilkukilkunastu miliardów złotych związanych z kosztami zewnętrznymi zanieczyszczeń powietrza.
A contrario, skrócenie terminu o postulowane przez naszą organizację dwa lata oznaczałoby
oszczędności rzędu co najmniej kilku miliardów złotych, które zostaną osiągnięte dzięki
uniknięciu ww. wysokich kosztów zewnętrznych (m. in. hospitalizacje, absencje w pracy itd.).
A3. Pozbawienie wsparcia finansowego na wymianę kotłów osób najbardziej potrzebujących: Za
skróceniem okresu przejściowego przemawia również fakt, iż do 2020 roku obowiązuje obecny
Regionalny Program Operacyjny dla woj. małopolskiego, w ramach którego na likwidację niskiej
emisji przeznaczone zostanie 100 milionów euro. Pozostawienie mieszkańcom dodatkowych
dwóch lat na dostosowanie się do wymogów uchwały bez zapewnienia zewnętrznego wsparcia
finansowego, może spowodować, że osoby najbardziej potrzebujące wsparcia (dotknięte
ubóstwem, o niskich kompetencjach społecznych) zostaną postawione w bardzo trudnej sytuacji
– konieczności wymiany instalacji na własny koszt.
B. Za skróceniem okresu przejściowego dla istniejących kotłów 3, 4 i 5 klasy przemawia:
Polska Zielona Sieć postuluje również skrócenie blisko 10-letniego okresu przejściowego dla
kotłów 3, 4 i 5 klasy do 6 lat, czyli do końca roku 2022. Projektowana uchwała antysmogowa
zawiera nieracjonalnie długi okres przejściowy dla urządzeń grzewczych spełniających wymogi
3, 4 i 5 klasy – co zresztą wynika z uzasadnienia uchwały przedstawionego przez Zarząd
Województwa:
„Do końca 2026 roku trzeba będzie wymienić kotły, które obecnie spełniają chociaż podstawowe
wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012.
Mieszkańcy będą mieli na ich wymianę 10 lat. To dłużej niż żywotność tych kotłów, która w
praktyce oceniana jest zazwyczaj na 8-10 lat.” (za: http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/)
Wyznaczenie okresu przejściowego, który jest dłuższy od żywotności tych kotłów jest
nieracjonalne i nie ma uzasadnienia merytorycznego. 6-letni okres przejściowy wydaje się być
racjonalnym kompromisem pomiędzy interesem ekonomicznym gospodarstw domowych, które
zainwestowały już w instalacje spełniające pewne wymogi emisyjne, a interesem ogółu
społeczeństwa, polegającego na zapewnieniu odpowiedniej jakości powietrza. 6-letni okres

możliwość stosowania istniejących
nowoczesnych kominków o wysokiej
sprawności.
4. i 5. Przyjęty wariant wprowadzenia
uchwały wynika z przeprowadzonych
analiz, aby osiągnąć poziomy
dopuszczalne pyłu w powietrzu.
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przejściowy w szczególności spełnia wymóg racjonalnego legislatora i pozwala utrzymać
zaufanie obywateli do organów państwa.
Ad. 2
2. Skrócenie okresu przejściowego dla obecnie użytkowanych kominków opalanych drewnem
do lipca 2017 roku
Polska Zielona Sieć postuluje, aby postulowane wymogi dla kominków wyszczególnione w §10
pkt 2.2) projektowanej uchwały (kominek musi spełniać wymogi ekoprojektu lub osiągać
sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub posiadać filtr o sprawności co najmniej
80%) obowiązywały dla nowo montowanych kominków już od 1 lipca 2017, a tylko dla tych
zamontowanych przed tą datą pozostawiony został okres przejściowy na ich dostosowanie do 1
stycznia 2023 roku. Na rynku dostępny jest szeroki wachlarz kominków spełniających niemieckie
normy BImSchV, które stawiają m.in. warunek sprawności nie mniejszej niż 85% i emisyjności
nie większej niż 30 mg/m3. Wielu producentów dostosowuje swoje produkty do wymogów rynku
niemieckiego, mamy więc dostępność urządzeń niskoemisyjnych i nie ma powodu, aby
umożliwiać montaż kominków pozaklasowych w nowych budynkach przez kolejne 2 lata.
Działanie takie podważałoby równość podmiotów wobec prawa - dlaczego osoby decydujące się
na montaż urządzenia luksusowego i niebędącego podstawowym elementem wyposażenia
domu, jakim jest kominek, mają mieć dłuższy o dwa lata okres przejściowy, w którym możliwy
jest montaż tanich urządzeń pozaklasowych, w sytuacji gdy reszta społeczeństwa musi
dostosować się do przepisów dotyczących podstawowych źródeł ciepła, jakim są kotły c.o. W
przypadku kominków musimy wziąć pod uwagę nie tylko ilość tych urządzeń aktualnie w
małopolskich domach, ale również trend, który jest rosnący – urządzenia te są coraz bardziej
popularne. Większość nowych projektów to domy z kominkami, dlatego tym istotniejsze jest, by
minimalne kryteria dla nich obowiązywały już od 1 lipca 2017 roku. Kominków nie należy
marginalizować również z uwagi na fakt, iż przy spalaniu drewna w urządzeniu pozaklasowym
emitowane są duże ilości małych frakcji pyłu zawieszonego (PM1). Ma to szczególnie duże
znaczenie na terenach podgórskich i górskich Małopolski, które służą jako tereny wypoczynkowe
dla mieszkańców miast m. in. Małopolski i Śląska. W budowanych na tych terenach domach
wypoczynkowych, kominki są często jedynym źródłem ciepła.
Ad. 3
3. Wprowadzenie dodatkowego wymogu emisyjnego dla kominków – oprócz wymogu
dotyczącego sprawności instalacji na poziomie 80%, należy dodać wymóg dotyczący
emisyjności na poziomie nie większym niż 30 mg/m3.
W zakresie kominków wnioskujemy o dodanie do zaproponowanego w §10 pkt 2.2)b) wymogu
sprawności cieplnej na poziomie 80% wymogu emisyjności nie większej niż 30 mg/m3.
Wymóg sprawności nie gwarantuje, iż stosowane urządzenie grzewcze będzie niskoemisyjne.
Dlatego proponujemy dodanie zapisu uszczegóławiającego, iż emisja pyłów z takiego
urządzenia nie może przekraczać 30 mg/m³. Na terenie UE funkcjonują normy krajowe i
regionalne, które odnoszą się do kominków, jak na przykład niemiecki BImSchV, w których obok
minimalnej sprawności określona jest również maksymalna wielkość emisji pyłu zawieszonego
właśnie w takiej ilości. Potwierdza to fakt, iż skupianie się jedynie na parametrze sprawności
może być niewystarczające. Na rynku polskim dostępnych jest już teraz wiele urządzeń, które są
produkowane również na rynek niemiecki i które w związku z tym charakteryzują się poziomem
emisji nieprzekraczającym proponowanej wartości.
Ad. 4
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550.

Zimowy Beskid
Wyspowy

4. W celu zwiększenia efektu ekologicznego, PZS wnosi o wprowadzenie całkowitego zakazu
stosowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe w nowych budynkach, dla których istnieje
możliwość podłączenia do sieci gazowej lub sieci ciepłowniczej.
Wnosimy o dopisanie do uchwały dodatkowego warunku dotyczącego nowych instalacji
służących do ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania CWU (w tym instalacji
wprowadzanych do eksploatacji w wymaganych Uchwałą terminach w miejsce
dotychczasowych, niespełniających proponowanych zapisów Uchwały). Warunkiem tym byłby
brak możliwości wprowadzenia do eksploatacji instalacji, w której odbywa się spalanie paliw
stałych w przypadku możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej lub już
istniejącego takiego podłączenia. Zapis Uchwały mógłby na przykład określać odległość
budynku od najbliższego węzła/przyłącza sieci ciepłowniczej lub gazowej poniżej której
konieczne byłoby wystąpienie o warunki przyłączenia do tych sieci. Możliwość wprowadzenia do
eksploatacji nowej instalacji, w której odbywa się spalanie paliw stałych byłaby uwarunkowana
udokumentowanym pisemnie brakiem możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej oraz
gazowej.
Ad. 5
5. Postulujemy wprowadzenie bardziej rygorystycznych parametrów emisji instalacji grzewczych
dla miejscowości uzdrowiskowych i turystycznych oraz dla tzw. hot-spotów – terenów, na których
z przeprowadzonego modelowania wynika, że nie zostaną osiągnięte standardy jakości
powietrza pomimo zastosowania projektowanych rozwiązań.
Jak wskazuje analiza wariantowa przeprowadzona na potrzeby prac nad uchwałą, w niektórych
miejscowościach poziom emisyjny zaproponowany w uchwale jest niewystarczający, aby
osiągnąć zgodność z wymogami odnoszącymi się do stężenia benzo[a]pirenu. W związku z tym,
wnioskujemy, aby dla tych terenów wprowadzić takie wymogi emisyjne, które doprowadzą do
pełnej zgodności w zakresie norm przyjętych dla stężeń zanieczyszczeń. Podobne, bardziej
rygorystyczne rozwiązania powinny znaleźć zastosowanie na obszarach miejscowości
turystycznych i uzdrowiskowych, zwłaszcza tych położonych na terenach górskich. Ma to
szczególne uzasadnienie ze względu na charakter tych miejscowości, które w okresie jesiennozimowym są odwiedzane przez setki tysięcy turystów i kuracjuszy. Przykładowo, szacuje się, że
w okresie noworocznym na Podhalu przebywa ok. 250 tysięcy turystów. Należy zauważyć, że są
to tereny, na których uprawia się aktywny wypoczynek (np. narciarstwo zjazdowe, narciarstwo
biegowe czy spacery). W trakcie wysiłku fizycznego organizm ludzki jest zdecydowanie bardziej
narażony na oddziaływanie szkodliwych substancji zawartych we wdychanym powietrzu, stąd
utrzymanie na tych terenach jak najwyższych standardów jakości powietrza ma szczególne
znaczenie dla zdrowia publicznego, jak i dla przyszłości gospodarczej tych terenów.
Stanowisko stowarzyszenia Zimowy Beskid Wyspowy do projektu uchwały antysmogowej dla
województwa małopolskiego. W imieniu stowarzyszenia Zimowy Beskid Wyspowy pragniemy
wyrazić zdecydowane poparcie dla projektu uchwały antysmogowej dla województwa
małopolskiego, przedstawionego do konsultacji społecznych. Zanieczyszczenie powietrza jest
olbrzymim problemem nie tylko w dużych miastach Małopolski, w których problem jest dobrze
zbadany ze względu na funkcjonowanie stacji pomiarowych, ale również w mniejszych
miejscowościach. Duże zanieczyszczenie powietrza, z jakim borykamy się także w Beskidzie
Wyspowym oznacza złe warunki życia dla stałych mieszkańców oraz niską jakość oferty
turystycznej zimą, co dla nas, jako aktywnych turystów stanowi bezpośrednie zagrożenie
zdrowia. Zdecydowanie popieramy wprowadzenie zakazu spalania mułów i flotów węglowych w
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Uwaga częściowo uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Okresy przejściowe zostały określone w
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możliwość wymiany istniejących źródeł
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piecach i kominkach, zakaz instalowania nowych źródeł ciepła niespełniających wymogów piątej
klasy emisyjnej i ekoprojektu.
Jednocześnie postulujemy:
- skrócenie czasu na wymianę pozaklasowych kotłów węglowych do 1 stycznia 2021 roku
- wprowadzenie wymogu spełniania normy emisyjnej pyłów 30 mg/m3 dla kominków
- przyspieszenie wejścia w życia wymagań emisyjnych dla urządzeń grzewczych, takich jak
kominki, do dnia 1 lipca 2017 roku.

551.

552.

Osoba prywatna

Osoba prywatna

Pragnę wyrazić poparcie dla projektu uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego.
Chciałbym przekazać kilka uwag co aktualnego kształtu ustawy:
a) "Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce zacznie obowiązywać zakaz stosowania mułów i
flotów węglowych." - proponuję rozszerzyć zakaz na miał węglowy, który najczęściej jest celowo
zawilgacany aby umożliwić w miarę kontrolowane spalanie w kotle do takiego paliwa nie
przystosowanym. Należy również lobbować na szczeblu centralnym za wycofaniem z handlu
opału o niskiej jakości
b) "W przypadku naruszenia przepisów uchwały, mieszkaniec może być ukarany mandatem do
500zł lub grzywną do 5 000 zł." Obawiam się, że przewidziana ustawą wysokość grzywny nie
spełni swojej roli prewencyjnej. Należy lobbować za zwiększeniem minimalnej i maksymalnej
wysokości grzywny a nawet rozważyć zmianę kwalifikacji czynu zabronionego tak jak stało się to
dla prowadzenia pojazdów pod wpływem substancji odurzających
c) należy lobbować za przyjęciem podobnych rozwiązań w województwach ościennych, gdyż
problem zanieczyszczenia powietrza produktami niskiej emisji dotyczy całej południowej Polski.
Szanowni Państwo! Pragnę zgłosić kilka uwag do projektu uchwały, moje obserwacje tego co się
dzieje w kwestii zanieczyszczenia powietrza (mam na myśli szczególnie rejon Słomnik i
Zembrzyc, w tych dwóch gminach bywam regularnie) sprowadzają się do następujących
wniosków;
1) Ludność nagminnie spala odpady (śmieci, pieluchy ale też meble i np lakierowane drewno
czy przepracowane oleje) w domowych paleniskach (jestem w stanie podać liczne tego
przykłady) -apeluję o SKUTECZNĄ i bezwzględną rozprawę z tym zjawiskiem, niestety w wielu
przypadkach jedyny skuteczny argument na zaprzestanie tego procederu to kontrole i sankcje,
inne nie działają.
2) Powszechnym zjawiskiem są ogniska, spalanie odpadów zielonych i śmieci, bardzo często
pobudowlanych (styropiany, folie, worki) - proszę rozważyć wprowadzenie zakazu palenia tego
typu ognisk w ogóle (inna sprawa, że takie rozporządzenia z tego co mi wiadomo istnieją,
natomiast nie są egzekwowane). Ciekawostką jest, że tego typu ogniska płoną na terenach
wiejskich zazwyczaj w soboty :)
3) Apeluję o natychmiastowy zakaz stosowania najbardziej niebezpiecznych paliw tj mułów
węglowych i flotokoncentratów oraz odniesienie się do kwestii spalania przepracowanych olejów
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ogrzewania przy zachowaniu potrzeby
możliwie najszybszej poprawy jakości
powietrza.
W przypadku nowo instalowanych
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń
przyspieszony został termin wejścia w
życie uchwały, aby zachować takie same
okresy jak w przypadku kotłów.
Normy emisyjne dla kominków dotyczą
nowo instalowanych urządzeń. W
przypadku kominków istniejących
dopuszcza się eksploatację istniejących
nowoczesnych kominków o wysokiej
sprawności.
Uwaga częściowo uwzględniona.
Uchwała zakłada wprowadzenie
ograniczeń dla instalacji spalania paliw
stałych poprzez określenie wymagań w
zakresie emisji.
Sejmik województwa nie ma kompetencji
w zakresie ograniczeń sprzedaży paliw.
Pozostałe poruszane kwestie nie mogą
być przedmiotem uchwały.
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Uwaga częściowo uwzględniona.
1, 2, 5, 6) Poruszane kwestie nie mogą
być przedmiotem uchwały zgodnie z
zakresem określonym w art. 96 Poś.
3) Uchwała uwzględnia zakaz
stosowania mułów i flotów węglowych.
Spalanie przepracowanych olejów jest
zakazane na mocy ustawy.
Wprowadzenie norm jakościowych dla
paliw wymaga uregulowań na poziomie
krajowym.
4) Uchwała zakłada zakaz stosowania
instalacji nie spełniających wymagań
emisyjnych. Zakaz sprzedaży tych
urządzeń nie leży w kompetencjach
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samochodowych- kontrole warsztatów samochodowych.Proszę o jak najszybsze wprowadzenie
norm jakości paliw stałych dopuszczonych do spalania w gospodarstwach domowych.
4) Proszę o wprowadzenie bez zbędnej zwłoki skutecznego mechanizmu eliminującego montaż
pozaklasowych kotłów c.o. w nowym budownictwie. Zaniechanie tego obszaru znacznie wydłuży
i podroży koszty walki ze smogiem w naszym województwie.Takie kotły i kominki można kupić
dziś niemal wszędzie. Może warto rozważyć, czy nie wprowadzić nowelizacji do ustawy
antysmogowej dla Miasta Krakowa nakazującej oddanie starego pieca w momencie
finansowanej przez miasto zmiany systemu ogrzewania, dziś takie piece niemal zawsze są
odsprzedawane przez właścicieli do podkrakowskich gmin , emisja przenosi się często b blisko
pierwotnego miejsca:/
5)Proszę rozważyć możliwość sankcji wobec gospodarstw uporczywie kopcących , może to być
jedyna droga do poprawy nawyków i kultury palenia w takich miejscach.
6) Apeluję o intensywną kampanię informacyjną dotyczącą palenia współprądowego, wiedza na
ten temat może z powodzeniem rozprzestrzeniać się szybciej, proponuję nacisk położyć na
proste , krótkie hasła uświadamiające sedno sprawy, np "Dym to paliwo, ogrzej nim dom ,
zamiast wypuszczać je kominem" , lub "Gdy kopcisz to trujesz i paliwo (pieniądze) marnujesz"
Proszę zwrócić uwagę, że celowo nie używam słowa "nie" ( Nie dym, nie truj itp) , to
potwierdzone naukowo że "nie" nie działa :)
7) Proszę raz jeszcze rozważyć pomysł wymiany kotłów na 5 klasę, pamiętając że kotły te
spełniają deklarowane standardy emisyjne w zakresie 30 do 100 swojej mocy. Przy dobieraniu
kotłów 'na oko" bez znajomości rzeczywistego zapotrzebowania energetycznego budynków,
może się okazać że 5 klasa też "kopci"
Apeluję o szybkie ,ale też przemyślane i mądre rozwiązania. Życzę wytrwałości i determinacji w
starciu z oporem jaki na pewno napotkają nowe rozporządzenia. Był taki czas ,w zasadzie
wiele lat gdy nic nie dało się zrobić z pijanymi kierowcami. W końcu się udało. Czas na
powietrze, bo mamy się czego bać i wstydzić. Liczę na to,że nie zabraknie Państwu odwagi i
wytrwałości.

sejmiku województwa lecz wymaga
zmian na poziomie krajowym.
7) Uchwała dopuszcza możliwość
instalacji kotłów spełniających
wymagania ekoprojektu a nie klasy 5.
Wymagania ekoprojektu wprowadzają
wymogi dla sezonowej emisji
zanieczyszczeń.
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Opinie wyrażające sprzeciw do projektu uchwały
L.p.
1.

Zgłaszający
Gmina Tokarnia

Uwagi
W związku z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późniejszymi zmianami), mając na uwadze przesłane pismo Wicemarszałka
Województwa Małopolskiego z dnia 6 grudnia 2016 r., znak: SR-V.721.6.2.2016, które wpłynęło do tut.
Urzędu Gminy dnia 08.12.2016 r., a dotyczyło opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Wójt Gminy Tokarnia
opiniuje negatywnie przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw zgłaszając do w/w projektu następujące uwagi:
- § 2 uchwały określa - " Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia w zakresie ich
eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw w rozumieniu art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.)". Problem w tym, że w/w.
art. ustawy określa - „paliwa - paliwa stałe, ciekłe i gazowe będące nośnikami energii chemicznej", czyli
wszystkie rodzaje paliw, natomiast w § 7 uchwały napisano, że - „Podmiotami dla których wprowadza się
ograniczenia są podmioty eksploatujące instalacje wskazane w § 2", czyli wynika z tego, że również
instalacje opalane gazem lub olejem opałowym.
W związku z powyższym wynika z tego, że projekt uchwały dotyczy też paliw ciekłych i gazowych. a
powinien dotyczyć tylko paliw stałych .
W § 2 i 7 nie ma wyłączenia dla pieców kaflowych kuchennych, które często bywają jedynym
źródłem ciepła w starych budynkach a także należy zaznaczyć, że na terenie naszej gminy
występują bardzo duże zasoby biomasy (tj.drewna), w związku z tym zachodzi obawa, że
właściciele lasów nie będą mogli spalać swojego drewna kawałkowego, ponieważ nie będzie kotłów na
ten rodzaj opału spełniających odpowiednie wymagania.
Z analizy listy niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, zamieszczonej na stronie
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
( http://powietrze.malopolska.p1/kotly/#porownanie-wymagan ) wynika, że nie ma kotłów zgazowujących
drewno, które spełniają wymagania ekoprojektu.
- Całkowicie niezrozumiały wydaje się § 10 ust. 2 projektu uchwały, który w skrócie mówi między innymi o
tym, że od 1 stycznia 2027r. wprowadza się również zakaz eksploatacji kotłów klasy 5 według normy PN
EN 303-5:2012.
Przecież obecnie staramy się o dotację na takie kotły a Państwo uczestniczycie w realizacji dotowania
tych urządzeń a kotły powinny być użytkowane naszym zdaniem do końca swojej sprawności technicznej
a nie tylko przez okres 10 lat.
W § 2 uchwały jest mowa o - „eksploatacji", co w związku z planowanymi ograniczeniami
w § 8 dotyczącymi kontroli, naszym zdaniem powinno zostać to wyrażenie sprecyzowane, ponieważ w
różnych źródłach można znaleźć kilka znaczeń słowa eksploatacja/eksploatowanie. Dodatkowo
problematyczny wydaje się również § 2 pkt 2 - czy dotyczy wszystkich pieców na paliwa stałe (w tym np.
piekarniczych, w lokalach gastronomicznych itp., których głównym zadaniem nie jest ogrzewanie
pomieszczeń lub wody użytkowej), a mogących emitować znaczne zanieczyszczenia do atmosfery, czy
tylko (lub w części) służących do ogrzewania pomieszczeń w myśl § 2 pkt 1.
Podsumowując niniejszą opinię należy podkreślić, że Gmina Tokarnia zdaje sobie sprawę z problemu
zanieczyszczenia powietrza i popiera wszelkie starania mające na celu poprawę sytuacji, ale naszym

Liczba
1

Stanowisko ZWM
Uwaga częściowo
uwzględniona
Doprecyzowano w par. 2
uchwały zapisy dotyczące
paliw stałych.
Uchwała dopuszcza możliwość
stosowania drewna
kawałkowego w kotłach
zgazowujących z ręcznym
podawaniem paliwa. W
przypadku istniejących
ogrzewaczy pomieszczeń, w
tym pieców kaflowych
dopuszczone jest ich
doposażenie w urządzenie
redukujące emisję bez
potrzeby wymiany instalacji.
Dopuszcza się bezterminową
eksploatacje istniejących
kotłów 5 klasy.
Pojęcie eksploatacji instalacji
zostało zdefiniowane w
ustawie Prawo ochrony
środowiska.
Wskazane w uchwale rodzaje
instalacji zostały zdefiniowane
w sposób szeroki i nie dotyczą
jedynie ogrzewania
pomieszczeń.
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2.

Gmina Przeciszów

zdaniem nie można wprowadzać przepisów, które nie do końca są dopracowane i będą bardzo trudne
albo wręcz niemożliwe do wyegzekwowania. Może należałoby rozróżnić gminy wiejskie od miejskich,
rozłożyć bardziej w czasie terminy zawarte w projekcie uchwały lub wprowadzić inne rozwiązania
chroniące osoby, które są zmuszone swoją sytuacją życiową i materialną do używania jako opał drewna
lub palenia w piecach kaflowych itp.
Na pewno sytuację poprawiłyby również inwestycje w energię odnawialną szerzej i łatwiej dostępne dla jak
największej liczby potencjalnych beneficjentów .
Uważamy również za konieczne odnieść się do naszej negatywnej opinii, znak : ORF.602.3.2016 z dnia
29.11.2016 r. dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego wprowadzającej
Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, gdzie jednym z działań przewidzianych dla
naszej Gminy jest wymiana 2402 (!) urządzeń grzewczych na urządzenia 5 klasy do 2023 roku .
Zakładając nawet całkowicie nierealny scenariusz zrealizowania założeń POPWM w świetle projektu
uchwały antysmogowej wydają się one nieuzasadnione co najmniej ekonomicznie, bo wcześniej
dotowane piece trzeba będzie likwidować i nie będzie można w nich palić od 2027 roku.
Zgodnie z powyższym przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego,
wprowadzający na obszarze województwa małopolskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw, należało zaopiniować negatywnie.
POSTANOWIENIE
Na podstawie art.96 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2016r. poz. 672 z późn. zm.) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.),
postanawiam
zaopiniować negatywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia
na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw.
Uzasadnienie
Pismem z dnia 06.12.2016r. znak SR-V.721.6.2.2016 Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Wojciech Kozak zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Niniejsza uchwałą wprowadza zakaz stosowania paliw, które nie spełniają wyznaczonych kryteriów
jakościowych - węgla kamiennego i brunatnego o uziarnieniu od 0 do 1 mm (muły i floty węglowe) oraz
biomasy o wilgotności powyżej 20%. W niniejszej uchwale wprowadzono również rozwiązania techniczne
dla instalacji spalania paliw w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń.
Wójt Gminy Przeciszów podziela stanowisko, że należy wyeliminować paliwa niskiej jakości, które
powodują duże zanieczyszczenia powietrza, a tym samym przyczyniają się do negatywnego
oddziaływania na zdrowie ludzi oraz na środowisko. Jednak, jeżeli nie zostaną wprowadzone na
poziomie krajowym odpowiednie uregulowania dotyczące zakazu sprzedaży tego typu paliwa odbiorcom
indywidualnym, będą one nadal spalane, ponieważ są znacznie tańsze od ekogroszku czy innego
sortymentu węgla. Wprowadzenie samego zakazu spalania tych paliw będzie niewystarczające i trudne
do wyegzekwowania.
Sejmik Województwa uchwalając przedmiotową uchwałę powinien wziąć po uwagę fakt, że jej
wprowadzenie wiąże się z nakładem środków finansowych (zatrudnienie osób przeprowadzających
kontrole, dofinansowania do wymiany pieców oraz do zakupu paliwa lepszej jakości). Gmina Przeciszów
nie dysponuje takimi środkami. Obecnie Gmina Przeciszów przymierza się do budowy kanalizacji

1

Uwaga nie uwzględniona.
Kwestie związane z
finansowaniem inwestycji nie
leżą w zakresie uchwały
określonym w art. 96 Poś.
Gminy mają możliwość
pozyskania zewnętrznych
środków na wsparcie
mieszkańców w wymianie
instalacji grzewczych.
Obowiązek prowadzenia
kontroli wynika wprost z art.
379 ustawy Prawo ochrony
środowiska, więc gmina
powinna realizować te
kompetencje.
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3.

Gmina Wojnicz

4.

Gmina Brzeszcze

5.

Gmina Gręboszów

sanitarnej - etap V i VI. Całkowity koszt inwestycji to 33,44 min zł (w tym dofinansowanie ze środków UE
17,4 min zł). Planowany okres spłaty zobowiązania: 2030 rok. Przy obecnej wysokości wpływów z
dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska (w 2016r. - 10206,43 zł) oraz
wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej budżet Gminy
Przeciszów nie udźwignie ciężaru dofmansowań dla mieszkańców oraz zatrudnienia osób przeprowadzaj
ącej kontrole. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
W związku z pismem z dnia 06 grudnia 2016 r. znak: SR-V.721.6.2.2016 dotyczącego wydania opinii do
projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów: w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw - Burmistrz Wojnicza postanowił negatywnie zaopiniować projekt pod względem
konieczności wymiany do 1 lipca 2023 r. pieców oraz kominków, które nie spełniają wymagań
energetycznych do 1 lipca 2023 r. Powyższy zapis będzie skutkował poniesieniem przez mieszkańców
po raz kolejny kosztów związanych z zakupem i wymianą pieców, które zostały dopuszczone do
eksploatacji do dnia 1 lipca 2017 r. Okres przejściowy, który został zaproponowany w uchwale jest
zdecydowanie za krótki, co w znaczący sposób krzywdzi mieszkańców.
W odpowiedzi na pismo znak: SR-V.721.6.2.2016 z dnia 6.12.2016r. (8.12.2016r. - data wpływu do
tutejszego Urzędu), dotyczące przystąpienia do konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku
Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, po
zapoznaniu się z projektem uchwały, Burmistrz Brzeszcz opiniuje projekt uchwały negatywnie.
Posiadam świadomość, iż jesteśmy zobligowani do wypełnienia zobowiązań z zakresu szeroko
rozumianej ochrony środowiska i jej poszczególnych elementów i wypełniamy je w miarę możliwości,
jednak planowane zapisy projektu uchwały w zakresie ograniczenia powstawania nowych źródeł emisji
oraz konieczności wymiany kotłów o parametrach odpowiadających normom emisji w kolejnych latach,
są nierealne do wykonanie we wskazanych terminach bez dodatkowych środków finansowych
przeznaczonych na ten cel (środki celowe), gdyż brak jest możliwości realizacji tych zadań przez naszych
mieszkańców wyłącznie z ich własnych środków.
Po przeanalizowaniu przedstawionego projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw Gmina Gręboszów stoi na stanowisku, że uchwała w
przedstawionej postaci jest zbyt restrykcyjna dla mieszkańców województwa. Ograniczenia określone w
§ 2 projektu uchwały w zakresie eksploatacji instalacji wiążą się z koniecznością modernizacji lub
wymiany instalacji, co związane jest z poniesieniem znacznych kosztów przez mieszkańców, których
często nie stać na takie wydatki.
Jednakże mając na uwadze konieczność podjęcia działań na rzecz ochrony powietrza przedstawiamy
następujące uwagi do projektu uchwały
1 Uchwała wprowadza zbyt krótki termin na wymianę pieców - z doświadczenia
mieszkańców naszej gminy
wiemy, ze
czas
żywotności
prawidłowo
eksploatowanego pieca wynosi nawet do 20 lat a nie jak podano w uzasadnieniu do
10 lat
2.
Brak działań osłonowych dla mieszkańców w postaci możliwości łatwiejszego pozyskania
środków finansowych na wymianę pieców - obecny system pozyskiwania środków na wymianę pieców
utrudnia a czasami wręcz uniemożliwia ich zdobycie; należy wprowadzić możliwość ciągłego naboru
wniosków na wymianę pieców, czy z to z RPO czy też z innych instytucji finansowych.
3.
Konieczne jest podniesienie progu wilgotności biomasy - wilgotność wskazana w par. 3 pkt 2

1

1

Uwaga nie uwzględniona.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.

1

Uwaga nie uwzględniona.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.

Uwaga nie uwzględniona.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.
Działania osłonowe dla
mieszkańców powinny być
prowadzone na szczeblu
gminnym.
Wilgotność drewna 20%
odpowiada sezonowaniu
drewna przez dwa lata co jest
zalecane przez producentów
kotłów na drewno.
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6.

Gmina Klucze

projektu uchwały czyli 20% jest zbyt niska i praktycznie niemożliwa do osiągnięcia bez dodatkowego
suszenia, które powodowałoby dodatkowe zanieczyszczenie powietrza.
4.
Należy prowadzić działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności ogrzewania gazowego np.
poprzez zmniejszenie akcyzy na paliwa gazowe - wielu mieszkańców korzystałoby z ogrzewania
gazowego lecz jest ono w chwili obecnej zbyt drogie w porównaniu z cenami innych paliw.
5.
Należy promować biomasę jako paliwo ponieważ jest surowcem energetycznym w pełni
odnawialnym, w przeciwieństwie do gazu i węgla, którego zapasy po pewnym czasie ulegną
wyczerpaniu; nadmieniamy, ze jeszcze wiele budynków mieszkalnych, szczególnie na wsi, nie posiada
centralnego ogrzewania lecz ogrzewana jest piecami kaflowymi, których paliwem jest najczęściej
biomasa. Na terenach wiejskich istnieje możliwość łatwego pozyskania biomasy dlatego jest surowcem
chętnie wykorzystywanym do ogrzewania mieszkań. Biomasa wykorzystywana do ogrzewania jest
niejednokrotnie surowcem odpadowym w produkcji rolnej, co pozwala na jej powtórne wykorzystanie jako
paliwa.
Mając powyższe na uwadze, projekt uchwały w obecnym brzmieniu opiniujemy negatywnie.
W oparciu o art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2016
poz.672 z późn. zm.) opiniuję negatywnie przedłożony projekt uchwały z uwagi na przedstawione poniżej
zastrzeżenia.
1. Nie ulega wątpliwości, że potrzeba regulacji kwestii będących przedmiotem przestawionego projektu
uchwały jest konieczna i pożądana z uwagi na konieczność ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców
naszego województwa. Jednak przedstawione w w/w projekcie rozwiązania obejmujące np. w przypadku
instalacji dostarczającej ciepło do systemu centralnego ogrzewania całkowity zakaz stosowania instalacji
z możliwością ręcznego podawania do nich paliwa i zakaz montażu rusztu awaryjnego, są zbyt daleko
idącym ograniczeniem. W praktyce oznacza to, że mieszkańcy będą mogli wykorzystywać drewno
kawałkowe jako paliwo wyłącznie w kominkach, natomiast takiej możliwości pozbawieni zostaną
mieszkańcy używający kotłów co.. Zaproponowane przez Sejmik rozwiązania powodują, że w znaczący
sposób preferuje się paliwa w postaci ekogroszku lub peletu, a ogranicza się możliwość wykorzystania
drewna, które jest przecież paliwem ekologicznym pochodzącym ze źródeł odnawialnych. Często jest
także paliwem pozyskiwanym przez mieszkańców z ich prywatnych lasów. Nasuwa się więc pytanie jak
daleko możemy posunąć się w proponowanych zakazach. Czy mamy prawo uniemożliwiać mieszkańcom
korzystanie z ich prywatnych zasobów paliwa ekologicznego jakim jest drewno i zmuszać ich do zakupu
innego paliwa, a przez to narażać na dodatkowe koszty?
W § 4 pkt 3 projektowanej uchwały zakazuje się użytkowania kotłów z rusztem awaryjnym. Tymczasem
zwłaszcza na terenach wiejskich w dalszym ciągu dochodzi do przerw w dostawach energii elektrycznej.
Najczęściej takie sytuacje mają miejsce w okresie zimowym kiedy zalegający mokry śnieg niszczy linie
energetyczne. Sytuacja taka miała miejsce w naszej gminie kilka lat temu, kiedy to mieszkańcy
pozbawieni byli prądu przez kilka tygodni. Brak rusztu awaryjnego spowoduje konieczność spędzenia
mroźnych dni bez dostępu do ogrzewania.
2.
Doceniając podjętą przez Sejmik Województwa Małopolskiego inicjatywę, mając na uwadze
zarówno cel proponowanych rozwiązań jak również oczekiwania mieszkańców gminy Klucze zmuszony
jestem do zwrócenia uwagi na aspekty finansowe wiążące się z przyjęciem powyższej uchwały. Uważam
, że propozycja tak daleko idących ograniczeń w stosowaniu zarówno paliw jak i instalacji w
gospodarstwach domowych, bez zapewnienia mieszkańcom wsparcia finansowego na odpowiednim
poziomie spowoduje przede wszystkim pogłębienie się biedy i ubóstwa osób o bardzo niskich
dochodach. Nie można przerzucać odpowiedzialności za stan powietrza jedynie na osoby fizyczne i
obciążać ich dodatkowymi, często przekraczającymi ich możliwości kosztami wynikającymi z
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konieczności zmiany instalacji i zakupu odpowiednich do nich paliw. Oferowane obecnie wsparcie
finansowe (w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020) stanowi
jedynie częściowe rozwiązanie problemu. Zakup niskoemisyjnego kotła jest wydatkiem jednorazowym,
natomiast znaczące koszty dla mieszkańców stanowi zakup paliwa (gaz czy ekogroszek). Dlatego należy
zastanowić się nad możliwością uruchomienia odpowiednich dopłat do zakupu proekologicznych paliw
lub dofinansowania innych proekologicznych i efektywnych systemów ogrzewania (tj. pompy ciepła).
3.
Problem stosowania niskiej jakości paliw powinien być rozwiązany poprzez wprowadzenie
zakazu ich sprzedaży na terenie całego kraju. Zweryfikowanie, w trakcie wykonywania czynności
kontrolnych przez uprawniony organ, wartości procentowych udziału w paliwie masowego węgla
kamiennego lub brunatnego o uziarnieniu 0-1 mm oraz wilgotności biomasy, podanych w § 3 projektu
uchwały -jest niemożliwe bez przeprowadzenia badań w specjalistycznym laboratorium. Badania takie są
czasochłonne i bardzo kosztowne.
Ponadto w uchwale należałoby wskazać jeden konkretny organ kontrolny, tak aby odpowiedzialność za
realizację postanowień uchwały nie ulegała „rozmywaniu się", z czym często mamy do czynienia, gdy
przepisy nie precyzują tych kwestii. 4. Pamiętać należy również, że na jakość powietrza ma wpływ
bardzo wiele czynników i podjęte przez Sejmik działania powinny mieć charakter systemowy, a nie
jedynie doraźny i skierowany wyłącznie w stronę zakazów stosowania instalacji i paliw w gospodarstwach
domowych. Zły stan powietrza, szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich jest wynikiem nie tylko
niskiej emisji a także wieloletnich zaniedbań w sferze planowania przestrzennego tj. brak miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, ekspansja zabudowy na tereny stanowiące tzw. korytarze
powietrzne umożliwiające naturalne przewietrzanie, nieuporządkowana często przypadkowa lokalizacja
zakładów przemysłowych i instalacji powodujących znaczne emisje gazów i pyłów do powietrza.
W przypadku gminy Klucze znajdującej się na pograniczu województwa małopolskiego i śląskiego
problemem jest nie tyle niska emisja pochodząca z gospodarstw domowych ile tzw. emisja napływowa
pochodzącą z aglomeracji śląskiej. Zatem trzeba mieć świadomość, że wprowadzenie proponowanych
zakazów nie wyeliminuje problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Na mieszkańców
naszej gminy zostaną nałożone zakazy generujące znaczne obciążenia finansowe, a nie dające w
zamian spodziewanych efektów w postaci znaczącej poprawy stanu jakości powietrza atmosferycznego.
Rozwiązanie problemu wymaga przyjęcia przepisów regulujących kwestie jakości paliw dopuszczonych
do sprzedaży oraz określających minimalne parametry urządzeń grzewczych produkowanych i
rozprowadzanych na terenie całego kraju. Kompleksowe regulacje ustawowe umożliwią poprawę jakości
powietrza we wszystkich województwach i będą stanowiły podstawę do kontroli instalacji do spalania
paliw oraz stosowanych paliw.
W związku z art. 96 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 672 z późniejszymi zmianami) mając na uwadze pismo Wicemarszałka
Województwa Małopolskiego z dnia 06.12.2016r., znak: SR-V.721.6.2.2016.
opiniuję negatywnie
przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego wprowadzającej na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuję
spalanie paliw.
Uzasadnienie:
1.
Głównym źródłem ogrzewania domów i podgrzewania ciepłej wody użytkowej na terenie gminy
Lipnica Wielka jest drewno ze względu na duży dostęp do tego surowca. Na terenie Gminy Lipnica
Wielka powierzchnia lasów wynosi 3001.60 ha co stanowi 46.7 powierzchni gminy a ich właścicielem jest
około 2060 podmiotów. Zaznaczyć należy, że coraz częściej na naszym terenie spotykany jest posusz
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drzew, który jest przede wszystkim wykorzystywany przez tutejszą ludność jako opał, a zakaz jego
wykorzystywania spowoduje jeszcze większe straty w zasobach leśnych ze względu na brak czyszczenia
lasów oraz wzrost kosztów ogrzewania dla mieszkańców gminy.
2.
Wprowadzenie zakazu eksploatacji instalacji, wyposażonej w ruszt awaryjny, która służy głównie
do spalania drewna kawałkowego może wzbudzić niechęć wśród mieszkańców do wymiany kotłów na te
nowoczesne z automatycznym podawaniem i znacznie spowolnić tempo wymiany przestarzałych źródeł
ciepła. Wybór kotłów umożliwiających spalanie drewna kawałkowego (szczypanego) w kotłach klasy 5
wg normy PN-EN 303-5:2012 jest bardzo ograniczony i dodatkowo kotły te są bardzo drogie.
3. Na terenie gminy brak jest sieci cieplnej oraz gazowej oraz brak perspektyw dla rozwoju tych sieci na
omawianym obszarze. Realizacja założeń uchwały będzie bardzo trudna ze względu na ograniczone
środki finansowe jakie Gmina może przeznaczyć na realizację jej zapisów oraz brak instrumentów
prawnych, które pomogłyby w walce o czystsze powietrze, w związku z tym, że wymiana źródeł
ogrzewania w gospodarstwach indywidualnych na ekologiczne niesie za sobą znaczne nakłady
finansowe.
5.
Zbyt krótki okres zmierzający do osiągnięcia założeń uchwały.
6.
Nie można wyrazić zgody na to aby na terenie gminy dopuszczone były wyłącznie do
eksploatacji instalacje, w której nie istnieje możliwość ręcznego podawania do nich paliw, oraz/ lub które
nie są wyposażone w ruszt awaryjny. Brak możliwości, korzystania z alternatywnych źródeł ogrzewania umożliwiających pracę kotła w sytuacjach awaryjnych wynikających np. z braku dostaw energii
elektrycznej w dłuższym okresie czasu, które na terenie gminy ze względu na specyficzne warunki
klimatyczne (długotrwałe opady śniegu, silne wiatry) występować mogą często zwłaszcza w okresie
zimowym, budzić może sprzeciw mieszkańców.
Działając na podstawie art. 96 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony
Środowiska (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) w związku z Pańskim pismem z dnia 6 grudnia 2016 r.
znak: SR-V.721.6.2.2016 opiniuję negatywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w
sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Uzasadnienie
Problem znaczącego zanieczyszczenia powietrza oraz jego zgubnego wpływu na zdrowie mieszkańców
Małopolski, jest powszechnie znany. Problem smogu dotyczy wszystkich mieszkańców, zarówno z
zakresie zdrowia, komfortu życia, jak i rozwoju gospodarczego rejonu. Zgadzam się, że należy podjąć
szybkie, kompleksowe i zdecydowane działania mające na celu znaczące zmniejszenie niskiej emisji,
której głównym źródłem są domowe paleniska - niesprawne, nieprawidłowo użytkowane czy opalane
nieodpowiednim paliwem. Jednakże, podejmowane działania muszą być w znacznym stopniu
przemyślane i możliwe do realizacji. Nie mogą w niezamierzony sposób ograniczać standardu życia
mieszkańców, jak i powodować powstania niepotrzebnych kosztów, tylko z uwagi na niejasne zapisy
prawa. Ponadto, wymagania wprowadzane przez przepisy uchwały winny być możliwe do wykonania.
Projekt opiniowanej uchwały zawiera szereg nieścisłości oraz niejasności, z uwagi na co wydanie
pozytywnej opinii staje się niemożliwe.
W przypadku gmin, w których nie ma straży gminnej, istnieją znaczące ograniczenia możliwości
wykonywania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) kontroli przestrzegania zapisów uchwały,
związane z obowiązkiem wcześniejszego powiadamiania mieszkańca o planowanej kontroli, jak i
koniecznością skierowania wniosku o przeprowadzenie postępowania w sprawie wykroczenia do
właściwego Komendanta Policji, bez możliwości nałożenia natychmiastowej kary grzywny. Ponadto wójt
(burmistrz, prezydent miasta) nie posiada technicznej możliwości weryfikacji jakości paliw. Stwierdzenie

poprawy jakości powietrza.
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czy węgiel o uziarnieniu 0 - 1 mm wynosi powyżej 5% masy paliwa czy też określenie poziomu
wilgotności biomasy wymaga kontroli laboratoryjnej tego paliwa (np. analizy sitowej). Powyższe wiąże się
ze stanowiącymi obciążenie dla budżetu gminy kosztami. Osobną kwestią jest zgodne z normami
próbkowanie paliwa do analizy.
W uzasadnienie do projektu uchwały wskazuje się, że zakaz stosowania dotyczy węgla kamiennego i
brunatnego o uziarnieniu od 0 do 1 mm (muły i floty węglowe), natomiast w samym tekście uchwały (§ 3
pkt 1) powyższe określono jako paliwa, w których udział
masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0 - 1 mm wynosi powyżej 5%.
Procentowy udział węgla o uziarnieniu wynoszącym powyżej 5% może zostać niezamierzenie uzyskany
również w węglu o znacząco większym uziarnieniu, np. w wyniku tarcia przy transporcie czy też w wyniku
długotrwałego magazynowania. Z uwagi na powyższe, wskazana w § 3 pkt 1 wartość udziału masowego
węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0 - 1 mm uważam za zbyt niską.
Projekt uchwały w § 4 pkt 3 nie przewiduje możliwości montażu rusztu awaryjnego, tym samym wyklucza
możliwość stosowania nie tylko paliw wskazanych w § 3, ale również wszystkich rodzajów paliw
węglowych i biomasy, poza najczęściej dedykowanym do kotłów spełniających wymagania ekoprojektu
„ekogroszkiem". Tym samym wykluczony zostanie również węgiel dobrej jakości, ale o innej gramaturze.
Domniemanie spalania na ruszcie awaryjnym odpadów nie może skutkować prewencyjnym
uniemożliwieniem stosowania paliw, których użycie nie jest zakazane.
Projekt uchwały w § 4 pkt 2 uniemożliwia eksploatację instalacji w sytuacjach awaryjnych (brak zasilania,
awaria układu sterowniczego instalacji, awaria podajnika, awaria wentylatora nadmuchowego, itp.).
Zapisy § 4 uchwały zakładają bezawaryjną pracę instalacji, nie przewidując alternatywy zasilania w ciepło
w przypadkach awaryjnych. Ponadto, zapisy § 4 pkt 2 i pkt 3 dotyczą tego samego zakazu. Brak rusztu
awaryjnego wyklucza możliwość ręcznego podawania paliwa. Jednocześnie, zapis § 4 pkt 1 dotyczy
całości instalacji, podczas gdy odnosić się winien do ręcznego podawania paliwa na ruszt/palnik
urządzenia grzewczego. W obecnym brzmieniu, powyższy zapis zabrania również ręcznego uzupełniania
paliwa w podajniku, stanowiącego część instalacji.
§ 8 projektu uchwały nie wskazuje jednoznacznie statusu dokumentów wymaganych do przedstawienia
przez podmiot eksploatujący instalację. Czy wystarczające jest przedłożenie ksera dokumentu
dostarczonego przez producenta lub dystrybutora instalacji. Trudno oczekiwać, że dla każdego
pojedynczego urządzenia grzewczego będzie uzyskiwany odrębny atest laboratorium akredytowanego.
W przypadku uzyskania przez producenta atestu dla danego modelu urządzenia, winno być określone
czy dla tego samego modelu wystarczy ksero dokumentu dołączone np. do instrukcji użytkowania.
§ 10 ust. 2 pkt 1 określa obowiązek spełniania wymagań przez instalację klasy 5 od 1 stycznia 2027 r. Z
uwagi na wysoką sprawność takich kotłów wraz z niską emisyjnością zanieczyszczeń, porównywalną z
kotłami spełniającymi wymagania ekoprojektu, a także dotacje udzielane mieszkańcom na montaż takich
kotłów przez wiele gmin, w tym przez Gminę Oświęcim w 2016 r., termin spełnienia powyższych
wymagań winien zostać określony na moment zakończenia pracy instalacji z uwagi na okres żywotności.
Wójt Gminy Raba Wyżna, w oparciu o art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 200Ir. prawo ochrony
środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 672 z późn. zmianami) opiniuje negatywnie projekt
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze małopolskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje Spalanie paliw, przesłany
pismem znak : SR-V.721.6.2016r.
Przesłany projekt uchwały określający, że wszystkie urządzenia na paliwa stałe użytkowane w
województwie małopolskim do 2023 roku muszą spełniać wymagania ekoprojektu lub klasy 5 normy EPN
303:5/2012 jest bardzo restrykcyjny w obecnym stanie gospodarki, finansów oraz przepisów prawa,
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dlatego jest nierealny do spełnienia z uwagi na brak stałych, określonych instrumentów wsparcia
zewnętrznego. Z punktu widzenia indywidualnych właścicieli domów wymiana pieca węglowego na
gazowy czy na węglowy lepszej generacji może być sprzeczna z jego interesem ekonomicznym, ze
względu na koszt wymiany pieca i koszty paliwa. Dotyczy to zwłaszcza gmin wiejskich, takich jak Gmina
Raba Wyżna, gdzie głównym źródłem ogrzewania domów jak i podgrzewania ciepłej wody użytkowej
jest, obok węgla, drewno (ze względu na duży dostęp do tego surowca poprzez naturalne warunki
środowiskowe).
Podjęcie uchwały bez zapewnienia gminom oraz ich mieszkańcom pomocy w formie łatwo dostępnych,
zewnętrznych środków finansowych nie przyniesie oczekiwanej poprawy jakości powietrza, wprowadzi
jedynie konieczność nakładania sankcji finansowych.
W związku z powyższym Wójt Gminy Raba Wyżna, biorąc pod uwagę skutki wejścia w życie opiniowanej
uchwały ( wymierzanie kar mieszkańcom gminy, którzy nie zdołają wymienić w określonym terminie
kotłów lub będą stosować paliwa niezgodne z uchwałą ) postanawia zaopiniować negatywnie projekt
przedmiotowej uchwały.
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z Postanowieniem z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na
obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw.
Postanawia
zmienić Postanowienie z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku
Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, w
przedmiocie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego. Postanawiam zaopiniować
negatywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw.
Uzasadnienie
Do Urzędu Gminy w Radgoszczy w dniu 08.12.2016 r. wpłynął wniosek Zarządu Województwa
Małopolskiego o wydanie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Po dokonaniu dokładnej analizy projektu oraz konsultacji samorządów Gmin powiatu dąbrowskiego
wprowadzone ograniczenia i zakazy są bardzo restrykcyjne i sprzeczne z interesem ekonomicznym
mieszkańców. Nałożone obowiązki wynikające z projektu uchwały będą generować wysokie nakłady
finansowe na realizacje zadań w przedmiocie przeprowadzenia kontroli instalacji
OPINIA
W związku z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późniejszymi zmianami), mając na uwadze przesłane pismo Wicemarszałka
Województwa "Małopolskiego z dnia 6 grudnia 2016 r., znak: SR-V.721.6.2.2016, które wpłynęło do tut.
Urzędu dnia 08.12.2016 r., a dotyczyło opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Burmistrz Gminy Sułkowice
opiniuje negatywnie przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
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Uwaga nie uwzględniona.
Funkcjonują odrębne programy
pomocowe wymiany kotłów.
Sprzeczne z interesem
mieszkańców jest narażenie na
niebezpieczne poziomy
zanieczyszczenia powietrza.

1

Uwaga częściowo
uwzględniona.
Doprecyzowano zapisy w
zakresie paliw stałych.
Uchwała dopuszcza
stosowanie kotłów
zgazowujących drewno
kawałkowe.
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wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw zgłaszając do w/w projektu następujące uwagi:
- § 2 uchwały określa -" Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia w zakresie ich
eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw w rozumieniu art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 105
z późn. zm.)". Problem w tym, że ww. art. ustawy określa - „paliwa - paliwa stałe, ciekłe i gazowe będące
nośnikami energii chemicznej", czyli wszystkie rodzaje paliw, natomiast w § 7 uchwały napisano, że „Podmiotami dla których wprowadza się ograniczenia są podmioty eksploatujące instalacje wskazane w §
2", czyli wynika z tego, że również instalacje opalane gazem lub olejem opałowym.
W związku z powyższym wynika z tego, że projekt uchwały dotyczy też paliw ciekłych i gazowych, a
powinien dotyczyć tylko paliw stałych .
W § 2 i 7 nie ma wyłączenia dla pieców kaflowych kuchennych, które często bywają
jedynym źródłem ciepła w starych budynkach a także należy zaznaczyć, że na terenie naszej
gminy występują bardzo duże zasoby biomasy (tj. drewna), w związku z tym zachodzi
obawa, że właściciele lasów nie będą mogli spalać swojego drewna kawałkowego, ponieważ nie będzie
kotłów na ten rodzaj opału spełniających odpowiednie wymagania.
Z analizy listy niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, zamieszczonej na stronie
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (
http://powietrze.malopolska.p1/kotly/#porownanie-wymagan ) wynika, że nie ma kotłów zgazowujących
drewno, które spełniają wymagania ekoprojektu.
- Całkowicie niezrozumiały wydaje się § 10 ust. 2 projektu uchwały, który w skrócie mówi między innymi o
tym, że od 1 stycznia 2027 r., wprowadza się również zakaz eksploatacji kotłów klasy 5 według normy
PN EN 303-5:2012.
W naszej Gminie w roku ubiegłym w ramach uzyskanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, m.in. 13 osób wymieniło swoje kotły, na kotły klasy 5
według powyższej normy. Kotły powinny być użytkowane naszym zdaniem do końca swojej sprawności
technicznej, a nie tylko przez okres 10 lat.
W § 2 uchwały jest mowa o - „eksploatacji", co w związku z planowanymi ograniczeniami
w § 8 dotyczącymi kontroli, naszym zdaniem powinno zostać to wyrażenie sprecyzowane,
ponieważ w różnych źródłach można znaleźć kilka znaczeń słowa
eksploatacja/eksploatowanie. Dodatkowo problematyczny wydaje się również § 2 pkt 2 czy dotyczy wszystkich pieców na paliwa stałe (w tym np. piekarniczych, w lokalach
gastronomicznych itp., których głównym zadaniem nie jest ogrzewanie pomieszczeń lub
wody użytkowej), a mogących emitować znaczne zanieczyszczenia do atmosfery, czy tylko
(lub w części) służących do ogrzewania pomieszczeń w myśl § 2 pkt 1.

Dopuszczono możliwość
bezterminowej eksploatacji
istniejących kotłów klasy 5.
Kwestie finansowania wymiany
kotłów nie są przedmiotem
uchwały, funkcjonują odrębne
programy pomocowe

Uważamy również za konieczne przyjąć nasze uwagi dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego wprowadzającej Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, gdzie
jednym z działań przewidzianych dla naszej Gminy jest wymiana 3199( ! ) urządzeń grzewczych na
urządzenia 5 klasy do 2023 roku, która to liczba przekracza ilość domów na terenie naszej Gminy.
Założona liczba kotłów do wymiany daje rocznie do 2023 r., 457 kotłów. Tak duża ilość nie jest możliwa
do realizacji ze względu na brak wystarczających środków finansowych wewnętrznych jak i zewnętrznych
zachęcających do wymiany kotłów co., brak chęci i zrozumienia potrzeby wymiany kotłów ze strony
mieszkańców Gminy. Dla przykładu w ubiegłym roku na terenie naszej gminy dzięki dotacji z WFOŚiGW
w Krakowie wymieniono 35 kotłów nieekologicznych, na nowe spełniające określone wymogi. Stanowi to
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zatem nieco ponad 7% ilości zakładanych do wymiany rocznie w przedstawianym projekcie. Zakładając
nawet całkowicie nierealny scenariusz zrealizowania założeń POPWM w świetle projektu uchwały
antysmogowej wydają się one nieuzasadnione co najmniej ekonomicznie, bo wcześniej dotowane piece
trzeba będzie likwidować i nie będzie można w nich palić od 2027 roku.
Zapisy dotyczące ilości wymiany kotłów dla poszczególnych gmin wymagają szerokiego i szczegółowego
uzasadnienia ze względu na przeprowadzane kontrole w gminach w zakresie ochrony powietrza,
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie (WIOŚ) jako priorytet traktuje ilość wymienionych
kotłów co., a każde stwierdzenie niezgodności z Programem wojewódzkim w tym zakresie, jest dla WIOŚ
podstawą do nałożenia na gminę kar pieniężnych. Zatem niezbędnym założeniem powinno być
określenie i opisanie w Programie Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego narzędzia do
przeliczania efektu ekologicznego na ilość inwestycji, również w zależności od rodzaju modernizowanej
kotłowni, bowiem efekt ekologiczny dla różnych rodzajów kotłów nie jest jednakowy.
- W Załączniku nr 1 do przedmiotowego projektu na str. 88 w podrozdziale 4.2 Monitorowanie efektów
zapisane jest stwierdzenie, że „W przypadku niedotrzymania terminów realizacji wyznaczonych zadań,
organ za to odpowiedzialny podlega karze pieniężnej w wysokości od 10tys.złdo500tys.zł
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska „Kto powoduje
zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia" tzw. zasada
„zanieczyszczający płaci". W myśl tego przepisu gmina nie jest zanieczyszczającym by nakładać na nią
kary finansowe. Gmina stara się realizować w miarę swoich możliwości lecz na pewno nie może
zagwarantować, że dana liczba mieszkańców w danym okresie wymieni stare nieekologiczne źródła
ogrzewania na nowe ekologiczne, ponieważ obecnie na terenie gminy nie obowiązuje przepis, który
zmusza czy obliguje mieszkańców do takich inwestycji.
W Załączniku nr 1 do przedmiotowego projektu na str. 53 w tabeli obejmującej działanie
naprawcze pn.: „Wyeliminowanie spalania odpadów oraz spalania pozostałości roślinnych na
powierzchni ziemi" jako szacunkowy zakres rzeczowy działania wpisane jest przeprowadzenie w strefie
małopolskiej w gminie miejsko-wiejskiej ilości kontroli nieruchomości równej 10% zabudowy
mieszkaniowej. W przypadku Gminy Sułkowice wskaźnik 10% odpowiada około 300 kontrolom rocznie,
co związku z małymi zasobami kadrowymi jest niemożliwe do wykonania. W związku z powyższym
wnioskuje się o obniżenie przedmiotowego wskaźnika. Podobny problem naszym zdaniem będzie
dotyczył innych gmin wiejskich i miejskich.
Naszym zdaniem w ramach nowego POPWM powinien zostać utworzony jednolity wzór
sprawozdania rocznego dla gmin w zakresie zrealizowanych zadań mających na celu poprawę stanu
jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy, który stanowiłby załącznik do nin. opracowania.
Podsumowując niniejszą opinię należy podkreślić, że Gmina Sułkowice zdaje sobie sprawę z problemu
zanieczyszczenia powietrza i popiera wszelkie starania mające na celu poprawę sytuacji, ale naszym
zdaniem nie można wprowadzać przepisów, które nie do końca są dopracowane i będą bardzo trudne
albo wręcz niemożliwe do zrealizowania i wyegzekwowania.
Może należałoby rozróżnić gminy wiejskie od miejskich, rozłożyć bardziej w czasie terminy zawarte w
projekcie uchwały lub wprowadzić inne rozwiązania chroniące osoby, które są zmuszone swoją sytuacją
życiową i materialną do używania jako opał drewna lub palenia w piecach kaflowych itp.
Na pewno sytuację poprawiłoby również inwestowanie w energię odnawialną szerzej i łatwiej dostępną,
dla jak największej liczby potencjalnych beneficjentów .
Zgodnie z powyższym przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego,
wprowadzający na obszarze województwa małopolskiego ograniczenia i
zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, należało zaopiniować
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12.

Gmina Szczucin

13.

Gmina Olesno

14.

Gmina Piwniczna
Zdrój

negatywnie.
W nawiązaniu do otrzymanego pisma z dnia 06.12.2016r., znak sprawy: SRV.721.6.2.2016 odnośnie
wydania opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, Burmistrz
Miasta i Gminy Szczucin opiniuje projekt uchwały negatywnie.
Proponowane ograniczenia określone w § 2 projektu uchwały w zakresie eksploatacji instalacji wiążą się
z koniecznością modernizacji lub wymiany tych instalacji. Taka konieczność skutkować będzie
ponoszeniem kosztów przez mieszkańców, których niejednokrotnie nie stać na takie wydatki. Wydaje się,
iż obowiązki wynikające z proponowanej uchwały powinny mieć zastosowanie tylko do nowo
powstających instalacji przy założeniu, iż nie będzie możliwy zakup instalacji nie spełniających
proponowanych w uchwale wymagań.
W związku z chęcią poprawy jakości powietrza w województwie małopolskim, zasadnym wydawałaby się
rozbudowa sieci gazowych oraz wprowadzenie instalacji z użyciem kotłów na to paliwo. Jednak aby w
całości zgazyfikować teren naszej gminy, należałoby tę inicjatywę poprzedzić likwidacją bariery, jaką jest
cena paliwa gazowego, która jest niekonkurencyjna w stosunku do innych paliw.
Zgodnie z § 3 projektu uchwały zakazane ma być stosowanie w instalacjach paliw zawierających
biomasę o wilgotności powyżej 20%. W związku z tym sugerujemy możliwość dopuszczenia spalania
tego rodzaju paliwa o wilgotności zwiększonej do 45%>. Zmianę tą motywujemy trudnością dosuszenia
drewna (biomasy) do granicznej wilgotności w gospodarstwach indywidualnych.
Biorąc pod uwagę fakt, iż większość gospodarstw domowych w naszej gminie ogrzewana jest paliwem
stałym, kluczowym elementem poprawy jakości powietrza jest konieczność wymiany przestarzałych
kotłów na nowoczesne, proekologiczne urządzenia grzewcze. Jednak aby proces wymiany mógł być w
pełni zrealizowany, należałoby uruchomić większą ilość dofinansowań ze środków zewnętrznych, tak aby
właściciele budynków byli w stanie zmodernizować i dostosować swoje instalacje centralnego
ogrzewania do nowo wprowadzanych przepisów. Programy z których gminy w przyszłości mogłyby
skorzystać, powinny być dedykowane dla najmniej zamożnych mieszkańców Małopolski oraz
dostosowane do ich możliwości finansowych.
Projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszai'ze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw wprowadza restrykcje trudne do zaakceptowania. Proponowane ograniczenia określone w
§ 2 uchwały w zakresie eksploatacji instalacji wiążą się z konicznością modernizacji lub wymiany tych
instalacji. Taka konieczność skutkować będzie ponoszeniem znacznych kosztów przez mieszkańców,
których niejednokrotnie nie stać na takie wydatki. Wydaje się, iż obowiązki wynikające z proponowanej
uchwały powinny mieć zastosowanie tylko do nowo powstających instalacji przy założeniu, iż nie będzie
możliwy zakup instalacji nie spełniających proponowanych w uchwale wymagań.
Powołując się w proponowanej uchwale na art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne, który do paliw zalicza również paliwa gazowe może zasadnym by było zaproponować
wprowadzanie instalacji z użyciem kotów na to paliwo. Nasza gmina jest zgazyfikowana w całości i
mieszkańcy bez specjalnych nakazów mogliby korzystać z tego źródła energii. W podobnej sytuacji
znajduje się większość małopolskich gmin. Od lat podkł-eśłaną barierą na takie rozwiązanie cena tego
paliwa, która jest niekorzystna w stosunku do innych paliw.
Biorąc powyższe pod uwagę nasza opinia w sprawie projektu uchwały jest negatywna.
W nawiązaniu do otrzymanego pisma z dnia 06.12.2016r. znak sprawy: SR-V.721.6.2.2016 odnośnie
wydania opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, Burmistrz
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kotłów nie są przedmiotem
uchwały, funkcjonują odrębne
programy pomocowe.

1

Uwaga częściowo
uwzględniona.
Doprecyzowano zapisy w
zakresie paliw stałych.
Kwestie finansowania wymiany
kotłów nie są przedmiotem
uchwały, funkcjonują odrębne
programy pomocowe.

1

Uwaga nie uwzględniona.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny

145

Załącznik 1

15.

Gmina Rzepiennik
Strzyżewski

Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój opiniuje negatywnie projekt.
W związku z dużym problemem, jakim jest zanieczyszczenie powietrza na terenie małopolski
zaproponowane okresy przejściowe dla istniejących instalacji powinny zostać skrócone do końca 2020
roku w przypadku kotłów nie spełniających żadnych norm emisyjnych oraz do 2023 dla kotłów 3,4,5
klasy. Pozostawienie tak długiego okresu przejściowego dla instalacji działających spowoduje, że jeszcze
przez 10 lat będziemy oddychać toksycznym powietrzem. Nam, jako Gminie uzdrowiskowej, zależy
szczególnie na poprawie jakości powietrza. Biorąc pod uwagę, że nie mamy dostępu do gazu a
większość gospodarstw ogrzewana jest węglem, kluczowym elementem poprawy jakości powietrza jest
wymienienie starych kotłów na bardziej ekologiczne. Oczywiście, skrócenie okresu przejściowego
powinno wiązać się z uruchomieniem większej ilości dofinansowań i kredytów niskooprocentowanych
przeznaczonych dla mniej zamożnych mieszkańców małopolski.
Sama ustawa jest niewątpliwie bardzo dużym krokiem w stronę poprawy stanu powietrza ale można
pójść jeszcze dalej i skrócić okresy przejściowe tak, aby zacząć oddychać świeżym powietrzem znacznie
szybciej niż za 10 lat.
Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski w odpowiedzi na pismo z dnia 06.12.2016, znak sprawy: SRV.721.6.2.2016 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego, w
sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, przedstawia następujące stanowisko:
W pełni zgadzam się z opinią autorów projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie spalania paliw o których mowa w § 3
projektu uchwały. Mam świadomość, że mimo ograniczenia negatywnego oddziaływania przemysłu i
energetyki zawodowej na jakość powietrza, wynikającego ze zmian prawnych i technologicznych, bez
działań naprawczych jakość powietrza w Małopolsce, nie tylko się nic poprawi, ale może ulec znacznemu
pogorszeniu w perspektywie do 2023 roku. Wprowadzenie norm jakościowych spalanych paliw w
domowych kotłowniach jest ważnym działaniem naprawczym dla sektora komunalnego i w perspektywie
długoterminowej rokuje najlepszym efektem ekologicznym.
Nic zgadzam się z § 4 projektu uchwały w zakresie dopuszczenia do eksploatacji wyłącznie instalacji
wymienionych w ust. 1 i ust. 2. W mojej opinii zapisy ust. 2 nazbyt ingerują w dobór urządzenia oraz
rodzaj paliwa. Wprowadzenie w życie tego zapisu równoznaczne jest z zakazem stosowania biomasy na
terenie całego województwa. Mieszkaniec posiadający las lub inną biomasę nie może z niej skorzystać,
gdyż musiałby ją przerobić na odpowiednie paliwo, do instalacji z automatycznym podajnikiem. Ponadto
uchwała nic jest zgodna z Programem Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, gdyż termin
na wymianę pieców kończy się w 2023 roku, a projekt przedmiotowej uchwały daje możliwości
korzystania z zakupionych już pieców do 2027 roku.
W uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały, wskazuje się na zaktualizowany w 2016 roku Program
Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, w którym na podstawie stężeń wymienionych
szkodliwych substancji, ilość kotłów koniecznych do wymiany w Gminie Rzepiennik Strzyżewski
oszacowano na 1654 sztuk. Z danych zawartych w programie przeznaczonym do poboru opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, z dnia 02.01.2017 wynika, że na terenie Gminy Rzepiennik
Strzyżewski zlokalizowane jest 1502 nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy, a co za tym
idzie taka sama ilość eksploatowanych kotłów CO. Z informacji, które posiada Urząd Gminy
Rzepiennik Strzyżewski wynika, że wielu mieszkańców w ostatnich latach, dokonało wymiany starych
kotłów na nowe wysokiej klasy. Informację tę uzyskano podczas zbierania ankiet od osób, które chciały
otrzymać dofinansowanie do wymiany nisko sprawnych urządzeń grzewczych, a zakupując urządzenia
wcześniej nie mogą uczestniczyć w tym projekcie, gdyż zakupione urządzenia nie są kosztem
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kwalifikowanych w programie.
Według danych z Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2015 roku,
na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski 1003 budynki mieszkalne miało przyłącza gazowe, z czego
375 z tych budynków korzysta z ogrzewania gazowego, więc właściciele tych nieruchomości nie mają
obowiązku wymiany tych urządzeń. Powoduje to, że na dzień przyjęcia Programu Ochrony Powietrza dla
Województwa Małopolskiego nie zostanie przez naszą Gminę zrealizowany w zakresie wymiany starych
kotłów na paliwa stałe.
W związku z powyższym, przy obecnym zakresie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw, Gmina Rzepiennik Strzyżewski, nie ma możliwości wypełnienia wszystkich założeń
zawartych w projekcie uchwały. Takie podejście gwarantuje, że uchwała wprowadzi działania, które nie
zostaną wykonane.
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe argumenty, opinia Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski, dla
projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw, jest negatywna.
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (t j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) po
rozpatrzeniu pisma z dnia 06.12.2016r. znak: SR-y.721.6.2.2016 (data wpływu do tut. Urzędu
08.12.2016r.) Zarządu Województwa Małopolskiego dotyczącego wydania opinii do projektu uchwały
Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw, Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia po zapoznaniu się z projektem uchwały, zamieszczonym na
stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pliantysmogowa,
postanawia
negatywnie zaopiniować projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia
na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw.
Uzasadnienie
W dniu 08.12.2016r. wpłynęło do Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia pismo Zarządu Województwa
Małopolskiego z dnia 06.12.2016r. znak: SR-y.721.6.2.2016 dotyczące wydania opinii do projektu
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw.
Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta
są obowiązani do wydania opinii w terminie miesiąca od dnia otrzymania projelctu uchwa Po
przeanalizowaniu ww. projektu Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia dostrzega, że przedstawione w
przedmiotowej uchwale założenia dotyczące działan na terenie Małopolski z związku z ochroną
powietrza są właściwe. Działania wskazane w projekcie uchwały w dużej perspektywie czasowej na
pewno spowodują poprawę jakości powietrza, którym oddychają mieszkańcy Małopolski. wszystkie
podmioty do dbałości o stan powietrza na obszarze województwa małopolskiego poprzez wymianę źródeł
ciepła na ekologiczne spełniające określone normy. Należy jednak stwierdzić że osiągnięcie określonych
celów nie będzie możliwe bez dużego wsparcia finansowego dia. podmiotów eksploatujących instalacje.
Opinia negatywna wynika z analizy projektu uchwały i następujących wniosków:
1) ograniczenia w stosowaniu urządzeń na paliwa stałe przez mieszkańców województwa małopolskiego
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w tym mieszkańców Gminy w określonym czasie (do końca 2022 roku konieczna będzie wymiana kotłów
na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych, do końca 2026 roku trzeba będzie
wymienić kotły, które obecnie spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę
3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012) jest niemożliwa z uwagi na wiele trudności w strefach: finansowej (należy położyć szczególny nacisk na ilość środków finansowych przeznaczonych na ten cel
ze środków zewnętrznych oraz uprościć proces ich pozyskiwania), - prawnej (konieczne jest o
skutecznych srodków prawnych i instrumentów prawnych zmierzających do wyegzekwowania o wymiany
pleców oraz wskazanie właściwych organów), - czasowej (zbyt krótki okres przejściowy osiągnięcia
zamierzonych celów). W związku z licznymi barierami prawnymi, finansowymi, czasowy egzekwowanie
Zapisów uchwały przez samorządy lokalne w obecnym uwarunkowaniu nie będzie mozliwe. Jest to
działanie wymagające dłuższego czasookresu oraz ogromnej pomocy finansowej w realizacji zadań z
tym związanych tj. dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych ze środków publicznych oraz innych
źródeł zewnętrznych. Związane jest to również z cenami paliw na rynku, które określają zapotrzebowanie
mieszkańców na nowe urządzenia grzewcze, a zauważalny wzrost cen paliw ekologicznych nie zachęca
użytkowników do zmiany instalacji. Skuteczna realizacja wskazanych w uchwale działań wymaga
współdziałania na szczeblu lokalnym, ale przede wszystkim krajowym i regionalnym, aby stworzyć
otoczenie prawne i mechanizmy finansowe wspierające działania lokalne. Cel określający, że wszystkie
urządzenia na paliwa stałe użytkowane w województwie małopolskim do 2023 roku muszą spełniać
wymagania ekoprojektu lub klasy 5 normy EPN 303:5/2012 jest bardzo restrykcyjny w obecnym stanie,
nierealny do spełnienia z uwagi na brak stałych, określonych instrumentów wsparcia zewnętrznego.
Ponadto dla prywatnych właściciele domów wymiana pieca węglowego na gazowy, opalany biomasą,
pellet czy na węglowy lepszej generacji może być sprzeczna z jego interesem ekonomicznym ze względu
na koszt wymiany pieca i koszty paliwa. Nie każda gmina ma możliwości finansowe. Bardzo ważnym
elementem jest zwiększenie ilości korzystnych programów dla małych gmin, z których będą mogli
skorzystać mieszkańcy. Uruchomiony program dla Małopolski w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 4.4. Redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza, nie zabezpiecza wystarczających środków na działanie wymiany kotłów
zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców oraz z założeniami POP dla Województwa Małopolskiego. Nie
wszyscy mieszkańcy będą mogli skorzystać z tego wsparcia. Montaż nowoczesnego kotła węglowego
będzie mógł zostać dofinansowany wyłącznie u mieszkańca, który ma dobrze ocieplony dom. A zatem z
dofinansowania wymiany kotła nie będą mogli skorzystać najbiedniejsi mieszkańcy, których nie stać na
termomodernizację budynku. Należy stworzyć inne instrumenty finansowe, wspierające samorządy oraz
osoby fizyczne w realizacji działań na rzecz wymiany instalacji wysokoemisyjnych na instalacje
niskoemisyjne oraz mikroinstalacje OZE. Istnieją uzasadnione obawy, że mieszkańcy, którzy będą
musieli wymienić źródło ciepła bez korzystnego wsparcia finansowego nie dokonają wymiany. O ile w
nowych budynkach kwestia instalacji nowych pieców spełniających określone normy będzie łatwiejsza do
zrealizowania, z uwagi na to, że obowiązek zainstalowania właściwego kotła będzie egzekwowany przy
podejmowaniu działań inwestycyjnych, o tyle proces wymiany źródeł ciepła w pozostałych przypadkach
nie osiągnie przewidywanych efektów.
2)
należy wprowadzić konieczność regulacji w zakresie obowiązku zgłaszania wymiany źródła
ciepła przez podmioty eksploatujące instalacje, celem gromadzenia takich danych przez odpowiednie
organy. W chwili obecnej podmioty eksploatujące instalacje nie mają tego obowiązku.
3)
zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych uchwałą Sejmiku
Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw będą
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prowadzić w szczególności: Straże gminne, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz upoważnieni
pracownicy urzędów miejskich i gminnych lub funkcjonariusze straży gminnych. Należy stwierdzić, ze nie
wszystkie gminy, w tym Gmina Jerzmanowice-Przeginia posiadają straż miejską/gminną upoważnioną
do tego typu kontroli i nakładania sankcji (mandatów) z tym związanych, a trudności kadrowe znacznie
ograniczają możliwości kontroli.
Na podstawie art. 96 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 672 z
późniejszymi zmianami) opiniuje negatywnie zapisy projektu uchwały Sejmiku
Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obsnrzx województwa
małopolskiego ograniczeń i zakazów w. zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw.
Po pierwsze, wprowadzenie zakazu stosowania od dnia 1 lipca 2017 r. kotłów
nie spełniających parametrów wskannyeh W projekcie uchwały oraz określonych
rodzajów paliw stałych w których udział węgla:o uziamieniu 0-1 mm wynosi powyżej
5% (w tym mułów i flotów węglowych), biomasy o wilgotności powyżej 20 % aktem
pmwa miejscowego jest rozwiązaniem mało skutecznym. Jeżeli chcemy, aby
mieszkańcy zaopatrywali się w wysokosprawne piece oraz paliwa dobrej jakości,
należy wyeliminować z rynku produkty niepożądane. Do puki rynek oferuje różne
urządzenia i paliwa różnej jakości nie ma możliwości kontrolowania, co właściciel
nieruchomości nabywa. Jednocześnie może się zdążyć, że nabywca instalacji zostanie
wpmwadzony w błąd przez sprzedawcę przy zakupie czy to pieca czy opału. Praktyki
tego typu są stosowane na rynku i nie należą do rzadkości. Wełyfikowanie zapisów
uchwały na podstawie prowadnnych kontroli nie jest możliwe do wykonania i
wyegzekwowania, gdyż takie weryfikowanie wymaga czasu — duża ilość posesji do
kontroli, zatrudnienia dodatkowych osób a co się z tym wiąże sporych nakładów
finansowych. Samorządy nie posiadają takich środków, a za obowiązującym
programem ochrony powietrza nie idą żadne środki finansowe na jego realizację.
Jednocześnie brak jasnych zasad dla kontroli, bo np. jak zweryfikować Czy stosowane
do spalania drewno jest odpowiednio sezonowane. Nie zawsze właściciel nabywa
opał, często posiada własne drewno z wycinki z własnej posesji. Naszym zdaniem
należy przyjąć więc rozwiązania systemowe, prawne i uregulować je stosownymi
aktami wyższego rzędu.
Jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały „Zarząd Województwa
Małopolskiego przeznaczył w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 na działanie 4.4. Redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza, kwotę 100 mln Euro na dofinansowanie do wymiany
starych kotłów na paliwa stałe. Środki te udostępniane za pośrednictwem gmin
stanowią narzędzie wsparcia dla mieszkańców...” Jednocześnie z uzasadnienia do
projektu uchwały wynika, że całkowity koszt wdrożenia regulacji ograniczającej
stosowanie kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń nie spełniających wymagań ekoprojektu
szacuje się na poziomie 4,8 mld zł do roku 2023 jest to kwota o wiele wy-"žsza niż środki
możliwe do pozyskania z funduszy unijnych.
Należy także wziąć pod uwagę, nie każda gmina ma takie możliwości finansowe,
zwłaszcza gminy wiejskie, gdzie wpłnvy z tytułu opłat i kar środowiskowych są bardzo małe, a to one są
przede wszystkim wykorzystywane na działania proekologiczne. Jak wskazano w uzasadnieniu do
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obowiązującego Programu Ochrony Powietrza Województwa
Małopolskiego, Gmina Osiek ma w okresie realizacji programu wymienić 2050 kotłów. Na
dzień dzisiejszy jest to więcej niż budynków mieszkalnych na terenie gminy. Samorząd nie
ma możliwości udźwignięcia kosztów dotacji dla takiej liczby kotłów. Środki zewnętrzne — w tym unijne,
możliwe do pozyskania częściowo rozwiązują problemy finansowe, ale wymagają
One udziału wkładu własnego, co przy realizacji na terenie gminy innych wažnych projektów
ekologicznych jak m.in. budowa kanalizacji, także stanowi duże obciążenie dla budżetu i nie zawsze jest
to mozliwe do realizacji w danym roku. Rozwiązania wskazane w projekcie programu oparte są na
działaniach samorządów (niwelowania skutków) bez ograniczeń czy uprawnień dla poszczególnych
branż, które są współodpowiedzialne za emisję do atmosfery (np. producenci kotłów, dostawcy paliw
itd.). Naszym zdaniem konieczne jest wprowadzenie rozwiązań odgórnych, regulujących poszczególne
aspekty ograniczania niskiej emisji, a działania na szczeblu samorządowy traktować jako uzupełniające.
Jako gmina uważamy, że na realizację Programu Ochrony Powietrza Województwa
Małopolskiego jak i na zadania kontrolne ograniczeń i zakazów wynikających z ww. uchwały powinny
zostać zabezpieczone także środki w budżecie samorządu województwa. Próba poprawy istniejącego
stanu jakości powietru wyłącznie przy udziale środków właścicieli nieruchomości oraz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, nawet przy wsparciu środków unijnych jest niewystarczająca i
będzie bardzo trudna do realizacji,
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, w oparciu o art.96 ust.3 ustawy z 'dnia 27
. kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /t.j.Dz.U.2016 poz.672 z późn.
zm./ opiniuje negatywnie przedłożony projekt uchwały jw., ze względu na uwagi
przedstawione niżej
1. Podjęcie - uchwały winno być poprzedzone - zabezpieczeniem
Środków finansowych na dotacje dla mieszkańców -na wymianę
urządzeń grzewczych i instalacji. Pozyskanie środków na realizację
tego zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego (co zostało zaproponowane w uzasadnieniu do uchwały)
związane jest z konicznością wykonania - przez właścicieli nieruchomości i na ich koszt
termomodemizacji budynków. Wielu
z nich nie posiada możliwości.finansowych w tym zakresie. Większość
Gmin również - nie jest - W- stanie udźwignąć kosztów wymiany
indywidualnych instalacji grzewczych mieszkańców ani też wspomóc
ich finansowo - w zakresie prac termomodemizacyjnych. Zdecydowanie
lepszy efekt ekologiczny , przyniosłoby podjęcie uchwały o dofinansowaniu mieszkańcom Małopolski
kosztów zakupu gazu i innych paliw ekologicznych wykorzystywanych do celów
grzewczych, w takim zakresie. by ogrzewanie to było tańsze niż
tradycyjne węglowe, a także pozyskanie na ten cel stosownych środków
finansowych.
2. Problem zlej jakości paliw winien być rozwiązany poprzez wprowadzenie ogólnopolskiego zakazu ich
sprzedaży.
Zweryfikowanie; w trakcie wykonywania czynności kontrolnych przez
uprawniony organ wartości procentowych udziału w paliwie masowego węgla kamiennego lub
brunatnego o uziarnieniu 0-1 mm oraz wilgotności biomasy, podanych w par. 3 uchwały — jest
niemożliwe bez udziału specjalistycznego laboratorium. Natomiast badania laboratoryjne są bardzo
kosztowne i czasochłonne
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3. W uchwale winien być wskazany jeden organ kontrolny, odpowiedzialny
za realizację jej postanowień. Z doświadczenia wynika, że im więcej jest
w przepisach wyznaczonych organów odpowiedzialnych za wykonywanie
określonych czynności, tym bardziej ta odpowiedzialność się rozmywa.
4. Zakaz montażu rusztu awaryjnego pozbawi mieszkańców możliwości
ogrzewania budynków w przypadku przerw w dostawie prądu. W par. 4 pkt 3 uchwały zakazuje się
użytkowania kotłów z rusztem awaryjnym. Tymczasem w dalszym ciągu, zwłaszcza w okresie zimowym,
w wielu
miejscowościach dochodzi do przerw w dostawach energii elektrycznej. Brak
rusztu awaryjnego spowoduje konieczność spędzenia mroźnych dni bez
dostępu do ogrzewania.
5. Uchwały o treści jw. winny być podjęte równocześnie przynajmniej
w województwach: małopolskim i śląskim. Gmina Olkusz położona jest
w zachodniej części województwa małopolskiego. Wprowadzenie uchwały
wyłącznie na terenie jednego województwa małopolskiego nie spowoduje
znaczącej poprawy jakości powietrza na terenie gmin sąsiadujących
z województwem śląskim, ze względu na zanieczyszczenia napływowe oraz
przeważający kierunek wiatrów wschód-zachód (dotyczy to głównie stężenia
PM 10 i PM 2,5). Z punktu widzenia mieszkańców Gminy Olkusz — zostaną na nich nałożone znaczne
obciążenia finansowe, niedające w zamian spodziewanych efektów w postaci znaczącej poprawy stanu
powietrza atmosferycznego. Dlatego tez uchwała w tym kształcie powinna być podjęta i wprowadzona na
terenie wszystkich województw południowych (gdzie przekroczenia stężeń zanieczyszczeń powietrza są
największe),
a najlepiej na terenie całej polski.
Biorąc powyższe pod uwagę, jak również trudną sytuację finansową części mieszkańców Miasta i Gminy
Olkusz, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz postanowił negatywnie zaopiniować przedłożony projekt
uchwały. Kwestia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego jest bardzo ważna i wymaga
natychmiastowych działań mających na celu poprawę Stanu
istniejącego. Należy jednak szukać rozwiązań kompleksowych.
Wszystkie samorządy winny podjąć współpracę w celu wprowadzenia,
w najbliższym możliwym terminie, rozwiązań ustawowych regulujących
kwestie jakości paliw dopuszczonych do sprzedaży na terenie polski oraz
określających minimalne parametry urządzeń grzewczych produkowanych
i rozprowadzanych na terenie Kraju.
Regulacje ustawowe umożliwią poprawę sytuacji w całym Kraju oraz dadzą
podstawę do kontroli zainstalowanych urządzeń oraz stosowanego paliwa.
Na podstawie art. 96 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 2) Prawo Ochrony
Środowiska (tj. U. z 2016 r. poz. 672 nn.) Wójt Gminy Nawojowa opiniuje negatywnie
projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje
spalanie paliw.
Uzasadnienie
Analizując projekt uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego wyrażamy
obawy dotyczące sposobu jego, realizacji na obszarze Gminy Nawojowa. Zdajemy sobie
sprawę z faktu, iz jakość powietrza na terenie województwa małopolskiego jest zła. Przyczynia się to do

1

Uwaga częściowo
uwzględniona.
Kompetencje w zakresie
kontroli wynikają wprost z
ustawy Poś.
Dopuszczone jest stosowanie
kotłów zgazowujących na
drewno kawałkowe.
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pogarszania stanu zdrowia mieszkańców jak również obniżenia walorów turystycznych.regionu.
Konieczne są szerokie działania mające na celu poprawę tego stanu.
W przypadku małych gmin, które-nie posiadają straży gminnej, istnieje znaczące
ograniczenie możliwości wykony.vania przez•vójta (burmistrza, prezydenta miasta) kontroli
przestrzegania zapisów uchwały. Egzekwowanie przepisów przez osoby wymaczone przez
Wójta jest trudne i spotyka się z oporem mieszkańców. Duzym utrudnieniem jest obowiązek skierowania
wniosku o przeprowadzenie postępowania w sprawie wykroczenia do właściwego Komendanta Policji,
bez możliwości nałożenia natychmiastowej kary grzywny. Jednostki Policji z uwagi na braki kadrowe i
nadmiar pracy w innych obszarach nie są zainteresowane podjęciem stałej współpracy w zakresie
kontroli a podane koszty sięgają wydatku rzędu kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie.
Powierzenie obowiązku kontroli organom policji się z dodatkowymi wydatkami
gminy, które w chwili obecnej wykraczają pon uchwalony budżet.
W uzasadnieniu do projektu uchwały się, że zakaz stosowania dotyczy węgla
kamiennego i brunatnego o uziarnieniu od :0 - 1mm (muły i floty węglowe), natomiast
w samym tekście uchwały (par. 3 pkt 1) powyższe określono jako paliwa, w których udział
masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-1 mm wynosi powyżej 5%. Procentowy
udział węgla o uziarnieniu wynosacym powyżej 5% może być uzyskany również w węglu o znacząco
większym uziarnieniu, w wyniku sił tarcia podczas transportu czy też w wyniku długotrwałego
magazynowania. Z uwagi na powyższe, wskanna w par. 3 pkt 1 wartość udziału masowego węgla
kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0 - 1 mm uważam za zbyt niską.
Ponadto wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie posiada technicznej możliwości
weryfikacji jakości paliw. Stwierdzenie czy węgiel o uziarnieniu 0 - 1 mm wynosi powyżej 5% masy
całego paliwa czy też określenie poziomu wilgotności biomasy powyżej 20% wymaga kontroli
laboratoryjnej tego paliwa (np. analizy sitowej). Wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania paliw
stałych lub narzucenie stosowania kotłów V klasy zgodnie z dyrektywą eko-design wiąze się z dużymi
nakładami finansowymi. Eksploatacja tego rodzaju kotłów narzuca konieczność wykorzystywania paliw
których cena jest dość wysoka. W Gminie Nawojowa lasy stanowią około 55% ogólnej powierzchni gminy
i są ważną formą zagospodarowania rolniczych terenów gorszych jakościowo i trudniejszych
technologicznie do uprawy. Tak więc spora część mieszkańców gminy pozyskuje drewno na opał z
własnego lasu. Pozbawienie mieszkańców możliwości wykorzystania „darmowego" paliwa staje się
jednoznaczne . z pozbawieniem możliwości ogrzewania domu. Wprowadzanie tego typu obostrzeń bez
stworzenia stosownych mechanizmów dofinansowania zmiany systemu ogrzewania, dopłat do paliw w
systemie kilkuletnim i dopłat do poprawy energooszczędności budynków nie przyniesie zamierzonych
efektów. Mieszkańcy ze względu na brak środków finansowych nie będą w stanie podołać wyznaczonym
celom w zakresie niskiej emisji.
Projekt uchwały w par. 4 pkt 2 uniemożliwia eksploatacje instalacji w sytuacjach
awaryjnych (brak zasilania, awaria układu sterowniczego instalacji, awaria awaria
Wentylatora nadmuchowego, itp.) co budzi i obawy mieszkańców przed ewentualnym
brakiem dostępu do systemu grzewczego.
Projekt uchwały w par. 4 pkt 2 nie przewiduje mofliwości ręcznego podawania paliwa
i tym samym wyklucza możliwość stosowania nie tylko paliw wskazanych w par. 3, ale również
wszystkich rodzajów paliw węglowych i biomasy, poza najczęściej dedykowanym do kotłów spełniających
wymagania ekoprojcktu - „ekogroszkiem". Tym samym wykluczony zostanie również węgiel dobrej
jakości, ale o innej gramaturze niż „ekogroszek". Domniemanie spalania na ruszcie awaryjnym odpadów
nie może skutkować prewencyjnym uniemożliwieniem stosowania paliw, których użycie nie jest
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20.

Osoba prywatna

21.

Osoba prywatna

zakazane.
W par. 8 projekt uchwały nie wskazuje jednoznacznie statusu dokumentów wymaganych
do przedstawienia przez podmiot eksploatujący instalację podczas kontroli. Trudno oczekiwać, że dla
każdego pojedynczego urządzenia będzie uzyskiwany odrębny atest
laboratorium akredytowanego. W przypadku uzyskania przez producenta atestu dla danego modelu
urządzenia, winno być określone czy dla tego samego modelu wystarczy ksero dokumentu dołączone np.
do instrukcji użytkowania czy też wymagany jest odrębny dokument dla każdego urządzenia z osobna.
Wobec tak przedstawionego projektu uchwały antysmogowej Gmina Nawojowa wyraża
poważne obawy dotyczące możliwości jego realizacji na podległym obszarze.
Mieszkam z rodziną w Nowym Sączu w jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast nie tylko w Polsce
ale i w Europie. W sezonie grzewczym nie można spacerować szczególnie w godzinach wieczornych. To
skandal aby być więźniem w wolnym kraju i być zmuszonym na przebywanie w domu ze względu na stan
powietrza na zewnątrz. To błędne koło, że rząd stawia w XXI wieku na węgiel i wszyscy podatnicy
dopłacaja do górnictwa aby je utrzymać na siłę. Natomiast nic nie jest robione aby promować tych, którzy
korzystają z czystych źródeł energii. Jedyne wyjście to tańszy gaz, prąd a ludzie sami sobie
powymieniaja ogrzewanie bez żadnej łaski i dopłat, które są tylko wytłumaczeniem i pozorowaniem, że
władza coś robi ! To jedyny sposób na poprawę jakości powietrza szczególnie w Małopolsce.

Czy wzięliście państwo pod uwagę sytuacje awaryjne związane z brakiem dostaw prądu w rejonach
wiejskich (szczególnie górskich), gdzie przy uszkodzeniach lini energetycznej mogą one trwać nawet
kilka dni. A ustawa w praktyce eliminuje wszelkie źródła ciepła które mogły by funkcjonować bez udziału
energii elektrycznej. Dotychczas ludzie montowali sobie prosty kominek, który jako tako potrafił utrzymać
w domu temperaturę pozwalającą przetrwać te kilka dni, a teraz zakup kominka będzie całkowicie
nieopłacalny.
Lub użytkują piec zasypowy który pracuje w układzie grawitacyjnym i nie wymaga energii elektrycznej.

1

Uwaga nieuwzględniona.
Kwestie związane z
finansowaniem inwestycji nie
leżą w zakresie uchwały
określonym w art. 96 Poś.
Wsparcie udzielane jest w
ramach dostępnych
programów pomocowych.
Pozostałe poruszane kwestie
nie mogą być przedmiotem
uchwały.

1

Uwaga nie uwzględniona.
Kotły z ręcznym podawaniem
paliwa nie gwarantują
zachowania stałych
parametrów pracy i emisji oraz
umożliwiają stosowanie
niewłaściwych paliw lub
odpadów.
W przypadku obszarów o
dużym ryzyku wystąpienia
awarii prądu możliwe jest
zaopatrzenie się w prądnicę
lub ups.

1

Uwaga nie uwzględniona.
Poruszone kwestie nie leżą w
zakresie uchwały określonym

Wymusicie na ludziach stosowanie gazu lub w rejonach gdzie instalacji brak ekogroszku. Ekogroszek juz
nie jest tani, a gdy będzie przymus jego stosowania to cena jeszcze pójdzie w górę. Nie bierzecie pod
uwagę tego że naszego społeczeństwa nie stać na to co próbujecie wymusić.
Czy analizowaliście Państwo układy ogrzewania CO z piecem zasypowym i buforem ciepła? W takim
układzie spalanie węgla jest naprawdę efektywne. A jeżeli ktoś jest na tyle głupi że pali śmieci w piecu, to
po wejściu ustawy nadal te śmieci będzie pewno palił tylko gdzieś pod miedzą. Można kontrolować czym
ludzie palą i nakładać kary na trucicieli, a nie traktować wszystkich jak potencjalnych przestępców.
Osobiście obraża mnie to że poprzez wprowadzenie obowiązku aby piec nie posiadał możliwości
ręcznego załadunku opału, zostałem uznany za kogoś kto będzie palił śmieci.

22.

Osoba prywatna

Gdy dostawałem pozwolenie na budowę nikt o takiej ustawie i nałożonych zakazach nie wspominał.
Poniosłem spore koszty związane z budową kominów spalinowych, których teraz nie będą
wykorzystywał, a będą jedynie wątpliwą ozdobą dachu.
Ochrona jakości powietrza jest sprawą bardzo istotną dla każdego środowiska, a szczególnie dla
środowisk w których znajdują się duże skupiska terenów mieszkaniowych.
Jednakże Państwa działania podejmowane w celu poprawy jakości powietrza w Krakowie i całej
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Małopolsce świadczą o tym, że robicie to Państwo od początku nie profesjonalnie i bez szans na
powodzenie.
Uchwały antysmogowe nawet w 100% zrealizowane i wykonane nie zmienią nic w otaczającym nas
powietrzu. Bowiem aby cokolwiek poprawić i zmienić trzeba problem zbadać i rozważyć całościowo.
Począwszy od badań ukształtowania terenu, poprzez badania klimatyczne dla danego obszaru, na
badaniach urbanistyczno - przestrzennych kończąc. Wyłączenie wszystkich pieców i palenisk opału
stałego w Krakowie nie poprawi jakości powietrza ponieważ od wielu lat bark jest prawidłowej polityki
przestrzennej w rozbudowywaniu struktury miasta Krakowa i innych miast regionu. Władze miast od
wielu dziesiątków lat nie dbały i nie dbają o prawidłowy rozwój urbanistyczny i przestrzenny miasta,
próbując obecnie w sposób oszukujący mieszkańców udawać, że podejmowane są kroki w celu poprawy
jakości ich życia. Bardzo kosztowne i kompletnie bezsensowne kroki, schlebiające wyłącznie
środowiskom powiązanym z produkcja, a szczególnie dystrybucja tzw. pro ekologicznych urządzeń, paliw
i gadżetów. Co więcej, kroki te spowodować maja wprowadzenie restrykcji karnych , na ludzi których nie
będzie stać na drogie urządzenia i paliwa do nich dostosowane.
Pisząc to mam pełną świadomość, że nie mają Państwo zamiaru pochylić się nad prawidłowym i jedynie
skutecznym – całościowym rozwiązaniem problemu, bo na tym nikt nie zarobi , a pieniądze podatników
faktycznie zostałyby wykorzystane dla ich dobra, a nie dla dobra kilku lub kilkunastu biznesmenów.
Jednakże, z racji zawodu jaki wykonuję i całej wiedzy zawodowej zgromadzonej na przestrzeni 30 lat
pracy, oraz poczucia współodpowiedzialności.

w art. 96 Poś.
Przyjęty wariant uchwały
wynika z przeprowadzonej
analizy na potrzeby aktualizacji
programu ochrony powietrza.
Dodatkowe działania w
zakresie poprawy jaości
powietrza w Małopolsce
zostały zawarte w programie
ochrony powietrza.
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Opinie zawierające szczegółowe uwagi lub zastrzeżenia do projektu uchwały
L.p.
1.

2.

Zgłaszający
Powiat Olkuski

Gmina Poronin

Uwagi
Przesyłam opinię Pana Starosty Olkuskiego do projektu uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i
zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
W odpowiedzi na pismo znak: SR-V.721.6.2.2016 z dnia 06.12.2016r. dot. wydania opinii do projektu
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw, chciałbym zauważyć, że dostrzegam potrzebę regulacji kwestii będących przedmiotem
przedstawianego projektu uchwały oraz popieram ogólną ideę ochrony środowiska i zdrowia
mieszkańców poprzez wprowadzanie ograniczeń w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Mając na względzie wagę problemu, który dotyczy całego województwa małopolskiego w tym
mieszkańców naszego powiatu, chciałbym zwrócić uwagę, że wsparcie finansowe mieszkańców ( w
ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020) poprzez
dofinansowanie kosztów związanych z wymianą stosowanych instalacji na nowoczesne kotły na
paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu lub inne źródła ogrzewania (np. gaz, sieć
ciepłownicza) stanowi częściowe rozwiązanie. Zakup niskoemisyjnego kotła to wydatek ponoszony
jednorazowo, natomiast znaczące dla mieszkańców będą nader wszystko koszty ponoszone
(sezonowo lub miesięcznie) na zakup źródeł ogrzewania, dlatego moim zdaniem dofinansowanie
wymiany instalacji nie będzie wystarczającym czynnikiem, aby zachęcić mieszkańców do
proekologicznych rozwiązań w tym zakresie. Być może warto rozważyć kwestię odpowiednich dopłat
do zakupu proekologicznych paliw lub dofinansowania innych, efektywnych i ekologicznych
systemów ogrzewania (np. pomp ciepła). Należy ponadto zwrócić uwagę, że wprowadzane
rozwiązania (stosowanie nowoczesnych kotłów 5 klasy) w sposób znaczący preferują źródła
ogrzewania w postaci ekogroszku lub pelety, nie dając możliwości spalania drewna kawałkowego,
zrębków drzewnych lub owsa.
Przedstawiając powyższe uwagi pragnę podkreślić, że gratuluję determinacji i doceniam działania
podejmowane przez władze samorządowe Województwa Małopolskiego zmierzające do ograniczenia
poziomu zanieczyszczenia powietrza, a tym samym ich negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i
środowisko.
W związku z projektem uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzania na
obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw Gmina Poronin wnioskuje o wykreślenie z uchwały, bądź o zmianę
§3 pkt 2 „paliw zawierających biomasę
o wilgotności powyżej 20%”.
Swój wniosek uzasadniamy tym, iż drewno pochodzące bezpośrednio z lasu wykorzystywane jest
przez wielu ubogich mieszkańców naszej gminy i jest jedynym źródłem ogrzewania ich domów.
Konieczność suszenia bądź zakupu drewna suszonego spowoduje znaczący wzrost kosztów dla
najuboższych, związanych z ogrzewaniem swoich nieruchomości.

Liczba
1

Stanowisko ZWM
Uwaga uwzględniona
częściowo.
Kwestie związane z
finansowaniem inwestycji i
dopłat do paliw nie leżą w
zakresie uchwały określonym
w art. 96 Poś. Wsparcie
udzielane jest w ramach
dostępnych programów
pomocowych.
Dopuszczona została
możliwość stosowania drewna
kawałkowego w instalacjach
zgazowania paliw z ręcznym
załadunkiem.

1

Uwaga nieuwzględniona.
Wilgotność 20% została
przyjęta w ramach analizy
wariantów uchwały jako
wartość zalecana przez
producentów kotłów i
kominków. Niższa wilgotność
wpływa również na obniżenie
emisji. Kwestie związane z
finansowaniem inwestycji i
dopłat do paliw nie leżą w
zakresie uchwały określonym
w art. 96 Poś Wsparcie
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3.

Gmina Jabłonka

W związku z Waszym pismem znak SR.V.721.6.2.2016 z dnia 6.12.2016 roku, data wpływu do
organu 08.12.2016 Wicemarszałka Województwa Małopolskiego w sprawie konsultacji społecznych
projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze woj
ewództwa małopol skiego ograniczeń i zakazów eksploatacj i instalacji, w których następuje spalanie
paliw, Wójt Gminy Jabłonka niniejszym wnosi następujące uwagi do projektu uchwały:
Głównym źródłem ogrzewania domów jak i podgrzewania ciepłej wody użytkowej na terenie Gminy
Jabłonka jest drewno (ze względu na duży dostęp do tego surowca poprzez naturalne warunki
środowiskowe oraz jako dodatkowy surowiec do węgla). Na terenie Gminy Jabłonka powierzchnia
lasów wynosi 7150ha co stanowi ok. 34% powierzchni gminy, a ich właścicielem jest 6910
podmiotów.
Z uwagi na brak sieci cieplnej oraz gazowej na terenie gminy oraz brak perspektyw dla rozwoju tych
sieci na omawianym obszarze, jedynym możliwym działaniem jest wymiana kotłów na nowe klasy 5
normy EN-303:5.2012. Dlatego jakiekolwiek ograniczenia w zakresie spalania drewna oraz odpadów
z przemysłu drzewnego(trociny, kora, wióry, ścinki itp.) są nie uzasadnione. Jak wskazano wyżej
drewno oraz jego odpady stanowią zasadniczy wkład do ogrzewania budynków na terenie Gminy
Jabłonka.
Proponowane przedmiotową uchwałą ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw jest dokumentem na podstawie, którego gmina jest później
kontrolowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, a więc w dokumencie powinny
się znaleźć realne założenia.
Wnioskowana zmiana w dokumencie
Z uwagi na powyższe uwarunkowania wydaje się zbędnym w projekcie uchwały zapis pkt 3 § 4, gdyż
w przypadku dłuższych przerw w dostawie energii elektrycznej instalacja pozostanie pozbawiona
jakiejkolwiek możliwości działania. W sytuacjach wyjątkowych(awaryjnych) dobrze by było, aby piec
miał możliwości spalania alternatywnego np. drewna.

1

4.

Gmina Chełmiec

W związku z przystąpieniem do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w
spawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliwa tut. organ zgłasza następujące uwagi
•
Wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu urządzeń na paliwa stałe musi być powiązane z
wdrożeniem rozwiązań zmierzających do rozbudowy sieci gazowniczej oraz systemu dopłat dla
mieszkańców do wymiany pieców na gazowe. Ponadto w obszarach gminy w którym nie ma
możliwości rozbudowy sieci gazowniczej należy opracować system dopłat dla mieszkańców, który
będzie promował wymianę starych kotłów na kotły spełniające normy ograniczenia emisji pyłów.
•
Ponadto brak jest na chwilę obecną dla wszystkich mieszkańców gminy zewnętrznych
środków pozwalają na wymianę pieców starego typu na nowoczesne. Wymiana pieca starego typu
na nowy jest dla indywidualnych właścicieli domów dość kosztowna, nie każdego na to stać, a
szczególnie dotyczy to najuboższych mieszkańców gminy.Dopiero w roku 2016 pojawiły się środki w
WFOŚIGW na wymianę pieców. Gmina skorzystała z dostępnych możliwości i dofinansowana
została wymiana 123 starych kotłów węglowych na kotły gazowe oraz kotły 5 klasy wg normy EN303:5/2-012. Podkreślamy, że do tej pory nie było zewnętrznych środków na dofinansowanie
mieszkańcom do wymiany starych niskosprawnych pieców na bardziej ekologiczne. Wnosimy aby
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udzielane jest w ramach
dostępnych programów
pomocowych.
Uwaga uwzględniona
częściowo.
Dopuszczona została
możliwość stosowania drewna
kawałkowego w instalacjach
zgazowania paliw z ręcznym
załadunkiem.
Wyeliminowanie kotłów z
możliwością ręcznego
podawania paliwa jest
niezbędne by wyeliminować
możliwość spalania odpadów.
Kotły te nie dotrzymują stałych
parametrów pracy co powoduje
zwiększenie emisji w
warunkach ich eksploatacji.
W przypadku obszarów o
dużym ryzyku wystąpienia
awarii prądu możliwe jest
zaopatrzenie się w prądnicę
lub ups.

Uwaga nie uwzględniona.
Wybrany wariant
wprowadzenia uchwały wynika
z przeprowadzonych analiz i
powinien doprowadzić do
osiągnięcia poziomów
dopuszczalnych pyłu w
powietrzu.
Wsparcie dla mieszkańców
może być realizowane przez
gminy przy wykorzystaniu
dostępnych programów
dofinansowania.
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5.

Gmina Drwinia

został opracowany system dofinansowań dla mieszkańców ze środków zewnętrznych tj. Budżet
Państwa, NFOŚiGW, WFOŚiGW czy z innych źródeł w wysokości co najmniej 70% kosztów wymiany
pieca. Gmina Chełmiec aplikuje na wszystkie możliwe środki zewnętrzne zmierzające do poprawy
jakości powietrza w sprawie wymiany starych kotłów na nowe jednak są one niewystarczające do
osiągnięcia założeń. Z uzasadnienia do uchwały wynika, iż szacuje się koszt wdrożenia regulacji
ograniczenia stosowania kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń nie spełniających wymagań ekoprojektu
na poziomie blisko 5 mld zł do roku 2023. Jednocześnie z uzasadnienia do uchwały wynika, iż na lata
2014-2020 na redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Małopolskiego przeznaczono kwotę 100 min Euro czyli ok 450 min zł na wymianę
starych kotłów na paliwa stałe. Kwota ta ze środków unijnych stanowi zaledwie niecałe 10%
potrzebnych środków finansowych na realizację ekoprojektu do roku 2023.Bez zdecydowanego
wsparcia finansowego z Budżetu Państwa czy też NFOŚiGW i WFOŚiGW wydaje się mało realne
osiągniecie założeń ekoprojektu do roku 2023.Ponadto znaczna cześć mieszkańców na terenie
gminy ma przyłącz gazowy i ogrzewa budynki gazem. Ogółem sieć rozdzielcza gazowa w gminie
Chełmiec ma długość około 170 km, korzysta z niej ok 8 tys. osób. Ponadto znaczna część
gospodarstw posiada już nowe ekologiczne kotły grzewcze. Bardzo ważną kwestią przy wymianie
pieców jest zróżnicowana zamożności społeczeństwa i znaczny odsetek ubóstwa wśród
mieszkańców Gminy Chełmiec. Należy podkreślić, że średni koszt pieca klasy 5 wg normy EN303:5/2-012 oraz spełniającego wymagania normy Ecodesign to 9500 zł. Dla wielu mieszkańców
nawet mimo otrzymanego dofinansowania może okazać się iż jest to koszt przekraczający ich
możliwości finansowe.
Należy nadmienić, że gazyfikacja poszczególnych obszarów uwarunkowana jest wieloma
czynnikami, głównie ekonomicznymi (wysokie koszty rozbudowy) dlatego powinny być uruchomione
zewnętrzne środki pozwalające firmom gazowniczym pozyskiwać dotacje na rozbudowę sieci
gazowniczej oraz zachęty finansowe dla mieszkańców zarówno do przyłączenia się do sieci jak i
późniejszego dofinansowania do zużycia gazu.
W związku z powyższym wnosimy o złagodzenie wymagań w w/w uchwale i jednocześnie należy
opracować system dopłat dla mieszkańców, który będzie promował wymianę starych kotłów na kotły
spełniające normy ograniczenia emisji pyłów.
Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego w spawie wprowadzenia na obszarze województwa
małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw w związku z paragrafem 3 ww. uchwały powinna bardziej szczegółowo określać sposób kontroli
składów na których sprzedawane są paliwa, częstotliwość kontroli, elementy które powinny być
kontrolowane oraz kompetencje kontrolujących. Pozwoli to na ochronę nieświadomych mieszkańców
gminy przed nieuczciwymi sprzedawcami.
Mając na względzie uwagi mieszkańców Gminy Chełmiec wnioskujemy także o wydłużenie okresu
przejściowego dla instalacji które na dzień 1 lipca 2017 r. będą spełniać wymagania w zakresie
sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określone dla klasy 3, klasy 4, lub klasy 5, według normy
PN EN 303-5:2012. Wnioskujemy aby wydłużyć okres dla tych instalacji w zakresie dostosowania do
wymagań wymienionych w paragrafie 4 ww. uchwały z 1 stycznia 2027 r. do 1 stycznia 2030 r. Jeżeli
kocioł przed tym okresem ulegnie zniszczeniu mieszkaniec będzie zmuszony dokonać wymiany na
kocioł spełniający wymagania ww. uchwały. Natomiast jeśli eksploatacja kotła będzie odbywała się
bez zastrzeżeń, wówczas możliwe byłobyużytkowanie kotła przez dłuższy okres, co byłoby korzystne
dla mieszkańców z ekonomicznego punktu widzenia.
W odpowiedzi na pismo z dnia 6 grudnia 2016r. znak: SR-V.721.6.2.2016 dot. wydania opinii do
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Uwaga nie uwzględniona.
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projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw Wójt Gminy Drwinia zgłasza następujące uwagi/wnioski do projektu
uchwały:
-wydłużenie okresu przejściowego na wymianę kotłów, pieców i kominków na niskoemisyjne paliwa;
zapewnienie w budżecie województwa środków finansowych w wysokości co najmniej 85%
wartości działań wspierających walkę z niską emisją, w tym w szczególności umożliwiających
wymianę wszystkich pieców, kotłów i kominków niespełniających wymagań ekoprojektu. Gmina nie
posiada środków własnych na udzielanie mieszkańcom dotacji celowych, również mieszkańcy gminy
nie posiadają odpowiednich środków własnych na realizację postanowień uchwały;
podjęcie działań zmierzających do obniżenia ceny dobrej jakości oraz wysokiej
kaloryczności spełniających wymagane normy paliw stałych oraz gazu wykorzystywanych do
ogrzewania budynków indywidualnych;
wykluczenie organów gminnych z odpowiedzialności za kontrolę prawidłowej realizacji
zapisów uchwały, ze względu na brak środków finansowych na tworzenie dodatkowych
etatów, (brak straży gminnej, pracownicy gminy nie posiadają specjalistycznej wiedzy
i urządzeń do przeprowadzenia kontroli kotłów).

6.

Gmina Krzeszowice

Burmistrz Gminy Krzeszowice, działając na podstawie art. 96 ust. 3 w związku z art. 96 ust. 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 672 z późn. zm.), po
zapoznaniu się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia
na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw, przedkłada poniżej stanowisko.
Przedmiotem uchwały jest wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie jakości paliw oraz
parametrów technicznych, rozwiązań technicznych i parametrów emisji instalacji. w których następuje
spalanie paliw, mające obowiązywać na obszarze województwa małopolskiego za wyjątkiem Gminy
Miejskiej Kraków. Uchwała ma na celu poprawę jakości powietrza na terenie województwa
małopolskiego oraz realizację postanowień Programu Ochrony Powietrza dla Województwa
Małopolskiego.
Dostrzegamy zasadność wdrożenia regulacji obejmujących ograniczenia i zakazy w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Jednak zaproponowane w projekcie
uchwały ograniczenia budzą uzasadnione obawy, iż to na barki gmin spadnie cały ciężar realizacji i
egzekwowania proponowanych rozwiązań. To na gminy spadną dodatkowe obowiązki prowadzenia
kontroli w zakresie przestrzegania uchwały, jak również wysokie koszty realizacji tych działań.
Regulacje w kwestii wprowadzenia zakazu stosowania paliw, które nie spełniają wyznaczonych w
uchwale kryteriów jakościowych - węgla kamiennego i brunatnego o uziarnieniu od 0 do 1 mm
(powyżej 5 %), należałoby wprowadzić na szczeblu krajowym, poprzez zakaz ich stosowania w
paleniskach indywidualnych i ograniczenie ich sprzedaży detalicznej.
Środki finansowe krajowe i unijne dostępne dla indywidualnych mieszkańców jak również dla Gmin
na wdrażanie działań poprawiających jakość powietrza są niewystarczające, co będzie stanowiło
istotną barierę w realizacji rozwiązań ujętych w projekcie uchwały.
Procedury związane z pozyskiwaniem środków na realizację działań są w naszej opinii bardzo
skomplikowane i sformalizowane, co stanowi czynnik zniechęcający mieszkańców do udziału w
programach wymiany źródeł ciepła. Uproszczenie procedury pozyskiwania dofinansowania na

Wybrany wariant
wprowadzenia uchwały wynika
z przeprowadzonych analiz i
powinien doprowadzić do
osiągnięcia poziomów
dopuszczalnych pyłu w
powietrzu.
Wsparcie dla mieszkańców
może być realizowane przez
gminy przy wykorzystaniu
dostępnych programów
dofinansowania.
Uchwała nie nakłada
dodatkowych obowiązków na
gminy. Obowiązki w zakresie
kontroli wynikają wprost z
ustawy Prawo ochrony
środowiska.
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Wybrany wariant
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7.

Gmina Liszki

8.

Gmina Trzyciąż

wymianę instalacji grzewczych, jak i jego rozliczenia, przyczyniłoby się niewątpliwie do pełniejszego
wdrożenia działań zawartych w wojewódzkim Programie ochrony powietrza, gminnych Planach
Gospodarki Niskoemisyjnej, a także zapisów projektowanej uchwały.
Kolejną barierę w realizacji uchwały stanowić będzie trudna sytuacja ekonomiczna wielu
mieszkańców woj. małopolskiego, którzy pomimo możliwości pozyskania dofinansowania w zakresie
wymiany źródła ciepła, nie będą korzystać z programów m.in. z uwagi na wyższe koszty eksploatacji
urządzeń jak również niewystarczające dofinansowanie.
Podsumowując, wprowadzenie projektowanej uchwały uważamy za uzasadnione ale jej wdrożenie
powinno być poprzedzone rozwiązaniem wskazanych powyżej problemów. W naszej ocenie
zasadnym jest również przeanalizowanie możliwości wydłużenia okresów przejściowych.
W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw oraz w nawiązaniu do pisma znak: SR-V.721.6.2.2016 z dnia 6.12.2016 r.
Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wójt Gminy Liszki zwraca uwagę na realność wymiany
wszystkich kotłów, gdyż będzie to wymagało dużych nakładów finansowych od mieszkańców a nie
każdy z nich będzie w stanie udźwignąć takie zobowiązania. Całkowita realizacja projektu tej uchwały
biorąc pod uwagę sytuację społeczno - ekonomiczną będzie możliwa przy wsparciu środków
zewnętrznych, jednakże nie każdy właściciel budynku mieszkalnego będzie posiadał środki na wkład
własny.

Wójt Gminy Trzyciąż w związku z przystąpieniem do prac nad projektem uchwały Sejmiku
Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dostrzega
wagę problemu i popiera wszelkie działania mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza
jednak uważa, ze w realizacji w/w uchwały mogą pojawić się pewne problemy uniemożliwiające
osiągnięcie jej efektu.
Mieszkańcy naszej gminy nie są ludźmi majętnymi, których stać na ogrzewanie budynków
alternatywnymi źródłami ciepła (prąd elektryczny, olej opałowy ), a ogrzewanie gazem ziemnym ze
względu na brak sieci gazu ziemnego oraz braku zainteresowania spółek gazownictwa rozwojem
sieci, wykorzystanie gazu ziemnego do ogrzewania budynków jest mocno utrudnione, a w większości
gospodarstw naszej gminy niemożliwe. Gminy muszą uzyskać wsparcie zarówno władz centralnych
jak również wojewódzkich w rozmowach ze Spółkami Gazownictwa w przeprowadzeniu gazyfikacji
pozostałych miejscowości, które me dysponują dostępem do sieci gazowej.
Również zbyt krótkie terminy wymiany kotłów na węgiel i drewno ze względu na wysokie koszty jest
nierealne.
Dlatego uważam, że samo wprowadzenie zakazów spalania paliw stałych bez możliwości
zapewnienia ogrzewania gazem ziemnym nie przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia
powietrza i nie rozwiąże problemu, który jest bardzo istotny dla mieszkańców naszej gminy
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Uwaga częściowo
uwzględniona
Wybrany wariant
wprowadzenia uchwały wynika
z przeprowadzonych analiz i
powinien doprowadzić do
osiągnięcia poziomów
dopuszczalnych pyłu w
powietrzu.
Wsparcie dla mieszkańców
może być realizowane przez
gminy przy wykorzystaniu
dostępnych programów
dofinansowania.
Uwaga częściowo
uwzględniona
Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla
instalacji spalania paliw stałych
poprzez określenie wymagań
w zakresie emisji.
Wybrany wariant
wprowadzenia uchwały wynika
z przeprowadzonych analiz i
powinien doprowadzić do
osiągnięcia poziomów
dopuszczalnych pyłu w
powietrzu.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.

159

Załącznik 1
9.

Gmina Nowy Wiśnicz

10.

Gmina Wadowice

Burmistrz Nowego Wiśnicza działając na podstawie art.96 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.), po rozpoznaniu pisma
Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Wojciecha Kozaka (data wpływu: 08.12.2016 r.),
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw opiniuje projekt uchwały Sejmiku
Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
wnosząc następujące uwagi:
1.
Okresy przejściowe dla obecnie użytkowanych kotłów na węgiel i drewno są zdecydowanie
za krótkie, aby mógł być osiągnięty tak duży efekt ekologiczny jak założony w aktualizowanym
Programie ochrony powietrza. Należy zauważyć iż ilość kotłów założona w tym programie jest
znacznie przeszacowana, ponieważ na terenie Gminy nie ma tylu gospodarstw, ile zostało
wskazanych z przeznaczeniem do wymiany kotłów, a część z gospodarstw posiada ogrzewanie
gazowe.
2.
Brak odpowiednich ustaw na szczeblu państwowym, które wykluczałyby z obiegu
niedozwolone kotły i paliwa, opiniowaną uchwałę czyni trudno egzekwowalną.
3.
Kolejną trudnością jest dostępność środków zewnętrznych na działania związane z ogólnie
pojętą niską emisją. Pojawiające się programy dofinansowujące działania termomodernizacji,
montażu odnawialnych źródeł energii czy też wymiany pieca są niejednokrotnie obarczone takimi
wymaganiami, które są niemożliwe do spełnienia przez przeciętnego beneficjenta. Gmina Nowy
Wiśnicz wnioskując o środki zewnętrzne na wymianę kotłów na paliwa stałe zakwalifikowała się na
poziomie ok. 1/3 wnioskowanej kwoty, co budzi obawy że środki zewnętrzne nie pokryją
rzeczywistego zapotrzebowania, a kwestia ta dla samorządu odgrywa kluczowa rolę. Na obecną
chwilę wiadomo, iż część wniosków mieszkańców nie będzie mogła być zrealizowana z uwagi na
niespełnienie wymogów dofinansowania do wymiany np. konieczność termomodernizacji budynku.
Poprawa jakości powietrza bez finansowego wsparcia zewnętrznego a jedynie przy
udziale środków własnych mieszkańców wydaje się być w dużej mierze nierealna w tak krótkim
czasie.
4. Kolejna uwaga odnosi się do samego sposobu kontroli przestrzegania przez mieszkańców
ustanowionych ograniczeń. Gmina Nowy Wiśnicz nie posiada straży miejskiej, a także wszelkich
uprawnień i urządzeń do przeprowadzania takich kontroli,
ustawy Prawo ochrony środowiska w celu konieczność nakładania mandatów przez
dlatego też kontrole wynikające z art. 379 weryfikacji źródeł spalania, a w ślad za tym
policję nie wydaje się być elementem, który przymusi mieszkańców szczególnie tych niezamożnych
do sfinansowania kosztownych inwestycji.
Podsumowując, należy stwierdzić, że założenia uchwały są konieczne, jednak czasookres wejścia
w życie poszczególnych ograniczeń, oraz brak gwarancji
długoterminowego
dofinansowania ze strony województwa, jak też środków
zewnętrznych budzi obawy Gminy Nowy Wiśnicz.
W związku z zakończonymi konsultacjami projektu aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla
Województwa Małopolskiego oraz przygotowywanym przez Zarząd Województwa projektem tzw.
uchwały antysmogowej, działając imieniem Gminy Wadowice przesyłam następujące uwagi
dotyczące kształtu planowanych regulacji.
Z udostępnionej przez Państwa dokumentacji wynika, ze planowana regulacja przewiduje

1

Uwaga częściowo
uwzględniona
Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla
instalacji spalania paliw stałych
poprzez określenie wymagań
w zakresie emisji.
Wybrany wariant
wprowadzenia uchwały wynika
z przeprowadzonych analiz i
powinien doprowadzić do
osiągnięcia poziomów
dopuszczalnych pyłu w
powietrzu.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.
Wsparcie dla mieszkańców
może być realizowane przez
gminy przy wykorzystaniu
dostępnych programów
dofinansowania.
Uchwała nie nakłada
dodatkowych obowiązków na
gminy. Obowiązki w zakresie
kontroli wynikają wprost z
ustawy Prawo ochrony
środowiska.

1

Uwaga nie uwzględniona.
Wybrany wariant
wprowadzenia uchwały wynika
z przeprowadzonych analiz i
powinien doprowadzić do
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11.

12.

Osoba prywatna

Osoba prywatna

zastosowanie na obszarze całego Województwa V klasy emisyjnej instalacji na paliwa stałe.
Jednocześnie z przeprowadzonego modelowania jakości powietrza wynika, że nawet wdrożenie
planowanej regulacji nie zagwarantuje w obszarze Gminy Wadowice spełnienia zakładanych norm
jakości powietrza.
Na taką sytuację nakładają się warunki geograficzne, specyfika znajdujących się na terenie miasta
instalacji, również wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej (piekarnie), oraz
dostępność odpadów produkcyjnych wykorzystywanych do opalania instalacji grzewczych (sklejki i
inne odpady z produkcji mebli oraz odpady pochodzące z branży obuwniczej).
Wszystko to razem skłania naszym zdaniem do rozważenia możliwości przyjęcia przez Zarząd
Województwa dalej idących, osobnych regulacji dla obszaru Gminy Wadowice w przygotowywanym
projekcie tzw. uchwały antysmogowej.
Zdaniem Gminy Wadowice regulacje te powinny iść w następującym kierunku:
- wprowadzić całkowity zakaz stosowania paliw stałych na terenie Gminy Wadowice, ewentualnie na
terenie miasta i miejscowości bezpośrednio graniczących tj. Chocznia, Jaroszowice, Gorzeń Dolny,
Gorzeń Górny, Klecza Dolna, Klecza Górna, Roków;
- rozróżnić emisję z instalacji przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej od emisji z
instalacji wykorzystywanych na potrzeby prowadzenia gospodarstwa domowego;
- dla pierwszego typu instalacji wprowadzić regulacje z dniem wejścia w życie przepisów uchwały dla
budynków nowych.
Uprzejmie proszę o rozważenie przedstawionych uwag i w miarę możliwości uwzgłędmenie ich w
planowanych regulacjach. Proszę je potraktować jako przyczynek do dalszych dyskusji nad
ostatecznym ich kształtem.
Do uchwały należy wprowadzić następujące punkty:
1.Zakaz sprzedaży jakichkolwiek urządzeń do spalania paliw stałych dla osób fizycznych.
Uzasadnienie: w kotłach klasy 5 też da się palić śmieciami.
2.Zakaz sprzedaży paliw stałych dla osób fizycznych. Uzasadnienie: jeżeli nie będzie można kupić
urządzeń na paliwo stałe to te paliwa też nie będą potrzebne.
3.Wymiana kotłów, modernizacja instalacji dla wszystkich osób fizycznych które do tej pory korzystały
z paliw i instalacji nie ekologicznych jest realizowana na koszt państwa i organizacji ekologicznych.
4.Koszt paliw ekologicznych dla wszystkich osób fizycznych które do tej pory korzystały z paliw i
instalacji nie ekologicznych finansuje państwo i organizacje ekologiczne.
5.Budowa i eksploatacja zbiorników na paliwa ekologiczne, zabezpieczające ich zużycie na okres
minimum 5 lat przy założeniu statystycznych okresów grzewczych, jest realizowana na koszt państwa
i organizacji ekologicznych.
Ad. 3,4,5. Środki finansowe na realizację tych punktów państwo powinno uzyskać z odpowiedniego
opodatkowania osób i firm korzystających z ekologicznych paliw i urządzeń.
Chciałabym dodać swój głos w sprawie projektu uchwały antysmogowej dla Małopolski. Nie ulega dla
mnie najmniejszej wątpliwości, że zasady powinny być jak najbardziej restrykcyjne!!!
Sądzę też, że równie ważne jak przepisy, jest ich egzekwowanie. A z drugiej strony – wsparcie
państwa w procesie wymiany pieców, instalacji grzewczych. Dodam, że jest to oczywiste także dla
moich synów – lat 16 i 11, którzy z przerażeniem patrzą na gęstą zawiesinę unoszącą się nad
podkrakowską wsią, w której mieszkamy, nad okolicznymi miejscowościami, nad Krakowem.
Tracą chęć, żeby wychodzić z domu na spacer, na rower, pobiegać. Wiedzą wiele na temat
szkodliwości efektów spalania węgla, drewna, nie wspominając o śmieciach, plastiku. Pytają z

osiągnięcia poziomów
dopuszczalnych pyłu w
powietrzu.

1

Uwaga nieuwzględniona.
1. i 2.Sejmik województwa nie
ma kompetencji w zakresie
ograniczeń sprzedaży paliw i
kotłów.
3.,4.,5. Kwestie związane z
finansowaniem inwestycji i
dopłat do paliw nie leżą w
zakresie uchwały określonym
w art. 96 Poś. Wsparcie
udzielane jest w ramach
dostępnych programów
pomocowych.

1

Uwaga nieuwzględniona.
Wybrany wariant
wprowadzenia uchwały wynika
z przeprowadzonych analiz i
powinien doprowadzić do
osiągnięcia poziomów
dopuszczalnych pyłu w
powietrzu.
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oburzeniem: “Mamo, dlaczego ludzie tak robią?!” Przecież to nas truje!!”.
Tak mówią dzieci, patrząc na to, co robią dorośli, którzy rzekomo są bardziej odpowiedzialni niż “ta
dzisiejsza młodzież”.
Nie wiem, co im powiedzieć... Wściekłość na tę sytuację ściska mi gardło. I strach o własne oraz ich
zdrowie...
Mam nadzieję, że gdy dorosną, sytuacja będzie dużo lepsza. Mam nadzieję, że doczekają tego w
dobrym stanie. Jestem pewna natomiast, że sami nigdy nie przyłożą ręki do zanieczyszczania
powietrza, a raczej, że będą walczyć o poprawę tego stanu rzeczy.
Ale w tym momencie – to Państwo ponosicie odpowiedzialność za zdrowie obywateli województwa
małopolskiego.
Proponowana wersja uchwały z pewnością nie rozwiąże problemu trującego powietrza w Małopolsce.
Tylko CAŁKOWITY zakaz stosowania paliw stałych na obszarze województwa z najgorszą jakością
powietrza w Europie może przynieść poprawę sytuacji. Bez tego nasze dzieci będą w dalszym ciągu
chorować na alergie i niewydolność dróg oddechowych oraz liczba zgonów spowodowanych fattalną
jakością powietrza będzie rosnąć. Opowiadam się za całkowitym zakazem stosowania węgla w
województwie małopolskim jako jedynym skutecznym rozwiązaniu w walce z trującym powietrzem.

13.

Osoba prywatna

1

14.

Osoba prywatna

Uprzejmie proszę o zrównanie terminu zakazu montażu nowych nieekologicznych pieców węglowych
(lipiec 2017) z zakazem montażu nowych nieekologicznych kominków( 2019) i wyznaczenie
wspólnego terminu zakazu montażu dla obu tych źródeł ogrzewania (na lipiec 2017). Nie tylko
pomoże to w walce z trującym powietrzem,które wszyscy wdychamy ale przede wszystkim uchroni to
całą uchwałę przed unieważnieniem jej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny po raczej pewnym jej
zaskarżeniu przez mieszkańców.

1

15.

Osoba prywatna

Stanowczo domagam się wprowadzenia do uchwały antysmogowej dla Małopolski restrykcyjnych
przepisów dotyczących ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw. Stan powietrza w naszym województwie jest tragiczny i jako
mieszkaniec/mieszkanka czuję się osobiście zagrożony/a wpływem pyłów zawieszonych w powietrzu
na moje zdrowie. Domagam się podjęcia przez Zarząd Województwa Małopolskiego stanowczych
działań w tym zakresie, zmierzających do jak najszybszej, radykalnej poprawy sytuacji, co zapewni
skrócenie okresu przejściowego. Termin 2022 to o wiele za długo!

1

16.

Osoba prywatna

Szanowni Państwo,Mieszkam w Krakowie od urodzenia. Od 1996 roku prowadzę działalność
gospodarczą i płacę tu swoje podatki.Uważam, że brak zdecydowanych działań władz województwa
w kwestii ograniczenia zanieczyszczenia powietrza jest skandalem.Głośno jest o 9 milionach
turystów w 2016 r., rekordowej liczbie obsłużonych pasażerów na lotnisku Balice, dwóch stadionach,
hali sportowej i centrum konferencyjnym, ale w kwestii zdrowia i życia mieszkańców robi się nadal
niewiele na szczeblu województwa.Konieczne są wyższe kary dla osób palących śmieciami w
piecach w Krakowie i okolicach i skuteczniejsze egzekwowanie tych kar. Miałem do czynienia ze
strażą miejską w tej kwestii i wiem, że kary są śmiesznie niskie, skuteczność ich egzekwowania
żadna, a chęć i zapał strażników miejskich jeszcze mniejsze.Tymczasem chodzi o zdrowie nas
wszystkich i naszych dzieci.Apeluję o bardziej zdecydowane kroki zwłaszcza w odniesieniu do

1

Uwaga nieuwzględniona.
Wybrany wariant
wprowadzenia uchwały wynika
z przeprowadzonych analiz i
powinien doprowadzić do
osiągnięcia poziomów
dopuszczalnych pyłu w
powietrzu.
Uwaga uwzględniona.
W przypadku nowo
instalowanych miejscowych
ogrzewaczy pomieszczeń
przyspieszony został termin
wejścia w życie uchwały, aby
zachować takie same okresy
jak w przypadku kotłów.
Uwaga nieuwzględniona.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.
Uwaga nieuwzględniona.
Sposób prowadzenia kontroli
wynika z zapisów właściwych
ustaw i nie może być
uszczegółowiony w uchwale
gdyż wykraczałoby to poza
zakres art. 96 Poś.
Pozostałe poruszane kwestie
nie mogą być przedmiotem
uchwały.
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właścicieli domów jednorodzinnych i szklarni.Uważam, że zabieranie środków na poprawę jakości
powietrza w Krakowie (program Kawka) i przeznaczanie ich na inne inicjatywy ze względów czysto
politycznych jest karygodne.Mamy prawo do lepszego powietrza, a Państwo macie obowiązek
proponować skuteczne rozwiązania w tym zakresie!Nie chcę metra w Krakowie! Chcę oddychać
świeżym powietrzem!
17.

Gmina Bolesław

18.

Gmina Gołcza

Po przeanalizowaniu przedłożonego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem wnoszę następujące
uwagi:
W § 4 projektu uchwały określono, że w przypadku instalacji wykorzystujących paliwa stałe
dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji, które spełniają łącznie trzy warunki. Pierwszy
przyjęty warunek narzuca spełnianie minimalnych poziomów sezonowej efektywności energetycznej i
norm emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określonych w punkcie 1
załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów
dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.
W uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały (str. 11) wykazano, że osiągnięcie obowiązujących od
2020r. norm pyłu PM2,5 oraz na znacznym obszarze poziomu docelowego benzo(a)pirenu zostanie
osiągnięte przy zastosowaniu kotłów na poziomie ekoprojektu ale też kotłów na poziomie klasy 5.
Również w Programie Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego - Załącznik nr 1 str. 47
planowane działania naprawcze -Realizacja gminnych programów ograniczania niskiej emisji (PONE)
- eliminacja niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe w pkt 3 przyjmuje się możliwość instalacji
nowoczesnych urządzeń z podajnikiem automatycznym na węgiel lub biomasę spełniające
wymagania ekoprojektu lub klasy 5 normy EN-303:5/2012.
W oparciu o aktualizację Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego Rada Gminy
Bolesław zmieniła zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie
kosztów wymiany źródeł ciepła co., zgodnie z którymi dotację można uzyskać na „nowe źródło ciepła
- niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenie grzewcze tj.: kocioł węglowy, na biomasę/pelet nowej
generacji odpowiadający klasie 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 z ręcznym i automatycznym zasypem
paliwa o mocy nominalnej do 500 kW, wykazany na Liście niskoemisyjnych urządzeń grzewczych
na paliwa stałe, znajdujące się na stronie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego..."
W oparciu o przyjętą uchwałę mieszkańcy gminy mogą uzyskać w roku 2017 i w latach następnych
dotację na wymianę starego źródła ciepła. Przyjęcie opiniowanej uchwały przez Sejmik Województwa
Małopolskiego w zaproponowanym przez Państwa zakresie spowoduje konieczność wymiany po
roku 2026 sprawnych technicznie, spełniających wymagania klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012
urządzeń współfinansowanych ze środków budżetu Gminy Bolesław na inne źródła ciepła zgodne z
ekoprojektem.
W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie w opiniowanej uchwale możliwości stosowania zarówno
kotłów spełniających wymagania ekoprojektu jak również kotłów spełniających wymagania klasy 5
normy EN-303:5/2012.
W odpowiedzi na pismo SR-V.721.6.2.2016 z dnia 6.12.2016 roku, związane z rozpoczęciem
konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zgłaszam następujące uwagi:
Zwracam się z propozycją wprowadzenia okresu przejściowego, w którym obok pieców spełniających

1

Uwaga uwzględniona.
Dopuszcza się bezterminową
eksploatacje istniejących
kotłów 5 klasy.

1

Uwaga nieuwzględniona.
Dopuszcza się bezterminową
eksploatacje istniejących
kotłów 5 klasy.
Wybrany wariant
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normy Ekoprojektu, dopuszczone do instalowania będą kotły 5-tej klasy. Podczas zbierania ankiet
dotyczących wymiany pieców z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020, mieszkańcy zostali poinformowani o wymianie kotłów na takie, które spełniają 5-tą
klasę według normy PN-EN 303-5:2012. Wprowadzenie, w stosunkowo krótkim czasie- od 1 lipca
2017-nowej klasy jakości pieców może wprowadzić chaos informacyjny wśród mieszkańców
Małopolski.
Cieszy fakt, wprowadzenia długich okresów przejściowych dla osób posiadających piece nie
spełniających żadnych norm emisyjnych. Najczęściej, korzystają z tych kotłów osoby, które nie
posiadają odpowiednio wysokich zasobów budżetowych pozwalających natychmiast wymienić swoje
źródło ciepła. Warto zastanowić się, na szczeblu wojewódzkim, nad wsparciem dla osób
najuboższych, które zwlekają z wymianą pieca ze względów czysto finansowych. Poprzez gminne
ośrodki pomocy społecznej należy wspomóc mieszkańców w zakupie dobrej jakości paliw. Z
pewnością, taka pomoc przekonałaby znaczną część zainteresowanych osób.

19.

Gmina Gorlice

20.

Gmina Jordanów

Uprzejmie proszę o rozważenie przedstawionych uwag, a także o uwzględnienie ich w
planowanej uchwale antysmogowej dla Naszego województwa.
W związku z pismem z dnia 06.12.2016 r. znak: SR-V.721.6.2.2016 dotyczącym wydania opinii do
projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw, działając w oparciu o art. 96 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo ochrony
środowiska oraz rozumiejąc konieczność podejmowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza
na terenie naszego województwa, zgłaszamy jednak pewne zastrzeżenia, co do projektu ww.
uchwały.
Dotyczą one m.in. zakazu stosowania paliw, o których mowa w §3 ww. projektu uchwały egzekwowanie zakazu oraz kontrola jakości paliw może okazać się nieskuteczna ze względu na
dostępność paliw złej jakości w obrocie handlowym. Byłoby zasadnym podjęcie działań mających na
celu ograniczenie wprowadzania na rynek paliw, które nie spełniają norm ujętych w ww. uchwale.
W kwestii terminów zawartych w §10 ust 2 pkt 1 projektu uchwały, dla instalacji wymienionych w §2
pkt 1 nie jest zasadnym wprowadzenie tego samego okresu przejściowego stosowania instalacji,
które na dzień 1 lipca 2017 roku będą spełniać wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji
zanieczyszczeń określone dla 3 i 4 klasy wraz z instalacjami, które na dzień 1 lipca 2017 roku będą
spełniać wymagania dla klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012. W dotychczasowym jak i
aktualizowanym Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego instalacje spełniające
wymagania 5 klasy wg ww. normy były i są zalecane jako urządzenia dobrej jakości, na które
powinno zostać udzielone dofinansowanie m.in. w ramach PONE. Miasto Gorlice w latach 2015-2016
udzielało dotacji na modernizację systemu ogrzewania w budynkach/lokalach mieszkalnych na
terenie Gorlic, w ramach których instalowane były urządzenia grzewcze spełniające wymogi klasy 5
wg normy PN EN 303-5:2012, a których eksploatacja może okazać się dłuższa niż wskazany w
projekcie uchwały czas na ich likwidację.
W związku z powyższym proponujemy aby w §10 projektu uchwały ust. 2 pkt 1 uwzględnić możliwość
użytkowania kotłów spełniających wymogi klasy 5 wg normy PN EN 303-5:2012, których eksploatacja
rozpoczęła się przed 1 lipca 2017 roku do końca ich żywotności.
Wójt Gminy Jordanów zgłasza uwagi i wnioski do projekt uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń
i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, w myśl do

wprowadzenia uchwały wynika
z przeprowadzonych analiz i
powinien doprowadzić do
osiągnięcia poziomów
dopuszczalnych pyłu w
powietrzu.
Kwestie związane z
finansowaniem inwestycji i
dopłat do paliw nie leżą w
zakresie uchwały określonym
w art. 96 Poś. Wsparcie
udzielane jest w ramach
dostępnych programów
pomocowych.

1

Uwaga uwzględniona
częściowo.
Sejmik województwa nie ma
kompetencji w zakresie
ograniczeń sprzedaży paliw.
Dopuszcza się bezterminową
eksploatacje istniejących
kotłów 5 klasy.

1

Uwaga uwzględniona
częściowo.
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21.

Gmina Biecz

poniższych uwag:
W § 2 określono - ” Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia w zakresie ich
eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw w rozumieniu art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.)”. Ww. art. określa „paliwa - paliwa stałe, ciekłe i gazowe będące nośnikami energii chemicznej”, czyli wszystkie rodzaje
paliw. W związku z powyższym uchwała dotyczy też instalacji na paliwa ciekłe i gazowe, a powinna
dotyczyć tylko paliw stałych, co należało konkretnie wskazać w ww. paragrafie. Dodatkowo nie ma
wyłączenia spod stosowania uchwały dla instalacji zabytkowych - np. pieców kaflowych w budynkach
zabytkowych,
Dodatkowo dyskusyjny jest § 2 pkt 2 - który raczej nie ujmuje wszystkich istotnych urządzeń
grzewczych na paliwa stałe - np. pieców piekarniczych, których głównym zadaniem nie jest
ogrzewanie pomieszczeń i wody użytkowej, a mogących emitować znaczne zanieczyszczenia do
atmosfery. Należy dodać, że dla pieców piekarniczych na paliwa stałe istnieje czystsza alternatywa pieców elektrycznych czy gazowych, ale często nie są one stosowane ze względu na
maksymalizację zysków piekarni kosztem środowiska przyrodniczego (jakości powietrza).
W § 3 w dalszym ciągu dopuszcza się stosowanie węgla brunatnego, który bez względu na frakcję
powinien być zakazany do stosowania w instalacjach grzewczych w budownictwie mieszkaniowym,
W § 10 ust. 2 od 1 stycznia 2027r. wprowadza się również zakaz eksploatacji kotłów klasy 5 według
normy PN EN 303-5:2012. W związku z obecnym (w 2016r.) dotowaniem kotłów ww. klasy zakaz ten
jest niezrozumiały. Takie kotły powinny być użytkowane do końca swojej sprawności technicznej –
nawet powyżej 10 lat. Dodatkowo należy zaznaczyć, że na terenie gminy Jordanów występują
istotne zasoby biomasy (drewna), w związku z tym zachodzi obawa, że właściciele lasów nie będą
mogli spalać drewna kawałkowego, ponieważ nie będzie kotłów na ten rodzaj opału spełniających
wymagania ekoprojektu. Obecnie z analizy listy niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa
stałe, zamieszczonej na stronie internetowej Departamentu Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego (http://powietrze.malopolska.pl/kotly/#porownanie-wymagan ) wynika,
że nie ma kotłów zgazowujących drewno, które spełniają wymagania ekoprojektu. W związku z tym
w § 6 pkt 2 uchwały należało dopuścić stosowanie elektrofiltrów w instalacjach wyposażonych w
kotły zgazowujące drewno 5 klasy.
Na podstawie art. 96 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska informuję, że projekt
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw jest bezsprzecznie dokumentem, który w sposób zdecydowany podejmuje działania związane z
ochroną powietrza.
Działania antysmogowe są konieczne, zwłaszcza w Małopolsce, jednakże w mojej opinii realizacja
wszystkich zapisów uchwały w wyznaczonych terminach będzie bardzo trudna. Wyznaczony dość
długi okres na wymianę pieca na kotły 5 normy EN-303:5/2-012 może okazać się niewystarczający.
Barierą dla wielu gmin w tym dla Gminy Biecz jest problem związany z finansami - Gmina Biecz w
chwili obecnej boryka się z trudną sytuacją materialną i nie ma możliwości znaczącego wsparcia
mieszkańców w zakresie wymiany kotłów.
Kolejną trudnością jest dostępność środków zewnętrznych na działania związane z ogólnie pojętą
niską emisją. Pojawiające się programy dofinansowujące działania termomodernizacji, montażu
odnawialnych źródeł energii czy też wymiany pieca są niejednokrotnie obarczone takimi
wymaganiami, które są niemożliwe do spełnienia przez przeciętnego beneficjenta. Warto rozważyć
ułatwienie procedury ubiegania się o tego typu środki oraz o zwiększenie poziomu wsparcia nawet do

Wskazane w uchwale rodzaje
instalacji zostały zdefiniowane
w sposób szeroki i nie dotyczą
jedynie ogrzewania
pomieszczeń.
Dopuszcza się bezterminową
eksploatacje istniejących
kotłów 5 klasy.
Dopuszczona została
możliwość stosowania drewna
kawałkowego w instalacjach
zgazowania paliw z ręcznym
załadunkiem.

1

Uwaga częściowo
uwzględniona
Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla
instalacji spalania paliw stałych
poprzez określenie wymagań
w zakresie emisji.
Wybrany wariant
wprowadzenia uchwały wynika
z przeprowadzonych analiz i
powinien doprowadzić do
osiągnięcia poziomów
dopuszczalnych pyłu w
powietrzu.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
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90 %. Następną pojawiającą się barierą jest brak możliwości zmuszenia mieszkańca do wymienienia
często sprawnego jeszcze kotła oraz do poniesienia związanych z tym kosztów.
Reasumując, działania związane z ograniczeniem niskiej emisji są konieczne, jednakże zakładane
efekty wydają się być mało realne do uzyskania w tak krótkim czasie.

22.

Gmina Nowy Targ

Pismem Nr: SR-V.721.6.2.2016 Wicemarszałka Województwa Małopolskiego z dnia 06.12.2016 r.
przedstawiono do zaopiniowania projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, działając w oparciu o art. 96 ust. 2 oraz
ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozumiejąc konieczność podejmowania działań na
rzecz poprawy jakości powietrza na terenie naszego województwa, zgłaszamy jednak pewne
zastrzeżenia, co do projektu ww. uchwały.
Dotyczą one m.in. zakazu stosowania paliw, o których mowa w §3 ww. projektu uchwały egzekwowanie zakazu oraz kontrola jakości paliw może okazać się nieskuteczna ze względu na
dostępność paliw złej jakości w obrocie handlowym. Byłoby zasadnym podjęcie działań mających na
celu ograniczenie wprowadzania na rynek paliw, które nie spełniają norm ujętych w ww. uchwale.
Proponujemy również aby w §10 projektu uchwały ust. 2 pkt 1 uwzględnić możliwość użytkowania
kotłów spełniających wymogi klasy 5 wg normy PN EN 303-5:2012, których eksploatacja rozpoczęła
się przed 1 lipca 2017 roku do końca ich żywotności.

1

23.

Sołectwo Ciche

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego dotyczący wprowadzenia uchwały
antysmogowej dla całego województwa małopolskiego wzbudza szereg zastrzeżeń, które pozwoliłem

1

zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.
Wsparcie dla mieszkańców
może być realizowane przez
gminy przy wykorzystaniu
dostępnych programów
dofinansowania.
Uchwała nie nakłada
dodatkowych obowiązków na
gminy. Obowiązki w zakresie
kontroli wynikają wprost z
ustawy Prawo ochrony
środowiska.
Uwaga częściowo
uwzględniona
Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla
instalacji spalania paliw stałych
poprzez określenie wymagań
w zakresie emisji.
Wybrany wariant
wprowadzenia uchwały wynika
z przeprowadzonych analiz i
powinien doprowadzić do
osiągnięcia poziomów
dopuszczalnych pyłu w
powietrzu.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.
Wsparcie dla mieszkańców
może być realizowane przez
gminy przy wykorzystaniu
dostępnych programów
dofinansowania.
Uwaga nie uwzględniona.
1. Wilgotność 20% została
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sobie poniżej przedstawić.
1.
Już na początku uchwały poważne wątpliwości wzbudza §3 ust. 2. Mówi on o zakazie
stosowania paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20%. Wilgotność drewna
sezonowanego w warunkach naturalnych w stopniu nazywanym „powietrzno-suchym" waha się
pomiędzy 15% a 20%. Jest to drewno przeznaczone do spalania oraz do zgazowywania. Jednak
wystarczy aby warunki atmosferyczne pogorszyły się - kilku lub kilkunastodniowe utrzymywanie się
wysokiej wilgotności powietrza sprawi, że drewno to będzie miało wilgotność powyżej 20%. Zatem
wątpliwości budzi czas pomiaru wilgotności opału.
2.
Uchwała dopuszcza montaż tylko kotłów spełniających 5. Klasę emisji spalin oraz
sezonowej efektywności energetycznej według normy PN-EN 303-5:2012. Kocioł musi być
wyposażony w automatyczny podajnik paliwa bez możliwości ręcznego podawania paliwa. W
uzasadnieniu do Uchwały czytamy, że jest to podyktowane obawą przed spalaniem odpadów. Kotły z
automatycznym podawaniem paliwa nie wyeliminują całkowicie spalania odpadów, gdyż w takich
kotłach również można spalać rozdrobnione odpady.
3.
Wątpliwości budzi konieczność wymiany kotłów posiadających 4. Klasę emisji spalin oraz
sezonowej efektywności energetycznej. Zmniejszenie emisji pyłów względem kotła 4. Klasy to tylko
30%, natomiast efektywność to tylko wzrost o 5 punktów procentowych. Zatem efekt ekologiczny
oraz efektywność jest stosunkowo niski. Natomiast wzrost nakładu kosztów wymiany jest
nieporównywalnie większy.
Kotły spełniające 5. Klasę (...) produkowane są stosunkowo krótko. W szczególności należy zwrócić
uwagę na kotły przeznaczone do spalania węgla sortymentu groszek, które wprowadzono na rynek
dopiero w 2015 roku. Kotły te posiadają wspólną cechę dość kłopotliwą, mianowicie bardzo niską
temperaturę spalin rzędu 70-80 st. C co niesie ze sobą ryzyko kondensacji wilgoci w kominie. Niema
też informacji jak będą wpływać tak zimne spaliny na żywotność samego kotła. Zatem bardzo duże
wątpliwości budzi fakt przymusowego instalowania urządzenia co do którego niema informacji o
średnim okresie jego żywotności. Może się okazać iż taki kocioł będzie pracował 5-10 lat co jest
bardzo krótkim okresem żywotności takiego urządzenia.
W projekcie Uchwały w §8 przewidziano kontrole. Kontrola ta ma za zadanie tylko sprawdzić czy
podmiot eksploatujący instalacje posiada wymagane dokumenty. Niema w tym punkcie ani w żadnym
innym punkcie tej uchwały słowa o kontroli samej instalacji. Nieprawidłowe użytkowanie kotła 5. Klasy
może doprowadzić do takiego stanu gdzie emisja będzie na poziomie 3. klasy bądź z poza klasy.
Dokładne wyczyszczenie wszystkich zawirowywaczy w kotle 5. Klasy może być bardzo uciążliwe w
zależności od producenta kotła, w związku z tym podmiot eksploatujący instalację może zaniechać
tego jakże ważnego i niezbędnego procesu.
Problem z montażem kotłów 5. Klasy może pojawić się w budynkach małych i dobrze ocieplonych.
Zapotrzebowanie na moc cieplną kotła sięgającą 10-15kW może powodować konieczność montażu
buforu ciepła. Kotły 5. Klasy muszą pracować efektywnie i ekologicznie zarówno przy mocy
nominalnej jak również przy mocy 30%. Zatem kocioł o mocy nominalnej 15kW musi pracować
efektywnie i ekologicznie przy 100% nocy czyli 15kW jak również przy mocy 30% czyli 4,5kW co dla
kotłów retortowych jest trudne do osiągnięcia lub nawet niemożliwe. Montaż bufora ciepła to przede
wszystkim dodatkowy koszt rzędu kilku tysięcy złotych jak również miejsce w kotłowni.
Jak zauważyłem powyżej temperatura spalin jest bardzo niska. Powoduje to konieczność stosowania
kominów odpornych na działanie kondensatu. Nie jest to wielkim problemem przy budowie nowych
domów. Znacznie poważniej ma się sprawa w już istniejących budynkach, gdzie wymiana komina
wewnątrz budynku nierzadko jest

przyjęta w ramach analizy
wariantów uchwały jako
wartość zalecana przez
producentów kotłów i
kominków. Niższa wilgotność
wpływa również na obniżenie
emisji.
2. Kotły z ręcznym
podawaniem paliwa nie
gwarantują zachowania stałych
parametrów pracy i emisji oraz
umożliwiają stosowanie
niewłaściwych paliw lub
odpadów.
3. Wybrany wariant
wprowadzenia uchwały wynika
z przeprowadzonych analiz i
powinien doprowadzić do
osiągnięcia poziomów
dopuszczalnych pyłu w
powietrzu.
Uchwała nie nakłada
dodatkowych obowiązków na
gminy. Obowiązki w zakresie
kontroli wynikają wprost z
ustawy Prawo ochrony
środowiska.
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24.

Małopolski Cech
Zdunów i Zawodów
Pokrewnych,
Małopolska Izba
Rzemiosła i
Przedsiebiorczości,
Ogólnopolskie
Stowarzyszenie
Polskie Kominki, oraz
2 osoby prywatne,

niemożliwa.
W uzasadnieniu Uchwały jest nieprawidłowa informacja odnośnie kosztów spełniających wymagania
Uchwały. Podano, że kotły spełniające wymagania Uchwały są średnio droższe o 3,3 razy w
stosunku do kotłów pozaklasowych. Dla przykłady kocioł pozaklasowy o mocy 20kW to koszt ok. 3
OOOzł natomiast koszt kotła spełniającego wymagania uchwały również o mocy 20kW to koszt rzędu
13 OOOzł a więc jest o 4,3 razy droższy. Dodatkowo większość producentów, których kotły posiadają
certyfikaty wydane przez akredytowane laboratoria nie podają ceny, gdyż po wprowadzeniu w życie
tej
Uchwały klienci będą zmuszeni do zakupu takich kotłów w dość krótkim czasie, zatem będą mogli
windować ceny.
W uzasadnieniu brak też informacji o konieczności wymiany komina w istniejących budynkach, co
także wprowadza dodatkowe koszty (3-6 tyś. zł). W małych budynkach dodatkowym kosztem może
być konieczność montażu buforu ciepła (3-5 tyś. zł). Zatem koszt dostosowania kotłowni oraz
wymiany kotła pozaklasowego na kocioł 5. Klasy może wynieść od 20 OOOzł do nawet 40 OOOzł.
Co dla przeciętnej rodziny w Małopolsce może być ciężarem nie do udźwignięcia.
9. Jako propozycja zmian do niniejszego projektu Uchwały proponuję wprowadzić zapis o możliwości
ze względów technicznych montażu kotła 4. Klasy. Kotły dolnego spalania spełniające 4. Klasę
wprowadzą znaczącą poprawę emisji spalin oraz sezonowej efektywności w porównaniu do kotłów
pozaklasowych. Dodatkowo montaż kotła dolnego spalania nie wymaga wymiany komina, jak
również nie ma konieczności radykalnej przebudowy kotłowni i instalacji jak w przypadku kotłów 5.
Klasy. Sam proces spalania paliwa w kotle dolnego spalania powoduje, że w sposób naturalny
można palić przez cały sezon grzewczy w sposób spełniający 4. Klasę emisji jak i efektywności.
Inaczej ma się to w przypadku kotłów górnego spalania gdzie ze względu na „wygodę użytkowania"
w kotle 3. Klasy emisja i efektywność są na poziomie kotłów pozaklasowych.
Propozycja zmian do (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego)
UCHWAŁA Nr............. /17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z
dnia................................2017 r.
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
Na podstawie art. 18 pkt 1 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.), Sejmik Województwa
Małopolskiego uchwala, co następuje:
§1
W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko, w granicach
administracyjnych województwa małopolskiego z wyłączeniem Gminy Miejskiej Kraków, wprowadza
się ograniczenia i zakazy określone niniejszą uchwałą.
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o rozpoczęciu eksploatacji instalacji należy przez to rozumieć
pierwsze uruchomienie w miejscu obecnego użytkowania.
§2
Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia w zakresie ich eksploatacji to instalacje, w
których następuje spalanie paliw w rozumieniu art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.),
w szczególności kocioł,
kominek i piec, jeżeli:
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Uwaga częściowo
uwzględniona
Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla
instalacji spalania paliw stałych
poprzez określenie wymagań
w zakresie emisji.
Wybrany wariant
wprowadzenia uchwały wynika
z przeprowadzonych analiz i
powinien doprowadzić do
osiągnięcia poziomów
dopuszczalnych pyłu w
powietrzu.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.

168

Załącznik 1
dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub
wydzielają ciepło poprzez:
bezpośrednie przenoszenie ciepła lub
bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy lub
bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza.
§3
Zakazuje się stosowania w instalacjach o których mowa w §2 następujących paliw:
paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-1
mm wynosi powyżej 5%,
paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20% w całej objętości.
§4
W przypadku instalacji, o których mowa w §2 pkt 1) dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji,
które spełniają łącznie następujące warunki:
spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń
dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 załącznika II do Rozporządzenia
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla
kotłów na paliwo stałe,
nie istnieje możliwość ręcznego podawania do nich paliwa, za wyjątkiem instalacji zgazowujących
paliwo,
nie są wyposażone w ruszt awaryjny lub elementy umożliwiające jego zamontowanie.
§5
W przypadku instalacji, o których mowa w §2 pkt 2) dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji :
które spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji
zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 i 2 załącznika II do
Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu
dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
które posiadają wyłącznie automatyczny system sterowania procesem spalania dedykowany przez
producenta do danej instalacji lub urządzenie typu katalizator albo odpylający filtr cząstek stałych.
których właściciel posiada dokument odbioru wystawiony przez osobę uprawnioną, posiadającą
potwierdzone kompetencje w zakresie budowy i odbioru tego rodzaju instalacji :
ukończone studia wyższe lub specjalistyczne studia podyplomowe w zakresie urządzeń i instalacji
grzewczych spalających paliwa lub,
dyplom złożenia państwowego egzaminu mistrzowskiego w zawodzie zdun, ujęty w wykazie
prowadzonym przez Izbę Rzemieślniczą
jest zrzeszony w izbie zawodowej rzemiosła
które wykonano indywidualnie, metodą tradycyjnego zduństwa, zgodnie z dokumentacją techniczną
referencyjnego prototypu, który posiada dopuszczenie z akredytowanego laboratorium, i które
posiadają deklaracje zgodności z powyższym prototypem, wydaną przez osobę uprawnioną,
posiadającą potwierdzone kompetencje w zakresie budowy i odbioru tego rodzaju instalacji.
§6
Wymagania, o których mowa w § 4 i 5 muszą być spełnione:
dla wszystkich rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania w instalacji w instrukcji dla
użytkowników,

Uchwała nie może nakładać
dodatkowych obowiązków w
zakresie kontroli gdyż wynikają
one wprost z przepisów
ustawowych.
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bez zastosowania dodatkowych urządzeń redukujących emisję, w tym elektrofiltrów, chyba, że
rozwiązania konstrukcyjne instalacji uniemożliwiają jej eksploatację w przypadku braku
funkcjonowania tych urządzeń.
§7
Podmiotami dla których wprowadza się ograniczenia są podmioty eksploatujące instalacje wskazane
w § 2.
§8
Podmiot eksploatujący instalację zobowiązany jest do okazania na żądanie organów uprawnionych
do przeprowadzenia kontroli, dokumentów potwierdzających spełnienie dla eksploatowanej instalacji
wymagań, o których mowa w § 4, § 5 oraz § 10 ust. 2 pkt. 2 lit. b i c oraz § 11, w szczególności:
deklaracji właściwości użytkowych zgodnych z dokumentacją dokumentacji
z zbadań wydanych przez laboratorium akredytowane,
dokumentacji technicznej urządzenia identyfikującej wyrób
instrukcji dla instalatorów i użytkowników, o której mowa w punkcie 2 lit. a) załącznika II do
Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących
ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe oraz w punkcie 3 lit. a) załącznika II do Rozporządzenia
Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.
§10
1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. z następującymi wyjątkami:
1) dla instalacji wymienionych w § 2 pkt 1, których eksploatacja rozpocznie się przed 1 lipca 2017 r.
wymagania, o których mowa w § 4 będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, a w przypadku tych
które na dzień 1 lipca 2017 r. będą spełniać wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji
zanieczyszczeń określone dla klasy 3, klasy 4 lub klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012
wymagania wymienione w § 4 będą obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.
2) dla instalacji wymienionych w § 2 pkt 2 wymagania, o których mowa w § 5, będą obowiązywać
z dniem 1 stycznia 2019 roku, natomiast te z nich, których eksploatacja rozpocznie się przed 1
stycznia 2019 r. będą musiały od
1 stycznia 2023 roku 2027 roku:
a) spełniać wymagania wymienione w § 5 lub
b) 1. - osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub
2. - zostać wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu o
sprawności co najmniej 80% i CO co najmniej do poziomu wymagań wymienionych w § 5
3. - posiadać dokument odbioru potwierdzający wykonane doposażenie, wystawiony
przez osobę uprawnioną zgodnie z § 5 pkt. 3, 4
4. - posiadać potwierdzenie spełnienia warunków emisji wystawione przez uprawnione
organy kontrolne
§11
Dopuszcza się na terenie Gminy Miejskiej Kraków (i innych wskazanych gmin) stosowanie instalacji
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wymienionych w § 2 pkt 2, które obok wymagań wymienionych w § 5:
posiadają wyłącznie automatyczny system sterowania i monitorowania wraz z rejestracją parametrów
procesu spalania, dedykowany przez producenta do danej instalacji
posiadają wyłącznie paleniska bezrusztowe
posiadają niemożliwy do usunięcia dedykowany przez producenta do danej instalacji katalizator lub
odpylający filtr cząstek stałych ( np. elektrofiltr….)
spełniają w stosunku do wymienionych w § 5 pkt. 1 i 2 dodatkowe wymagania:
podwyższoną do minimum 85% sprawność cieplną
obniżony o 1/3 poziom emisji CO względem wymagań w § 5 pkt 1
(czyli obniżony z 1500 do 1000 mg/m³/13% O2 poziom emisji CO).
Uzasadnienie proponowanych zmian Dla uchwały ………/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego
- Środowiska zawodowo i naukowo związane z branżą zduńską, już od dawna sprzeciwiały się
głoszonym opiniom, że nie można w instalacjach grzewczych budynków mieszkalnych spalać paliw
stałych w sposób ekologiczny. Na bazie takich właśnie opinii zdecydowano się w styczniu 2016
zakazać ich stosowania w Gminie Miejskiej Kraków. Dziś nowelizacja małopolskiego Programu
Ochrony Powietrza POP i przygotowany Projekt tzw. Uchwały antysmogowej dostrzega już
możliwość czystego niepogarszającego jakości powietrza i niestanowiącego zagrożenia dla zdrowia,
spalania paliw stałych w wysoko sprawnych energetycznie i ekologicznych kotłach czy pokojowych
ogrzewaczach pomieszczeń, czyli piecach i kominkach. W tym celu, tak jak to ma miejsce w innych
krajach europejskich, słusznie poprzez wprowadzenie wymogów Ekoprojektu wprowadza się
standardy emisji dla instalacji spalania małej mocy, wykonując tym samym dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE.
Wprowadzenie normalizacji dopuszczalnych emisji spalania paliw stałych, jest
rozwiązaniem niezwykle dziś potrzebnym i to pod wieloma względami. Wprowadza się w ten sposób
możliwość stosowania alternatywnych a zarazem najtańszych źródeł ogrzewania domów
mieszkalnych. W ten sposób najbardziej efektywnie motywuje się do wymiany starych kotłów, pieców
i kominków na nowe – ekologiczne. Najlepszą motywacją wszystkich działań jest zwykle ekonomia,
czyli koszty ogrzewania ponoszone w sezonie grzewczym, które przy spalaniu paliw stałych w tym
zwłaszcza drewna– biomasy mogą być nawet kilkakrotnie tańsze niż te z sieci czy ze spalania gazu.
Ta motywacja pozostanie skuteczną nawet wtedy, gdyby inne systemy motywujące np. dotacje i
pożyczki zostały znacznie ograniczone lub nawet wyczerpane. Znacznie łatwiej i mniejszym kosztem
można przekonać i zachęcić do stosowania ekologicznego ogrzewania, wtedy, kiedy jest ono tańsze,
niż wtedy, kiedy będzie wielokrotnie droższe.
- Ponadto promocja i przywracanie możliwości alternatywnego i ekologicznego ogrzewania
domów drewnem – biomasą drzewną, przyczyni się do znacznie lepszego wykorzystania tego
najbardziej dostępnego w naszych warunkach odnawialnego źródła energii OZE. W bardziej
energooszczędnych domach mieszkalnych od 1 stycznia 2017 roku łatwiej będzie spełnić nowe
warunki techniczne (WT), by wskaźnik (EP) nie przekraczał 95 kWh/m²/a, gdy współczynnik (Wi)
będzie niższy i przy stosowaniu drewna–biomasy drzewnej będzie wynosił 0,2, niż gdy przy
wykorzystywaniu nieodnawialnych źródeł energii np. gazu lub węgla wynosiłby 1,1. Wykorzystując do
ogrzewania domów mieszkalnych przede wszystkim to źródło energii, poprawi się nasz krajowy
bilans produkcji energii z OZE (15-20%), umożliwiając przy tym likwidację współspalania biomasy.
Jego lepsze wykorzystanie wpłynie też na poprawę efektywności naszej gospodarki leśnej.
Będzie to też miało niebagatelny wpływ na obniżenie przez nasz kraj ilości emisji CO2 do atmosfery,
ułatwiając wypełnienie przyjętych limitów. Biorąc pod uwagę potencjał tego źródła energii,
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eliminowanie szkodliwej emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez rozwój stosowania zwłaszcza
tego odnawialnego źródła energii, – jakim jest drewno-biomasa drzewna – to najbardziej efektywny i
najbardziej pożądany kierunek rozwoju współczesnej energetyki.
Celem proponowanych przez nasze środowiska zmian do Projektu Uchwały nr …. / 17 Sejmiku
Województwa Małopolskiego, jest skuteczne zapewnienie ekologicznego spalania podczas
praktycznego użytkowania instalacji. Nasze propozycje odnoszą się do określonych w § 2 pkt 2.
instalacji spalających wyłącznie drewno – biomasę drzewną, gdyż dzisiejszy stan wiedzy technicznej
nie pozwala na budowanie pokojowych ogrzewaczy pomieszczeń, które mogłyby zapewnić
spełnienie wprowadzanych wymagań poprzez spalanie węgla. Proponowane przez nas rozwiązania
pozwalają na zapewnienie pożądanego i określonego poziomu emisji ze spalania drewna - biomasy
drzewnej już na etapie ich użytkowania, a nie dopiero post factum, gdy nieekologiczne skutki emisji
zostaną zauważone czy zgłoszone organom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli.
Zagwarantują w ten sposób obsługę wyłącznie zgodnie z instrukcją techniczną.
ad § 5 pkt 2. Proponowane rozwiązania wprowadzając zaawansowaną automatyzację obsługi lub
też wariantowo dodatkowe urządzenia w konstrukcji instalacji, zabezpieczają przed dowolnością
obsługi (ręcznej), która nie gwarantuje emisji spalania na poziomie określonym w karcie technicznej
urządzenia potwierdzonym przez akredytowane laboratorium.
ad § 5 pkt 3. Proponowane rozwiązanie zabezpiecza skutecznie przed niewłaściwym wykonaniem
instalacji grzewczej. Chcąc zapewnić spełnienie określonych przez producenta technicznych
warunków spalania, wprowadza stosowaną w krajach europejskich jako podstawową i najważniejszą
zasadę dopuszczenia do ich instalowania wyłącznie uprawnionych rzemieślników posiadających
potwierdzone stosowne do tego kwalifikacje zawodowe.
Wprowadzenie, a właściwie przywrócenie tego tradycyjnie obowiązującego w europejskim rzemiośle
wymagania, uniemożliwi dostęp do ich instalowania przypadkowym i nieuprawnionym montażystom,
którzy nie będą w stanie zagwarantować im funkcjonowania na wprowadzanym europejskim
poziomie emisji. Z punktu widzenia branży zduńskiej, spełnienie tak wysokich wymogów emisyjnych
dla dopuszczonych nowoczesnych instalacji grzewczych, będzie niemożliwe bez dopuszczenia do ich
budowy wyłącznie specjalistów. Bez wprowadzenia tego wymogu, wprowadzenie tylko normalizacji i
poziomów emisji a nawet określenie warunków rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych do
dopuszczonych urządzeń grzewczych, nie zapewni im pożądanego funkcjonowania
proekologicznego, gdyż od poprawnej instalacji zależy poprawna praca urządzenia.
Wymóg ten nie będzie też naruszał zasad wolności gospodarczej i działań deregulacyjnych (dostępu
do zawodu), gdyż każdy kto uzyska odpowiednie kwalifikacje będzie miał nieograniczony dostęp do
wykonywania zawodu.
ad § 5 pkt 4. Proponowane rozwiązania podobnie jak w innych krajach europejskich, wprowadza
regulacje zapewniające określoną w Uchwale emisję dla urządzeń budowanych indywidualnie i nie
posiadających dopuszczeń producenta (np. tradycyjnie budowane kuchnie czy piece kaflowe).
Podobnie jak w pkt 2 tylko uprawnieni wykonawcy, zduni posiadający potwierdzone kwalifikacje
zawodowe, mogą zagwarantować i zadeklarować właściwe i ekologiczne funkcjonowanie tych
urządzeń. Tylko też oni będą potrafili potwierdzić, że wybudowana instalacja jest wierną kopią
prototypu posiadającego dopuszczenie do stosowania jak również fakt, że została ona wybudowana
właściwie. Bez wprowadzenia tego punktu, Uchwała zlikwiduje możliwość budowy tradycyjnych
pieców kaflowych i trzonów kuchennych a więc tradycyjnego zduństwa.
ad § 10. Przedstawione zmiany pozwalają zapewnić pożądane ekologiczne funkcjonowanie
usprawnianym starym pokojowym piecom i kominkom, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 I
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2019 r. Wprowadzają obok wymaganej już redukcji poziomu emisji pyłu, konieczność redukcji
również poziomu emisji tlenku węgla CO, oraz sposób weryfikacji wprowadzonego dostosowania do
nowych wymagań. Osobą mogącą zweryfikować i sprawdzić po dostosowaniu ich właściwe
funkcjonowanie już na etapie montażu, może być wyłącznie uprawniony, posiadający potwierdzone
kwalifikacje mistrz zduński, który potrafi to ocenić i potwierdzić jeszcze przed dopuszczeniem do
stosowania danej instalacji grzewczej. Organy kontrolne mogą dopiero post factum stwierdzić złe
funkcjonowanie, a mistrz zduński może w ogóle nie dopuścić do ich użytkowania już na etapie ich
instalowania. Proponują też, by okres wymagalności przesunąć, podobnie jak to uczyniono przy
kotłach na rok 2027. Jest to realny okres konieczny do spełnienia tych wymagań ze względu na
bardzo dużą ilość już funkcjonujących tego typu instalacji. Proponowane zmiany znacznie
podwyższają wymagania emisyjne i doprecyzowują sposób ich kontroli. Uważamy, że lepiej opóźnić
wprowadzenie rozwiązań, niż zbyt szybko wprowadzić rozwiązania nieprecyzyjne, a przez to
nieskuteczne gdyż umożliwiają ich obchodzenie.
ad § 11. Wprowadzone rozwiązania zapewniają emisję na maksymalnie obniżonym poziomie,
bezpiecznym nawet w gminach szczególnie narażonych na występowanie przekroczeń jej
dopuszczalnych poziomów. Nie ma w Europie dziś bardziej wymagających rozwiązań. Pozwolą one
Gminie Miejskiej Kraków uzyskać gwarancję na użytkowanie wyłącznie takiego rodzaju instalacji.
Wprowadzają dodatkowe radykalne zabezpieczenia instalowanych urządzeń
grzewczych, które:
ad pkt 1. umożliwiają skuteczną kontrolę ich funkcjonowania tak podczas jak i po użytkowaniu, tak
przez samych użytkowników jak i organy kontrolne. Całkowicie wykluczają możliwość ręcznego – a
więc dowolnego regulowania w nich procesu spalania,
ad pkt 2. gwarantują wyłącznie górne spalanie i praktycznie uniemożliwiają spalanie innych paliw niż
drewno – biomasa drzewna,
ad pkt 3. przez dodatkowe zabezpieczenia konstrukcyjne eliminują możliwość niewłaściwej emisji
nawet podczas przypadkowego spalania niewłaściwych paliw, czy podczas uszkodzenia
automatycznego regulatora spalania. Dodatkowo też gwarantują poziom emisji znacznie niższy niż
wymagany w Ekoprojekcie,
ad pkt 4. spełniają najwyższy stosowany w Europie poziom wymagań emisyjnych, możliwy dziś do
osiągnięcia pod względem technicznym, podnosząc wymagania § 5
Pozostałe proponowane zmiany ( do § 3 i § 8 ) to poprawki techniczne precyzujące poprawność
sformułowań, a przez to możliwość skutecznego egzekwowania wymagań.
Natomiast,
niewprowadzenie naszych propozycji zmian będzie oznaczało, że:
ad § 3 – dopuszczone do spalania drewno będzie mogło być powierzchniowo suche, co
całkowicie uniemożliwi spełnienie warunków emisyjnych,
ad § 5 pkt 2. – paleniska sterowane ręcznie nie będą mogły w praktyce spełniać
określonych wymogów emisyjnych, gdyż umożliwiając dowolną regulację pozwolą na „dowolną”
emisję zanieczyszczeń, a dodatkowo brak zamontowanych katalizatorów lub filtrów pozwoli im
funkcjonować bez żadnego zabezpieczenia przed niewłaściwą regulacją. Najczęstszą przyczyną
nieekologicznego spalania jest zbyt mały dopływ powietrza spowodowany niewłaściwą regulacją jego
dopływu. Obecność filtrów czy katalizatorów zabezpiecza przed tego rodzaju skutkami.
ad § 5 pkt 3. – brak wprowadzenia typowej dla budownictwa procedury odbioru i
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dopuszczenia” do użytkowania”, a także brak wprowadzenia i określenia warunków, które musza
spełniać osoby uprawnione do tych czynności pozbawia wprowadzaną europejską normalizację
dopuszczalnej emisji, możliwości jej spełnienia i kontrolowania. Tylko wykwalifikowani zduni, mogą
zagwarantować budowę instalacji, które spełnią niezwykle podwyższone w stosunku do dziś
obowiązujących wymagania postawione przez Ekoprojekt. Tylko kompetentne osoby posiadające
potwierdzone kwalifikacje zduńskie będą mogły dokonać odbioru dopuszczającego do użytkowania,
zabezpieczając pożądaną emisję od początku funkcjonowania urządzenia. Tylko wykonawcy,
zrzeszeni w ich zawodowych organizacjach gospodarczych – (Cechach i Izbach Rzemieślniczych)
mogą zagwarantować stały poziom posiadanych kwalifikacji i ich aktualizację. Inaczej nie będzie
kontroli nad standardami wykonywania zawodu.
ad § 5 pkt 4. – brak wprowadzenia tych regulacji likwiduje możliwość indywidualnej budowy
tradycyjnych pieców kaflowych i trzonów kuchennych. Proponowane regulacje naprawiają ten błąd i
wprowadzają rozwiązania, które podobnie jak w innych krajach europejskich regulują możliwość
ekologicznego funkcjonowania tego rodzaju instalacji spalających paliwa stałe (praktycznie tylko
drewno – biomasę drzewną)
ad § 10 – niewprowadzenie proponowanych rozwiązań dotyczących wybudowanych
instalacji przed 1 I 2019r. nie zagwarantuje im ekologicznego funkcjonowania na poziomie wymagań
Ekoprojektu. Wydłużony okres wprowadzenia tych wymagań jest konieczny ze względu na
przygotowanie wykwalifikowanych instalatorów dokonujących dostosowania i wykonania ich w dużej
liczbie funkcjonujących już urządzeń. Poza tym wydłużony okres pozwoliłby większej ilości urządzeń
zakończyć już ich naturalny okres eksploatacji lub dokonać ich przebudowy
ad § 11 – niewprowadzenie rozwiązań przywracających możliwość gwarantowanego
ekologicznego spalania wyłącznie drewna – biomasy drzewnej w szczególnych regionach – w tym
przede wszystkim w Krakowie naraża Gminę na przedłużanie niepotrzebnych konfliktów społecznych
oraz na koszty długotrwałych i uciążliwych procesów sądowych. Ich wprowadzenie przywróci zasady
wolności i równości gospodarczej oraz sprawiedliwości społecznej wobec biedniejszych
mieszkańców, a także rzemieślników i przedsiębiorców związanych z energetyką rozproszoną, czy
branżą zduńską. Pozwolą w sposób podobny do stosowanego dziś zwyczajnie w Europie pogodzić
potrzebę ochrony powietrza z ochroną innych praw wszystkich grup mieszkańców.
Tabela nr 1
Porównanie proponowanych dopuszczalnych poziomów emisji dla zamkniętych ogrzewaczy
pomieszczeń na biopaliwa stałe

CO
mg/MJ
średnia
AUSTRIA
15a 2015
Umweitzeichen UZ
NIEMCY

1.100
700

Sprawność
cieplna

NOx
mg/M
*mg/m³ J
* mg/m³
13%
średni 13% O2
O2
a

OGC

Pył

*mg/
mg/MJ
m³
średni
13%
a
O2

mg/MJ
średnia

*mg/
m³
13%
O2

1690
1075

50
50

35
30

52
45

150
120

200
160

66
66

η%

80
80
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BImSchV2.Stufe (2015)
POLSKA
Wg PN-EN 13229,A1
dla ogrzewaczy
pomieszczeń
(praca okresowa)
Klasa I 0-03%
Klasa II 0,3-1%
wymag. dziś
obowiązujące 1%
wg A2 (06.2006r.)

830

1250

do
2340
do
7800
do
7800

3600
12000
12000

-

-

-

-

27

40

70-80

EU
Dyrektywa UE Ekoprojekt dla
976
1500
150
200
90
120
27
40
65
ogrzewaczy
(sezonowa)
pomieszczeń od 2022r.
3
*wynik przeliczenia na podstawie wartości wyrażonych w mg/Nm , zgodnie z metodologią obliczenia
ilości spalin wilgotnych ze spalania paliwa stałego o wartości opałowej 15,6 MJ/kg
25.

Osoba prywatna

26.

Osoba prywatna

W związku z planowanym projektem uchwały antysmogowej dla Małopolski chce odnieść się do kilku
kwestii. Po pierwsze tzw. konsultacje społeczne są niedostatecznie nagłaśniane. Nie neguje
konieczności wyeliminowania ze sprzedaży miałów i mułów, ale mój sprzeciw budzi przymuszenie do
wymiany pieców. Tym, którzy właśnie budują domy i muszą zainstalować jakieś ogrzewanie pewnie
nie zrobi większej różnicy czy piec będzie III-ciej czy V-tej klasy. Natomiast w przypadku domów
starszych to nie zawsze będzie tak, że w miejsce jednego kotła wstawi się inny. To w wielu
przypadkach montaż również instalacji. Też u mieszkańców, którzy nie mają żadnych oszczędności.
Oburzające są wypowiedzi pani Dworakowskiej (?) z Alarmu Smogowego, która z nieodłącznym
uśmieszkiem bagatelizuje koszty tego przedsięwzięcia mówiąc, że cena kotła najnowszej generacji
jest „ tylko” (sic!) 3 razy wyższa. Może dla niej czy pana Kozaka to nie jest dużo. Dla innych jest! Czy
zagwarantujecie 100% dotacji jak w Krakowie? Wątpię. Dlaczego nie rozwijać produkcji „błękitnego
węgla”? Miasto Kraków robiło jego testy w Swoszowicach i co? Cisza! W tym przypadku wyższa cena
mogłaby być do przyjęcia. Gminy (chyba w okolicach Nowego Sącza) jednoczą siły by wspomóc
mieszkańców w zakupie tegoż. Dlaczego takiego pomysłu się nie propaguje i nie rozwija. Dlaczego
nie popularyzuje się filtrów które przecież istnieją. Dlaczego nie zachęty a tylko sankcje. Na koniec
odnośnie tych 10 tys. podpisów zebranych za ustawą. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców
Małopolski to chyba nie jest ilość imponująca. Wystarczy skrzyknąć w internecie „samych swoich” a
potem opowiadać jak to jest się powszechnie popieranym.
Faktem jest, iż wieloletnie zaniedbania w dziedzinie ograniczania niskiej emisji należy jak najszybciej
nadrobić. Proponowane w uchwale zmiany prawa są jednak bardzo radykalne. Oczywiście
zlikwidowanie całej niskiej emisji jest możliwe aczkolwiek wymaga czasu środków i edukacji, a nie
jedynie sankcji i zakazów.
Oczywiście zgadzam się z całkowitym zakazem sprzedaży mułu, floty i innych najdrobniejszych
frakcji węgla będących w rzeczywistości odpadem i to bardzo zanieczyszczonym.
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Całkowicie popieram zakaz instalowania kotłów pozaklasowych oraz klas 1 2 i 3. Powodują one duże
zanieczyszczenie niezależnie od używanego opału. Natomiast różnica emisji pomiędzy klasą 4 i 5 nie
jest już tak znaczna. Kotły klasy 4 to głównie kotły z podajnikiem lub dobre kotły dolnego spalania z
palnikiem ceramicznym. Kotły dolnego spalania umożliwiają spalanie węgla i drewna kawałkowego
bez komplikowania systemu zapewniając dobrą czystość spalin i niską emisję. Co prawda kotły
zgazowujące drewno również pozwalają na czyste spalanie drewna jednak ich obsługa jest bardzo
kłopotliwa, a cena wysoka.
Nie do końca rozumiem dlaczego tak istotna miała by być kwestia rusztów do awaryjnego spalania.
Czy sejmik województwa małopolskiego zakłada a priori, że wszyscy mieszkańcy małopolski marzą
aby palić śmieciami? Sądzę że jeśli ktoś kupuje piec z podajnikiem płaci za komfort jaki daje
automatyka, sądzę również, że palenie na ruszcie awaryjnym nisko energetycznymi śmieciami nie
jest ani łatwe ani efektywne więc nikt normalny tego nie robi. Jeżeli zakładamy złą wolę mieszkańców
to może zakazać sprzedaży beczek bo przecież ktoś może wyspawać „kozę” z beczki i palić w niej
plastikiem ze „skórowania” kradzionych kabli. Również nóż czy koło zapasowe w aucie powinno być
zabronione bo jak ktoś będzie chciał może kogoś dźgnąć lub jeździć na dojazdówce choć to nie
legalne.
Do podajnika całkowicie automatycznego pieca można zapewne wsypać rozdrobnioną płytę meblową
lub granulat plastiku...... o innych odpadach nie wspominając.
Bez odpowiedniej edukacji proceder palenia śmieci będzie nadal trwać. Należy nauczyć ludzi
dlaczego nie warto spalać odpadów, oraz jak właściwie spalać węgiel nie wytwarzając kłębów
gryzącego dymu i wykorzystując jego wartość opałową co obniży koszt ogrzewania i ograniczy
emisję. Właśnie koszt ogrzewania najlepiej przemówi do ludności.

w zakresie emisji.
Wybrany wariant
wprowadzenia uchwały wynika
z przeprowadzonych analiz i
powinien doprowadzić do
osiągnięcia poziomów
dopuszczalnych pyłu w
powietrzu.

Reasumując w mojej ocenie należy:
zakazać opałów typu muł i flota ( niskiej granulacji węgla 0 do 1mm)
zakazać instalacji pieców pozaklasowych do 3 klasy włącznie
edukować ludzi jak właściwie spalać węgiel oraz dlaczego nie wolno palić odpadów.
http://czysteogrzewanie.pl/technika/metody-spalania-wegla/
stopniowo dążyć do eliminacji przestarzałych pieców promując piece klasy 5 i „ekoprojeky” i jedynie
tym rozwiązaniom przyznając dotacje.
27.
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Proponuję, aby w projekcie uchwały dopuścić możliwość instalacji kotłów 5 klasy, które spełniają
wymagania normy PN-EN 303-5:2012, na takim samym poziome co kotły ekoprojektu (emisja pyłów
do 40 mg/m3). Związane jest to z ograniczoną dostępnością na rynku kotłów posiadających certyfikat
ekoprojektu. Dodatkowo montaż kotłów 5 klasy lub ekoprojektu tak jak pisze w uzasadnieniu do ww.
uchwały umożliwią spełnienie norm dla PM2,5, które będą obowiązywać od 2020 roku. W związku z
tym proponuję zlikwidowanie okresu przejściowego dla tych kotłów. Pozostawienie kotłów klasy 5 aż
do tzw. śmierci technicznej. Przy poprawnej eksploatacji, zgodnie z instrukcją, taki piec może służyć
dłużej niż średnio przyjmowana żywotność pieców - 10 lat. Po awarii pieca, nowy piec będzie musiał
spełniać warunki ekoprojektu. Wynika to z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28
kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE.
Z zapisów projektu ustawy wynika, że będzie wprowadzony zakaz stosowania mułów i flotów
węglowych. A co z zakazem sprzedaży słabej jakości paliw ? Warto pomyśleć, żeby ustawa też
wzieła to pod uwagę, ponieważ gdy produkt będzie dalej dostępny na rynku, znajdą się osoby, które
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pomimo obowiązującego zakazu stosowania i tak będą go kupować i po cichu palić tym w piecu.

Uchwała dopuszcza
bezterminową eksploatację
istniejących kotłów klasy 5.

Kolejna kwestia to organy uprawnione do nakładania mandatów, na podstawie art.334 jest to Policja i
Inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska. Wypadałoby poszerzyć katalog wykroczeń, za które
strażnicy gminni (miejscy) mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego (od 20 do 500
złotych), ponieważ w obecnej chwili straż miejska nie mogłaby nałożyć mandatu na osobę, która
spala zakazane do stosowania paliwa stałe.
28.

Osoba prywatna

W odpowiedzi na informacje zamieszczone na stronie internetowej w uchwale antysmogowej dla
Małopolski proszę o uwzględnienie również tych kotłów, które posiadały zbliżone do normy PN EN
303-5:2012 wymagania w zakresie emisji spalin oraz sprawności jeszcze przed wejściem w życie
tego aktu a w związku z tym nie mogły uzyskać na to stosownych dokumentów.
Takim przykładem są kotły posiadające znak bezpieczeństwa ekologicznego wystawiony przez
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu (ICHPW). Wymagania dla tego certyfikatu zostały po
raz pierwszy opracowane w 1999 r. (przy współpracy Ministerstwa Środowiska, Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) a znowelizowane w 2006 r. Certyfikat ten był
wymagany m.in. przy ubieganiu się o wsparcie z szwajcarsko – polskiego funduszu dofinansowań
zadań z zakresu obniżenia zanieczyszczeń powietrza na terenie województwa śląskiego. Obecnie
certyfikat ten posiada ponad 1200 modeli kotłów (pełna lista na stronie ICHPW:
http://www.ichpw.pl/znak-bezpieczenstwa-ekologicznego/). Kotły posiadające ten certyfikat w
przybliżeniu odpowiadają klasie 3 wg normy PN EN 303-5:2012. Jednak użytkownicy tego typu
kotłów nie mogą tego wykazać w sposób bezpośredni, ponieważ wskaźniki nie są do końca
porównywalne. Procedura certyfikacji na znak bezpieczeństwa energetycznego ICHPW nie obejmuje
badań OGC w spalinach (występujących w normie PN EN 303-5:2012), natomiast zawiera pomiary
TOC, NO2 oraz 16 WWA w tym benzo(a)pirenu nie ujętych w normie PN EN 303-5:2012. W obu
normach badana jest sprawność kotła oraz emisja w spalinach CO i pyłu. W wyniku
przeprowadzonych analiz, stężenia TOC, 16 WWA i benzo(a)pirenu są wprost proporcjonalne do
stężenia OGC w spalinach dla danej konstrukcji/techniki spalania [za dr inż. Krystyną Kubicą
„Propozycja kryteriów energetyczno
emisyjnych dla kotłów c.o. opalanych paliwami stałymi promowanymi w ramach Programów
Ograniczania Niskiej Emisji (PONE)”; Polska Izba Ekologii; Katowice, styczeń 2013 r., str. 4.
http://www.pie.pl/materialy/_upload/file/Propozycja_kryteriow_energetyczno-emisyjnych.pdf].
Uzyskanie potwierdzenia zgodności z normą PN EN 303-5:2012 kotłów posiadających certyfikat na
znak bezpieczeństwa ekologicznego może okazać się bardzo kosztowne dla producentów tych
urządzeń oraz ich użytkowników lub wręcz nawet niemożliwe. Duża grupa osób posiadających takie
kotły zostałaby więc poszkodowana tylko z tego powodu, że zakupiła urządzenia przed wejściem w
życie normy PN EN 303-5:2012. Mimo przeznaczenia znacznych kwot na zakup kotłów spełniających
podstawowe wymagania w zakresie emisji spalin zostaliby oni zrównani z osobami użytkującymi
kotły, które nie spełniają żadnych norm emisji.
W związku z tym wnioskuję o dopuszczenie do eksploatacji kotłów posiadających certyfikat na znak
bezpieczeństwa ekologicznego wydanego przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu na
takich samych zasadach jak kotły 3 klasy wg normy PN EN 303-5:2012 czyli o umożliwienie ich
użytkowania do dnia 31 grudnia 2026 r.
Do wniosku załączam kryteria energetyczno – emisyjne dla kotłów wymagane do uzyskania
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certyfikatu na znak bezpieczeństwa ekologicznego ICHPW w klasach A i B.
Znowelizowane kryteria energetyczno-emisyjne na “znak bezpieczeństwa ekologicznego” dla kotłów
małej mocy na paliwa stałe (za dr inż. Jacek Zawistowski „Na czym polegają badania atestacyjne?”
https://www.ogrzewnictwo.pl/artykuly/na-czym-polegaja-badania-atestacyjne-dr-inz-jacekzawistowski.pdf).
Dla kotłów klasy B przyjęto kryteria stosowane od 1999r., dla klasy A – znowelizowane, zaostrzone
kryteria opracowane w roku 2006.

29.

Gmina Łącko

1 – dopuszczalne ilości zanieczyszczeń w suchych gazach odlotowych w warunkach normalnych,
przy zawartości tlenu 10 %
2 – tlenki azotu w przeliczeniu na NO2
TOC – całkowite zanieczyszczenia organiczne
WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, 16 WWA wg EPA
B(a)P – benzo(a)piren
W związku z projektem uchwały wprowadzającej ograniczenia i zakazy w zakresie jakości paliw oraz
parametrów technicznych, rozwiązań technicznych i parametrów emisji instalacji w których następuje
spalanie paliw, mające obowiązywać na obszarze województwa małopolskiego, pragnę złożyć
wniosek do dokumentu o przedłużenie terminu wprowadzenia ograniczeń dotyczących instalacji w
których następuje spalanie paliw.
Wprowadzenie uchwały w Gminie Łącko w tak krótkim czasie jaki podaje projekt uchwały nie jest
możliwe, ponieważ większość mieszkańców Gminy Łącko to ludność uboga, żyjąca głównie z
sadownictwa, opalająca domy drewnem z własnych gospodarstw. W gminie nie ma sieci gazowej ani
ciepłowniczej co wprowadza dodatkowe ograniczenia w korzystaniu z dofinansowania na wymianę
starych kotłów.
Wywiązanie się z uchwały wprowadzającej ograniczenia i zakazy w zakresie parametrów
technicznych kotłów w tak krótkim czasie jaki podaje projekt uchwały, nie jest możliwe, a świadczy o
tym brak większego zainteresowania dotacjami i programem wymiany starych kotłów. Brak
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możliwości opalania drewnem z własnych gospodarstw oraz brak możliwości wprowadzenia
dodatkowego rusztu w kotłach 5 klasy, sprawiła że mieszkańcy nie są zainteresowani wymianą
starych kotłów pomimo dotacji, ponieważ nie stać ich na dodatkowe koszty związane z zakupem
ekogroszku, peletu lub innego paliwa w sytuacji, gdy sami dysponują ekologicznym paliwem w
postaci drewna.
Należy zauważyć, że w naszym terenie głównym paliwem opałowym jest drewno pochodzące z
własnych gospodarstw rolnych i lasów wiejskich oraz kompleksów leśnych będących w zarządzie
Lasów Państwowych. Przemawia za tym niska cena drewna opałowego (ok 120 zł/m3) natomiast
węgiel i pelet są paliwami nadal zbyt drogimi (cena ekogroszku to ok 900 zł/t). Stosowanie w
budynkach jednorodzinnych kotłów 5 klasy bez dodatkowego rusztu na drewno skutkuje tym, że nie
ma alternatywnego paliwa opałowego dla węgla i peletu.
Podsumowując zwracam się wnioskiem o przedłużenie terminu podanego w projekcie uchwały o
minimum 5 lat ze względu na brak możliwości podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców
w tak krótkim czasie jaki podany jest w projekcie uchwały.
30.

1

Podhalański Alarm
Smogowy

Dzień dobry, Reprezentuję inicjatywę społeczną o nazwie Podhalański Alarm Smogowy. Pragniemy
zgłosić swoje uwagi do Uchwały Antysmogowej:
1. Skrócenie okresu przejściowego dla obecnie użytkowanych kotłów na węgiel i drewno, które nie
spełniają żadnych wymagań emisyjnych do końca 2020 roku, a dla kotłów, które spełniają
podstawowe wymagania emisyjne (kotły 3, 4 i 5 klasy) - do końca 2022 roku.
2. Skrócenie okresu przejściowego dla obecnie użytkowanych kominków opalanych drewnem do
lipca 2017 roku.
3. Wprowadzenie dodatkowego wymogu emisyjnego dla kominków – oprócz wymogu dotyczącego
sprawności instalacji na poziomie 80%, należy dodać wymóg dotyczący emisyjności na poziomie nie
większym niż 30 mg/m3.
4. W celu zwiększenia efektu ekologicznego, PAS wnosi o wprowadzenie całkowitego zakazu
stosowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe w nowych budynkach, dla których istnieje
możliwość podłączenia do sieci gazowej lub sieci ciepłowniczej.
5. Postulujemy wprowadzenie bardziej rygorystycznych parametrów emisji instalacji grzewczych dla
miejscowości uzdrowiskowych i turystycznych oraz dla tzw. hot-spotów – terenów, na których z
przeprowadzonej analizy wariantowej wynika, że nie zostaną osiągnięte standardy jakości
powietrza,pomimo zastosowania projektowanych rozwiązań
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1

Fundacja Rozwoju
Polski

Wimieniu Fundacji Rozwoju Polski oraz inicjatywy Sądecki Alarm Smogowy chcielibyśmy wnieść
uwagę dotyczącą przesunięcia wprowadzenia wymiany kotłów, które nie spełniają norm emisyjnych.
Chcemy, żeby stało się to już w roku 2021.

Uwaga częściowo
uwzględniona
Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla
instalacji spalania paliw stałych
poprzez określenie wymagań
w zakresie emisji.
Wybrany wariant
wprowadzenia uchwały wynika
z przeprowadzonych analiz i
powinien doprowadzić do
osiągnięcia poziomów
dopuszczalnych pyłu w
powietrzu.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.
Uwaga częściowo
uwzględniona
Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla
instalacji spalania paliw stałych
poprzez określenie wymagań
w zakresie emisji.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
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32.

Fundacja Otwarty
Plan

Dziękujemy za przekazanie do konsultacji społecznych projektu uchwały, której przedmiotem jest
wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie jakości paliw oraz parametrów technicznych,
rozwiązań technicznych i parametrów emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw, mające
obowiązywać na obszarze województwa małopolskiego za wyjątkiem Gminy Miejskiej Kraków.
Doceniamy podjęte kroki zaradcze i naprawcze dla złej jakości powietrza atmosferycznego badanego
na obszarze województwa małopolskiego, poprzez system monitoringu jakości powietrza.
Jeśli to możliwe wnosimy o próbę zmiany zakresu uchwały w następujących obszarach:
Skrócenie okresu przejściowego dla obecnie użytkowanych kotłów na węgiel i drewno, które nie
spełniają żadnych wymagań emisyjnych do obowiązywania już od 1 stycznia 2020 roku.
Skrócenie okresu przejściowego dla eksploatacji kotłów, które spełniają wymagania w zakresie
sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych jako kotły 3 klasy, 4 klasy i 5 klasy wg.
normy PN EN 3030-5:2012 - do 1 stycznia 2023 roku.
Wszyscy mieszkańcy Małopolski zasługują na realną poprawę jakości powietrza, jakim oddychają.
Czas oczekiwania na zmianę powinien zostać skrócony do niezbędnego administracyjnego minimum.

33.

1

Osoba prywatna

34.

1

popieram uchwałę antysmogową .
poniżej moje uwagi : "Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce zacznie obowiązywać zakaz
stosowania mułów i flotów węglowych " JEST TO BARDZO ODLEGŁA DATA, ZAKAZ
POWINIEN BYĆ WPROWADZONY NATYCHMIASTOWO "Wyznacza długie okresy przejściowe dla
obecnie użytkowanych kotłów na węgiel i drewno" ogólnie wszystkie daty podane w ustawie są zbyt
odległe. Powinno być więcej dofinansowań / ulg dla ludzi w związku z alternatywnymi źródlami
ogrzewania czy też dofinansowania na samochody elektryczne. Brakuje obostrzeń / wytycznych dla
przemysłu.

Osoba prywatna

1
chciałem i ja przekazac mopje uwagi co do projektu uchawły antysmogowej dla Małopolski. Biorąc
pod uwagę tragiczny wręcz stan powietrza którym oddycham ja i moja rodzina, wydaje się ona
niewystarczająco radykalna, zwłaszcza jelsi chodzi o wymianę pieców - okres przejściowy wydaje się
zbyt długi. Rozumiem jednak, ze jest to wynik kompromisu i doceniam, ze podjęte zostały działania w
tej sprawie. Mimo dobrze rozwijajacej się kariery w moim mieście zamieszkania, Krakowie, od
dłuższego czasu rozważam emigrację właśnie z powodu fatalnej jakości powietrza. Mam nadzieję, że
przyszły sezon grzewczy i dalsze działania władzy sprawą, że zdecyduję się jednak pozostać w kraju.

wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.
Uwaga częściowo
uwzględniona
Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla
instalacji spalania paliw stałych
poprzez określenie wymagań
w zakresie emisji.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.
Uwaga częściowo
uwzględniona
Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla
instalacji spalania paliw stałych
poprzez określenie wymagań
w zakresie emisji.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.
Uwaga częściowo
uwzględniona
Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla
instalacji spalania paliw stałych
poprzez określenie wymagań
w zakresie emisji.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
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35.

36.

Osoba prywatna

Katowicki Holding
Węglowy S.A.

chciałbym przesłać moje 3 uwagi (zapytania) dotyczące uchwały antysmogowej dla województwa
małopolskiego.
Po pierwsze: W założeniach napisano: "Do końca 2022 roku konieczna będzie wymiana kotłów na
węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Mieszkańcy będą mieli 6 lat na
wymianę tych kotłów..." oraz "Do końca 2026 roku trzeba będzie wymienić kotły, które obecnie
spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3, 4 lub 5 według normy
PN-EN 303-5:2012. Mieszkańcy będą mieli na ich wymianę 10 lat. To dłużej niż żywotność tych
kotłów, która w praktyce oceniana jest zazwyczaj na 8-10 lat". Dlaczego uzależniana jest wymiana
starych znacząco negatywnie oddziałujących na stan powietrza w Małopolsce kotłów od tego ile
jeszcze ma trwać "żywotność" tych starych? Te 6 i 10 lat to lata, w których kotły te będą nadal truły
mieszkańców. Rozumiem, że potrzebny jest okres przejściowy niezbędny do wymiany urządzeń ale
uważam, że jest on zdecydowanie ZA DŁUGI. Uważam, że skrócenie go o połowę pozwoliłoby
szybciej uzyskać spodziewane efekty poprawy jakości powietrza. Stan powietrza w naszym
województwie jest tak katastrofalny, że nie możemy sobie pozwolić na tak długie okresy
funkcjonowania przestarzałych kotłów.
Po drugie: Proponowałbym uszczegółowić kwestię kontroli dokumentacji, przewodów kominowych
oraz samych palenisk i sposobu ich montażu. Tak aby uniknąć stosowania przez co "sprytniejszych"
obywateli przeróbek. Pamiętajmy, że część kotłów tzw. nowoczesnych ma możliwość palenia
tradycyjnego np. w przypadku przerwy w dostawie prądu. Na upartego można w nich palić tradycyjnie
tylko trzeba częściej dokładać paliwo stałe. Dlatego ważne jest aby w uchwale były precyzyjne zapisy
dotyczące kontroli nie tylko dokumentacji ale również palenisk, przewodów kominowych a nawet
umów z odbiorcami odpadów.
Po trzecie: Mam pytanie: jak twórcy uchwały przewidują kontrole wilgotności sezonowanego drewna?
Generalnie bardzo dobrze, że taka uchwała wejdzie w życie.
Dziękuję za korespondencję z dnia 08.12.2016 r. znak sprawy: SR-V.7013.1.88,2016 dotyczącą
projektu uchwały antysmogowej dla Województwa Małopolskiego i zaproszenie do konsultacji w
sprawie wprowadzenia na obszarze województwa Małopolskiego ograniczeń i zakazów eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Po zapoznaniu się z projektem aktu prawa miejscowego pozwalam sobie w imieniu Katowickiego
Holdingu Węglowego SA wnieść kilka uwag, których uwzględnienie umożliwi Państwu realizację
celów środowiskowych, a jednocześnie zabezpieczy interesy mieszkańców Małopolski i polskiej
branży górniczej.
Z uwagi na liczbę i charakter naszych spostrzeżeń większość z nich zawarliśmy w załączniku do
niniejszego pisma wskazując na te paragrafy i punkty opublikowanego projektu, które budzą
wątpliwości natury prawnej, technicznej czy też technologicznej.
Niezależnie od zastrzeżeń zawartych w załączniku pragniemy zwrócić uwagę Pana Marszałka na:
procesy legislacyjne realizowane na szczeblu centralnym a dotyczące:
- jakości paliw stałych wprowadzanych do obrotu
- wymagań dla kotłów na paliwa stałe
oraz wpływ wprowadzanych uchwałą antysmogową uregulowań na:
rynek pracy w województwie małopolskim i śląskim
stopień zamożności społeczności lokalnych

1

1

poprawy jakości powietrza.
Uwaga częściowo
uwzględniona
Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla
instalacji spalania paliw stałych
poprzez określenie wymagań
w zakresie emisji.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.

Uwaga nie uwzględniona.
Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla
instalacji spalania paliw stałych
poprzez określenie wymagań
w zakresie emisji.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.
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W załączeniu:
- Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego z uwagami KHW SA
ZAŁĄCZNIK NR 1
Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego)
UCHWAŁA Nr
../17
ZAWIERA UWAGI KHW SA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Na podstawie art. 18 pkt 1 i art. 89 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn.
zm.) oraz art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 672 z późn. zm.),
Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:
§1
1.
W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko, w
granicach
administracyjnych województwa małopolskiego z wyłączeniem Gminy Miejskiej Kraków, wprowadza
się ograniczenia i zakazy określone niniejszą uchwałą.
2.
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o rozpoczęciu eksploatacji instalacji należy przez to
rozumieć
pierwsze uruchomienie w miejscu obecnego użytkowania.
KHW SA - nie do końca zrozumiałe jest użycie terminu instalacja zamiast urządzenie. W kolejnych
punktach uchwały wywołuje to chaos pojęciowy bo w potocznym rozumieniu kocioł, kominek piec,
etc. to raczej urządzenia a nie instalacja
§2
Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia w zakresie ich eksploatacji to instalacje, w
których następuje spalanie paliw w rozumieniu art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), w szczególności kocioł, kominek i piec,
jeżeli:
dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub
wydzielają ciepło poprzez:
bezpośrednie przenoszenie ciepła lub
bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy lub
bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza.
§3
Zakazuje się stosowania w instalacjach o których mowa w §2 następujących paliw:
1) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-1 mm
wynosi powyżej 5%,
KHW SA - W pełni zrozumiała i uzasadniona jest intencja autorów projektu uchwały (eliminacja z
rynku mułów, flotów, etc. głównych emitentów pyłów). Jednak w naszej ocenie rozwiązaniem
skuteczniejszym byłoby wprowadzenie zarówno zakazu stosowania jak i obrotu paliwami stałymi o
uziarnieniu poniżej 1 mm.
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2) paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20%.
§4
W przypadku instalacji, o których mowa w §2 pkt 1) dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji,
które spełniają łącznie następujące warunki:
1) spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń
dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 załącznika II do Rozporządzenia
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów
na paliwo stałe,
KHW SA - w celu wyjaśnienia wątpliwości zamieszczamy poniżej cytat z ww. Rozporządzenia .......
Szczegółowe wymogi dotyczące Ekoprojektu. Od dnia 1 stycznia 2020 r. kotły na paliwo stałe
muszą spełniać następujące wymogi:
sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej
20 kW lub mniejszej nie może być mniejsza niż 75 %;
sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o znamionowej mocy
cieplnej przekraczającej 20 kW nie może być mniejsza niż 77 %;
emisje cząstek stałych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 40
mg/m3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 60 mg/m3 w przypadku
kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
emisje organicznych związków gazowych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą
przekraczać 20 mg/m3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 30 mg/m3 w
przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
emisje tlenku węgla dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 500
mg/m3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 700 mg/m3 w przypadku
kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
emisje tlenków azotu, wyrażone jako ekwiwalent dwutlenku azotu, dotyczące sezonowego ogrzewania
pomieszczeń nie mogą przekraczać 200 mg/m3 w przypadku kotłów na biomasę oraz 350 mg/m3 w
przypadku kotłów na paliwa kopalne;
W przypadku kotła na paliwo stałe wymogi te muszą zostać spełnione dla paliwa zalecanego i
dowolnego innego odpowiedniego paliwa.
2) nie istnieje możliwość ręcznego podawania do nich paliwa, za wyjątkiem instalacji zgazowujących
paliwo
KHW SA - Jak wykazano powyżej Ekoprojekt dopuszcza stosowanie kotłów z nieautomatycznym
podawaniem paliwa ba nawet zwiększa dopuszczalny poziom emisji z tego typu urządzeń, a projekt
uchwały poprzez eliminację kotłów nieautomatycznych:
- niemal całkowicie eliminuje z obrotu część najwyższej jakości paliw węglowych (sortymenty
grube), pozostawiając w katalogu węgli dopuszczonych do stosowania szerokie spektrum
miałów nawet tych niskokalorycznych czy wysokozasiarczonych.
- nie uwzględnia skali zapotrzebowania na sortymenty, które mogą być podawane mechanicznie do
komory paleniskowej urządzenia wytwarzającego ciepło,
w przypadku zrealizowania powyższych założeń wbrew intencjom autorów ww.
Rozporządzenia (UE) ... zdecydowanie wzrosną koszty ogrzewania w gospodarstwach
domowych, po pierwsze ze względu na koszt urządzenia grzewczego, po drugie ze względu na
prawdopodobny wzrost ceny sortymentów możliwych do zastosowania w urządzeniach z
mechanicznym podawaniem paliwa (podaż - popyt). Prawdopodobnym skutkiem zakazu stosowania
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kotłów nieautomatycznych będzie ubóstwo, a nawet wykluczenie energetyczne części mieszkańców
(pomimo proponowanych rekompensat).
nie są wyposażone w ruszt awaryjny lub elementy umożliwiające jego zamontowanie.
KHW SA Projekt Uchwały .... całkowicie abstrahuje od sytuacji, które wielokrotnie miały już miejsce w
przeszłości tj. awarie sieci energetycznych i będący ich następstwem brak możliwości
automatycznego podawania paliwa oraz brak dostatecznej podaży węgli dedykowanych do kotłów
automatycznych (z tego typu sytuacją KHW SA miał już do czynienia w trakcie realizowanych
wspólnie z gminami województwa śląskiego lokalnych Programów Ograniczenia Niskiej Emisji).
§5
W przypadku instalacji, o których mowa w §2 pkt 2) dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji,
które spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji
zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 i 2 załącznika II do
Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu
dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
§6
Wymagania, o których mowa w § 4 i 5 muszą być spełnione:
dla wszystkich rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania w instalacji w instrukcji dla
użytkowników, (?)
bez zastosowania dodatkowych urządzeń redukujących emisję, w tym elektrofiltrów, chyba, że
rozwiązania konstrukcyjne instalacji uniemożliwiają jej eksploatację w przypadku braku
funkcjonowania tych urządzeń.
KHW SA - Projekt w tym punkcie całkowicie pomija kwestię rozwoju technologii paliwowych i
kotlarskich. Aktualnie w wielu ośrodkach, całkowicie niezależnie od siebie prowadzone są prace nad
nowymi niskoemisyjnymi paliwami węglowymi możliwymi do zastosowania również w kotłach o małej
mocy (10-25 kW). Firmy kotlarskie i nie tylko poszukują rozwiązań umożliwiających zredukowanie
emisji powstających w wyniku spalania paliw w produkowanych przez nie urządzeniach, (w KHW SA
wiemy już o testowaniu monitorowanych elektrofiltrów stosowanych w instalacjach grzewczych
zasilanych kotłami o mocy do 25kW. Pytaniem otwartym pozostaje, więc czy nie prościej byłoby
monitorować funkcjonowanie elektrofiltru niż zakazywać stosowania taniego paliwa, które w
nowoczesnej instalacji może okazać się mniej toksyczne niż wymuszone uchwałą rozwiązanie
„tradycyjne").
§7
Podmiotami, dla których wprowadza się ograniczenia są podmioty eksploatujące instalacje wskazane w
§ 2.
§8
Podmiot eksploatujący instalację zobowiązany jest do okazania na żądanie organów uprawnionych do
przeprowadzenia kontroli, dokumentów potwierdzających spełnienie dla eksploatowanej instalacji
wymagań, o których mowa w § 4, § 5 oraz § 10 ust. 2 pkt. 2 lit. b i c, w szczególności:
1) dokumentacji z badań wydanych przez laboratorium akredytowane,
KHW SA - pomimo pozornie jednoznacznego zapisu w niniejszym paragrafie nadal mamy wątpliwości,
czego badanie miałoby dotyczyć:
urządzenia grzewczego?
instalacji grzewczej?
paliwa?
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a może wszystkich wymienionych? Kolejne kwestie do wyjaśnienia to:
jakich partii paliwa badanie miałoby dotyczyć,
częstotliwość takich badań.
Jeśli zaś badania dotyczyć miałyby całej instalacji to, kto może realizować takie badania na tak
szeroką skalę i kto pokryje ich koszty. Ważne jest również odniesienie paragrafu 8 i związanego z nim
procesu generowania kosztów do treści Rozporządzenia 2015/1189 Komisji Europejskiej gdzie już w
punkcie 1 zwrócono uwagę na wdrażanie Ekoprojektu bez powodowania nadmiernych kosztów.
2)
dokumentacji technicznej urządzenia,
KHW SA -tu nasze pytanie brzmi, którego urządzenia, skoro rozporządzenie mówi o instalacji a nie o
konkretnym urządzeniu, a jeśli chodzi o to urządzenie, które nazwano instalacją to jak długo należy
przechowywać dokumentację i udostępniać organom kontroli?
3)
instrukcji dla instalatorów i użytkowników, o której mowa w punkcie 2 lit. a) załącznika II do
Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów
dotyczących Ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe oraz w punkcie 3 lit. a) załącznika li do
Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów
dotyczących Ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
KHW SA - wątpliwości jak wyżej
§9
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.
§10
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. z następującymi wyjątkami:
dla instalacji wymienionych w § 2 pkt 1, których eksploatacja rozpocznie się przed 1 lipca 2017 r.
wymagania, o których mowa w § 4 będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, a w przypadku tych,
które na dzień 1 lipca 2017 r. będą spełniać wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji
zanieczyszczeń określone dla klasy 3, klasy 4 lub klasy 5 według normy PN E PN EN 303-5:2012
wymagania wymienione w § 4 będą obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.
dla instalacji wymienionych w § 2 pkt 2 wymagania, o których mowa w § 5, będą obowiązywać z
dniem 1 stycznia 2019 roku, natomiast te z nich, których eksploatacja rozpocznie się przed 1 stycznia
2019 r. będą musiały od 1 stycznia 2023 roku:
spełniać wymagania wymienione w § 5 lub
osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub
zostać wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu o sprawności co najmniej 80%.
Podsumowując stwierdzić należy, że służące podnoszeniu, jakości życia mieszkańców Małopolski
cele antysmogowe są możliwe do zrealizowania niemal natychmiastowo i niemal bezkosztowo,
metodami ewolucyjnymi bez konieczności dokonywania przewrotu w ogrzewnictwie indywidualnym.
W naszej ocenie za punkt wyjścia przyjąć należy uporządkowanie sytuacji na rynku kotłów CWU i
rynku paliw stałych.
Z naszych wieloletnich obserwacji wynika, że to nie spalanie wzbogaconego węgla jest główną
przyczyną szkodliwej emisji, ale powszechne korzystanie z odpadów, nie tylko śmieci (np. butelki typu
PET), ale przede wszystkim odpadów przemysłowych (płyty OSB i im podobne), gumy (np. resztki
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opon), oleje (np. przepracowane oleje silnikowe), itp.
Wydaje się, że uchwała w proponowanym kształcie jest zbyt restrykcyjna i w rezultacie doprowadzi
do całkowitego zaprzestania spalania węgla, a jak się wydaje nie to jest jej celem. Nawiązując do
zaznaczonego powyżej aspektu ekonomicznego dołączamy infografikę ilustrującą zróżnicowanie
kosztów ogrzewania hipotetycznego domu jednorodzinnego w zależności od stosowanego paliwa.

37.

P.P.H. KOSTRZEWA
SP.j.

Reprezentując przedsiębiorstwo KOSTRZEWA, producenta urządzeń grzewczych na biomasę,
zgłaszam następujące uwagi do projektu w.w. uchwały:
Uchwała zakłada, że od 1 lipca 2017 roku nie będzie możliwa w Małopolsce instalacja kotła na węgiel
lub drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie
ekoprojektu. Jak Uchwałodawca zamierza zagwarantować, że instalowane od 1 lipca nowe kotły
będą spełniały rozporządzenia ekoprojektu? Czy deklaracja producenta o spełnianiu wymagań
określonych w rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu wystarczy? Naszym zdaniem nie wystarczy –
niezbędny jest certyfikat, wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą, oddzielnie na każdą
moc w danym typoszeregu.
Przykład. Producent kotła c.o. - typoszeregu 15, 25, 40, 50, 75, 100 kW kieruje do badania w
akredytowanym laboratorium badawczym kotły o mocy 15, 50, 100, gdzie uzyskuje pozytywny wynik
badania oraz certyfikat. Producent podaje informację, że urządzenia z całego typoszeregu (15, 25,
40, 50, 75, 100 kW) spełniają wymogi ekoprojektu.
Taka możliwość była dana w przypadku certyfikatu, potwierdzającego zgodność z 5 klasą według
normy PN EN 303:5-2012. Jako doświadczony producent urządzeń grzewczych na biomasę,
dysponujący firmowym laboratorium badawczym, mam świadomość, że takie wyrywkowe badania nie
dają gwarancji, co do spełniania wymogów ekoprojektu przez całość typoszeregu.
Wnoszę o następujący zapis:
Paragraf 8.

1

Uwaga nie uwzględniona.
Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla
instalacji spalania paliw stałych
poprzez określenie wymagań
w zakresie emisji.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.

186

Załącznik 1

38.

Instytut Gospodarki
Surowcami
Mineralnymi i Energią
Polskiej Akademii
Nauk

1) Dokumentacji z badań wydanych przez akredytowane laboratorium badawcze na konkretną moc
w danym typoszeregu kotła
Użytkowanie kotła c.o. spełniającego wymogi ekoprojektu
Gdzie użytkownik kotła c.o. spełniającego wymogi ekoprojektu ma zakupić ekogroszek, paliwo o
parametrach jakościowych, umożliwiających osiągnięcie parametrów emisyjnych, zgodnych z
wymogami ekoprojektu?
Czy Uchwałodawca sprawdził w składach opałowych dostępność węgla, przeznaczonego do kotłów
spełniających warunki ekoprojektu?
Czy ekogroszek jest odpowiednio oznakowany, co zapobiegnie pomyłkom podczas zakupu?
Czy na każdym dostępnym na krajowym rynku paliw ekogroszku można osiągnąć parametry
ekoprojektu?
Jak powinno zostać sformułowane zamówienie na ekogroszek do urządzenia spełniającego wymogi
ekoprojektu?
Jak użytkownik urządzenia grzewczego ma udokumentować, że stosuje paliwo o parametrach takich,
jak to zastosowane w badaniu certyfikacyjnym urządzenia?
Jeżeli klient ma zakupić paliwo o parametrach umożliwiających spełnienie wymogów emisyjnych
ekoprojektu, musi ono zostać odpowiednio sklasyfikowane i oznakowane. Tak się dzieje w przypadku
peletu, gdzie mamy klasy A1, A2 i B (ISO 17225-2:2014 (E). Producent urządzenia grzewczego na
biomasę podaje informację, jakiej klasy pelet należy stosować. Brak klasyfikacji węgla uniemożliwia
osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego w przypadku stosowania kotłów na ekogroszek z
certyfikatem ekoprojektu. Brak klasyfikacji węgla stawia w niekorzystnym świetle użytkownika
urządzenia grzewczego na węgiel, który nie jest w stanie zareklamować paliwa, którego jakość
uniemożliwia spełnienie wymogów ekoprojektu.
Wnoszę o to, aby uchwała antysmogowa zawierała następujący zapis
Uchwała wstrzymuje zastosowanie kotłów na ekogroszek z certyfikatem potwierdzającym spełnianie
postanowień ekoprojektu do czasu wprowadzenia przez Ustawodawcę norm na paliwa kopalne. Brak
norm na węgiel uniemożliwia osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego w województwie
małopolskim.
Procedury kontrolne
Wnoszę o to, aby uchwała antysmogowa zawierała następujący zapis:
Kotły na ekogroszek powinny być uruchamiane po raz pierwszy przez przedstawiciela serwisu
fabrycznego producenta. Uruchomieniu powinno towarzyszyć użycie analizatora spalin. Urządzenie
zarejestruje informację o emisji CO i NOx . Taka informacja powinna zostać okazana służbom
kontrolującym urządzenie.
Nawiązując do dyskusji na temat „Projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw", w której uczestniczył nasz pracownik, dr Tomasz Mirowski w dniu
03.01.2017 r. w UMWM, Instytut GSMiE PAN zgłasza następujące uwagi do Projektu:
w paragrafie 3, punkt 2 określono zakaz stosowania mieszanek paliwowych zawierających
biomasę powyżej 20% wilgotności. Naszym zadaniem zapis jest nieprecyzyjny, ponieważ nie
określono w jakim stanie znajduje się próbka paliwa, która będzie podlegać badaniu.
Proponujemy zapis:
„2) paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20% w stanie roboczym"
paragraf 8, punkt 1 należy doprecyzować wskazując o jakie badania chodzi (czy urządzenia
czy instalacji). Proponujemy zapis:

1

Uwaga częściowo
uwzględniona
Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla
instalacji spalania paliw stałych
poprzez określenie wymagań
w zakresie emisji.
Wskazano wilgotność w stanie
roboczym.
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„1) dokumentacji z badań kotła lub urządzenia grzewczego wydanej przez laboratorium posiadające
odpowiednią w tym zakresie akredytację"
39.

Polska Grupa
Górnicza

Dotyczy: Projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na
obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw.
Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. jako największy producent paliw węglowych w Europie rozumie
potrzebę poprawy jakości powietrza w województwie małopolskim. Z uwagi na istotny wpływ
projektowanej ustawy na rynek zbytu węgla PGG pragnie zgłosić uwagi do w/w projektu.
W projekcie rozporządzenia Projektodawca powołuje się na postanowienia Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów
na paliwa stałe. Należy tutaj zaznaczyć, iż zgodnie z Rozporządzeniami do ww. Dyrektywy, wymogi
dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe obowiązują od 01.01.2022 a dla kotłów
dostarczających ciepło do instalacji CO obowiązują od 01. 01.2020 r. Projekt Uchwały wprowadza w
woj. małopolskim wcześniej o 2,5 roku wymogi dla kotłów spalających paliwa stałe wynikające z
Rozporządzeń Komisji UE. Przyczyni się do zmniejszenia konsumpcji węgli w sortymentach grubych,
obniżając przychody PGG. W związku z powyższym PGG będzie zmuszone w bardzo krótkim czasie
do zmiany profilu produkcyjnego w celu dostosowania się do nowych oczekiwań rynku. Aktualnie w
woj. małopolskim pracuje 540 tys. kotłów na paliwa stałe. Jednocześnie GUS podaje zużycie węgla
za 2015 r. w sektorze drobnych odbiorców (gospodarstwa domowe (87%) rolnictwo i pozostali
odbiorcy ) w wysokości 1 023 tys. ton. Przy założeniu średniego zużycia węgla na kocioł w roku około
5 t, aktualnie około 205 tys. kotłów zasilane jest węglem a pozostałe 335 tys. zasilane jest innymi
nośnikami energii pierwotnej w tym odpadami. Wprowadzenie nowych wymogów dla kotłów możliwe
jest do spełnienia przez automatyczne kotły spalające paliwa stałe: ekogroszki, miały oraz pellety.
Zatem z rynku zostaną wykluczone węgle grube oraz pozostałe nośniki energii pierwotnej. Należy
spodziewać się istotnego wzrostu zużycia ekogroszków oraz miałów do zasilania automatycznych
kotłów węglowych, co będzie wymagało zmiany strategii produktowej PGG. PGG posiada potencjał
węgli do zasilania kotłów automatycznych w postaci aktualnie produkowanych ekogroszków Retopal
oraz Pieklorz oraz miałów wzbogaconych z liczbą Rogi < 20. Największy potencjał istnieje w miałach
wzbogaconych 0-31,5 mm, w których jest 10-20 % ziarn < 1 mm co związane jest z procesem
wydobywczym Zapis w §3 projektu Uchwały mówi iż „ zakazuje się stosowania paliw, w których udział
masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-lmm wynosi powyżej 5 %."

1

Uwaga częściowo
uwzględniona
Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla
instalacji spalania paliw stałych
poprzez określenie wymagań
w zakresie emisji.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.
Zmienione zostały parametry
mułów i flotów.

Z uwagi na fakt, iż w uzasadnieniu do w/w uchwały zostało wskazane, iż zakaz dotyczy paliw o
uziarnieniu od 0-1 mm czyli flotokoncentratów i mułów surowych, należy mieć na uwadze, iż
sortymenty MI oraz MII posiadają granulację odpowiednio od 0-31,5 mm oraz 0-20 mm z udziałem
ziarn < 1 mm w ilości 10-20 %. Wprowadzenie ww. zapisu w § 3 pkt. 1 w proponowanej formie
spowoduje wykluczenie stosowania nie tylko sortymentów mułowych ale również
wysokoenergetycznych wzbogacanych sortymentów miałowych, którymi mogą być zasilane kotły
spełniające wymogi klasy 5. Jeżeli zamiarem Ustawodawcy jest eliminacja mułów i flotokoncentratów
z rynku paliw dostępnych dla sektora komunalno-bytowego, należy zakazać ich użytkowania bez
jednoczesnej eliminacji dobrych jakościowo paliw w sortymentach MI oraz MII.
W §4 punkt 2 eliminuje się możliwości użytkowania kotłów z ręcznym zasypem co jest zaostrzeniem
względem Rozporządzenia UE 2015/1189, które dopuszcza takie kotły do obrotu w przypadku
spełnienia norm emisyjnych. Wykluczenie tych kotłów z rynku z uwagi na możliwość spalania w nich
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40.

Izba Gospodarcza
Sprzedawców
Polskiego Węgla

niewłaściwego paliwa, w tym odpadów, uderza bezpośrednio w rynek węgla. Co prawda aktualnie nie
ma kotłów zasypowych spełniających normy emisyjne 5 klasy co nie oznacza jednak, że technologia
tego nie umożliwia. Uchwała spowoduje zablokowanie rozwoju tych kotłów i trwale wyeliminuje je
wraz z węglami grubymi z lokalnego rynku. Zatem konsekwencją spalania odpadów obciąża się tylko
górnictwo. Proponujemy pozostawienie możliwości użytkowania kotłów z ręcznym podawaniem
paliwa z jednoczesnym zwiększeniem ekologicznego uświadamiania społeczeństwa. Ważne jest
także aby w procesie wymiany kotła był obowiązek demontażu i złomowania starego urządzenia.
Proponujemy złagodzenie zapisu § 10 pkt. 2 poprzez wprowadzenie dopuszczalnego poziomu
sprawności cieplnej zgodnej z Rozporządzeniem 1185/2015 z dnia 24.04,2015 r. w wysokości 65 %.
Bardzo ważne jest aby społeczeństwo było poinformowane, jakie kotły węglowe powinno kupować w
okresie do 01.01.2019 r. Aktualnie na stronie powietrze.małopolska.pl znajduje się wykaz
niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe - obejmuje on głównie automatyczne kotły.
Brak jest listy pozostałych instalaq'i spalania paliw stałych w tym kominków, piecy, kuchni węglowych
itp., które spełniają wymogi określone w § 10 pkt. 2.
Uprzejmie informujemy, że jesteśmy zainteresowani współpracą i konsultacjami w kolejnych etapach
wdrażania programów ograniczenia niskiej emisji i prosimy o bieżące informacje w tym zakresie.
Działając w imieniu Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla, z powołaniem na
uprawnienia do reprezentacji w/w podmiotu wskazane w załączonym wydruku z KRS, w związku z
przystąpieniem przez Sejmik Województwa Małopolskiego do prac nad projektem uchwały w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw, jak również w związku z prowadzonymi
konsultacjami społecznymi w tym zakresie, niniejszym poniżej przedstawiamy uwagi i wnioski do
przedstawionego projektu uchwały.
BRAK DELEGACJI USTAWOWEJ DO WRPOWADZENIA MECHANIZMÓW
ZAPROPONOWANYCH W UCHWALE
W pierwszej kolejności należy wskazać, ze wbrew nadanej uchwale nazwie, jest ona dużo dalej
idąca, aniżeli tylko wprowadzająca ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji. Istotnym
bowiem jest, ze jest to de facto uchwała powodująca konieczność wymiany dotychczas
użytkowanych instalacji, gdyż nie wprowadza się ograniczeń lub zakazów, ale mechanizmy
wprowadzone za pomocą tej uchwały, wpływają na całkowitą zmianę nie tyle sposobu
eksploatowania, ale na zmianę przedmiotu eksploatowania.
Zgodnie z treścią art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska, sejmik województwa może, w drodze
uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko,
wprowadzić ORraniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw. Uchwała określać ma rodzaje podmiotów lub instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia
lub zakazy, nadto rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania lub których stosowanie jest
zakazane na obszarze, o którym mowa w pkt 1, lub parametry techniczne lub rozwiązania techniczne
lub parametry emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw, dopuszczonych do stosowania na
tym obszarze. Ponadto uchwała może określać sposób lub cel wykorzystania paliw, który jest objęty
ograniczeniami określonymi w uchwale. Delegacja ustawowa wyrażona zatem w art. 96 ustawy
Prawo ochrony środowiska, nie upoważnia sejmiku województwa do nakazania wymiany instalacji na
inne, a jedynie upoważnia do ograniczenia eksploatacji instalacji, ale jedynie instalacji juz
istniejących.
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Uwaga nie uwzględniona.
Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla
instalacji spalania paliw stałych
poprzez określenie wymagań
w zakresie emisji.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.
Uchwała opiera się o przepisy
art. 96 Poś i nie narusza
innych przepisów.
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SPRZECZNOŚĆ UCHWAŁY Z NORMAMI PRAWNYMI WYŻSZEGO RZĘDU
Autorzy projektu uchwały powołują się na przepisy unijne w postaci:
1.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.
ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów
związanych z energią;
2.
Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących
ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe;
3.
Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących
ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.
Niemniej w żadnym z zapisów tych aktów nie jest wskazane, aby dopełnienie norm emisyjnych,
musiało wiązać się z całkowitą wymianą instalacji. Wręcz przeciwnie, w założeniach do wskazanych
rozporządzeń wskazuje się, ze celem realizacji ich zapisów, należy wpierw wykorzystywać dostępne
technologie, tak aby nie generować kosztów zakupu instalacji.
W projektowanej natomiast uchwale, założeniem jej twórców jest całkowita wymiana instalacji, a co
więcej, wymiana instalacji na instalacje o parametrach i sposobie użytkowania bardziej
rygorystycznych, aniżeli wynika to bezpośrednio z treści Rozporządzeń 2015/1185 oraz 2015/1189.
Niewątpliwym jest, że przepisy prawa miejscowego zajmującego najniższe miejsce w hierarchii aktów
prawnych, muszą być zgodne z aktami prawnymi wyższego rzędu, w tym z prawem unijnym w
którego skład wchodzą Rozporządzenia Komisji Europejskiej. Jeżeli zatem przepisy Dyrektywy oraz
Rozporządzeń unijnych, na które powołuje się projekt uchwały, nie nakazują wymiany instalacji, to
nieuprawnionym jest żądanie dokonania takiej wymiany w przepisach prawa miejscowego.
Ponadto wskazać należy, ze przepisy wyżej wskazanych Dyrektywy oraz Rozporządzeń unijnych
wyraźnie dopuszczają możliwość eksploatacji instalacji z ręcznym podawaniem paliwa. Ponadto z
treści tych aktów prawnych nie wynika zakaz używania instalacji wyposażonych w ruszt awaryjny lub
elementy umożliwiające jego zamontowanie, jak również nie wynika zakaz możliwości montowania
dodatkowych urządzeń redukujących emisję.
Co również istotne, przepisy wskazanych wyżej unijnych aktów prawnych, przewidują wyłączenia w
zakresie ich stosowania. W Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 wskazano bowiem, że
rozporządzenie nie ma zastosowania do:
1.
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe przeznaczonych do spalania
wyłącznie biomasy niedrzewnej;
2.
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe przeznaczonych wyłącznie do użytku
na zewnątrz;
3.
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, których bezpośrednia moc cieplna
wynosi mniej niż 6 %
4.
łącznej bezpośredniej i pośredniej mocy cieplnej przy nominalnej mocy cieplnej;
5.
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, które nie są zmontowane fabrycznie
ani nie są dostarczane jako prefabrykowane komponenty lub części przez jednego producenta i
muszą być zmontowane na miejscu;
6.
produktów do ogrzewania powietrznego;
7.
pieców do saun.
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W Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 wskazano natomiast, że nie ma ono zastosowania do:
1.
kotłów wytwarzających energię cieplną wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody
użytkowej;
2.
kotłów przeznaczonych do ogrzewania i rozprowadzania gazowych nośników ciepła, takich
jak para lub powietrze;
3.
kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe o maksymalnej mocy elektrycznej 50 kW lub
większej;
4.
kotłów na biomasę niedrzewną.
Wyłączeń takich nie ma natomiast w projekcie przedmiotowej uchwały, co oznacza, że również i w
tym aspekcie, akt uchwała antysmogowa dla Małopolski, będąca aktem prawa miejscowego, bardziej
rygorystycznie normuje prawa i obowiązki mieszkańców, niż wynika to z przepisów Rozporządzeń
unijnych, mających bezpośrednie działanie w sferze prawnej każdego obywatela Państwa
członkowskiego.
Kolejną kwestią uregulowaną odmiennie w projekcie uchwały antysmogowej oraz w przywołanej
Dyrektywie oraz unijnych Rozporządzeniach, jest termin od którego instalacje winny spełniać
wskazane przepisami nowe parametry w zakresie emisji oraz sezonowej efektywności energetycznej.
W rozporządzeniach Komisji (UE) 2015/1185 oraz 2015/1189, jako datę graniczną wskazano 1
stycznia 2020 roku oraz 1 stycznia 2022 r. Wyraźnie bowiem w Rozporządzeniu Komisji (UE)
2015/1189 wskazano, ze od dnia 1 stycznia 2020 r. kotły na paliwo stałe muszą spełniać wymogi
określone w pkt 1 i 2 załącznika II Rozporządzenia Natomiast w Rozporządzeniu Komisji (UE)
2015/1185 wskazano że emisje cząstek stałych (PM), tlenku węgla (CO) oraz tlenków azotu (NOx) z
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe nie mogą przekraczać wartości określonych w
tym Rozporządzeniu od dnia 1 stycznia 2022 r. oraz że od tego samego dnia miejscowe ogrzewacze
pomieszczeń na paliwo stałe muszą spełniać wymogi dotyczące sezonowej efektywności
energetycznej.
W projekcie uchwały antysmogowej, wskazano natomiast zarówno późniejsze jak i wcześniejsze
daty, gdyż wskazano datę graniczną 1 stycznia 2019 roku. W związku z powyższym, w tym zakresie
uchwała antysmogowa normuje zakazy i nakazy w bardziej niekorzystny sposób, niz wynika to z
treści prawa unijnego.
UWAGI DO LITERALNEJ TREŚCI ZAPISÓW UCHWAŁY
Odnosząc się do literalnej wykładni projektu uchwały, należy wskazać, ze w § 1 ust. 2 uchwały nie
jest zrozumiały zapis dotyczący rozpoczęcia eksploatacji instalacji. Wskazano bowiem, ze „ilekroć w
niniejszej uchwale jest mowa o rozpoczęciu eksploatacji instalacji należy przez to rozumieć pierwsze
uruchomienie w miejscu obecnego użytkowania". Nie wiadomo jednak czy pod pojęciem pierwszego
uruchomienia należy rozumieć pierwsze uruchomienie nowego urządzenia, czy pierwsze
uruchomienie po wejściu w życie uchwały, co oznaczałoby że uchwała dotyczy również instalacji już
istniejących, na co zdaje się również wskazywać zwrot „w miejscu obecnego użytkowania".
Dalej wskazać należy, że jeżeli zamiarem autorów projektu jest zakazanie używania paliw o małym
uziarnieniu, to dla lepszego zrozumienia i oddania sensu przepisu, wydaje się że § 3 punkt 1 winien
brzmieć „paliw o uziarnieniu od 0-1 mm, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla
brunatnego wynosi powyżej 5%".
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definicji tego pojęcia na potrzeby uchwały jest to o tyle istotne, że z punktu widzenia systemu
powietrznego centralnego ogrzewania kominkowego, ogrzewanie takie również należałoby
zakwalifikować do systemu centralnego ogrzewania, w ramach którego ciepło przenosi się za
pośrednictwem powietrza a nie wody.
Wydaje się bowiem, ze autorzy projektu uchwały zakwalifikowali kominki domowe jedynie jako
instalacje wskazane w § 2 ust 2. Jeżeli taki rzeczywiście był zamysł, to autorzy projektu nie
uwzględnili zupełnie wyżej powołanej już instalacji w postaci powietrznego centralnego ogrzewania
kominkowego, które należałoby zaliczyć do systemu centralnego ogrzewania, a więc instalacji
wskazanych w § 2 ust 1 projektu uchwały. Według zapisów projektu (§ 4 pkt 2) instalacje takie nie
mogą być obsługiwane ręcznie, co całkowicie dyskwalifikuje powietrzne centralne ogrzewanie
kominkowe, a przez to powodować będzie konieczność całkowitej zmiany lub nawet przebudowy
budynku, gdyż nie będzie tu chodzić o wymianę jedynie kotła i podłączenie do istniejącej i
funkcjonującej sieci, ale spowoduje konieczność wykonania nowej sieci.
Należy dalej zwrócić uwagę również na okoliczność, że w informacji dotyczącej projektu uchwały
antysmogowej wskazano, że kominki, piece kaflowe lub tzw. „kozy" będą musiały spełniać
wymagania ekoprojektu, niemniej jeżeli warunków tych nie będą spełniać, będą musiały być
wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu. Zapis dotyczący wyposażenia w filtry,
zamieszczony został w paragrafie dotyczącym warunków wejścia w życie uchwały, jednakże zapis
ten jest sprzeczny z § 6 punkt 2 projektu uchwały, który mówi o tym, że parametry emisji muszą być
dotrzymane bez zastosowania dodatkowych urządzeń redukujących emisję. Aby wyeliminować
zatem wewnętrzną sprzeczność, należałoby w § 6 wskazać na możliwość montażu filtrów.
Jak już wspomniano wyżej, w projekcie uchwały w paragrafie 6 wskazano, że wymagania o których
mowa w § 4 i 5 muszą być spełnione bez zastosowania dodatkowych urządzeń redukujących emisję,
w tym elektrofiltrów, chyba że rozwiązania konstrukcyjne instalacji uniemożliwiają jej eksploatację w
przypadku braku funkcjonowania tych urządzeń. Przywołany zapis jest sprzeczny z treścią
Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących
ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. W założeniach do
Rozporządzenia Komisji (US) 2015/1185 wskazano bowiem, ze „Zużycie energii przez miejscowe
ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe można obniżyć, stosując istniejące niechronione prawem
rozwiązania techniczne, bez zwiększania łącznych kosztów zakupu i obsługi tych produktów" oraz że
„Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe można bardziej obniżyć, stosując
istniejące niechronione prawem rozwiązania techniczne bez zwiększenia łącznych kosztów zakupu i
obsługi tych produktów". Podobnie wskazano w założeniach do Rozporządzenia Komisji (UE)
2015/1189 uznając że „Zużycie energii i emisje kotłów na paliwo stałe można zmniejszyć przez
zastosowanie istniejących, niezastrzezonych technologii bez zwiększenia łącznych kosztów zakupu i
eksploatacji tych produktów.", a nadto wskazano, ze „Wymogi dotyczące ekoprojektu nie powinny
mieć wpływu na funkcjonalność lub przystępność ekonomiczną kotłów na paliwo stałe z punktu
widzenia użytkowników, a także nie powinny mieć negatywnego wpływu na zdrowie, bezpieczeństwo
lub środowisko."
Z powyższych zapisów wynika jasno, ze według założeń ekoprojektu, celem ograniczenia emisji,
należy wpierw wykorzystać rozwiązanie techniczne mniej kosztowne i ingerujące w system
ogrzewania
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pomieszczeń, a więc wpierw należy wykorzystać np. systemu filtrujące. W przypadku braku takich
rozwiązań i możliwości, można dopiero rozważyć możliwość wymiany kotłów na nowe. Podobnie
rzecz się miała w przypadku wprowadzania ograniczeń emisyjnych w autach, gdzie nie zabroniono
korzystania z paliwa, ale wprowadzono nakaz montowania katalizatorów samochodowych, a policja
uzyskała uprawnienia do kontrolowania poziomu zanieczyszczeń spalin samochodowych. Tego
rodzaju rozwiązania można byłoby wprowadzić w przypadku eksploatacji kotłów, piecyków i
kominków, niemniej zaproponowane przepisy uchwały, z punktu widzenia władz niejako ułatwią
kontrolę przepisów, gdyż oczywistym jest, że fizycznie łatwiej będzie skontrolować dokumentację, mz
dokonać kontroli dymu wydobywającego się z kominów. Nie można jednak z uwagi na ułatwienia
kontroli, nakazać mieszkańcom wymiany instalacji, w przypadku gdy jest możliwość osiągnięcia tego
samego celu za pomocą innych, tańszych dla mieszkańców środków. Takie działanie
zaproponowane przez władze samorządowe w projekcie uchwały, jest sprzeczne z zasadą
proporcjonalności, płynącą z Konstytucji.
Dalej podnosi się, że w informacji załączonej do projektu uchwały antysmogowej, wskazuje się ze nie
wprowadza się zakazu palenia węglem, a uchwała nie będzie ograniczać handlu kotłami, kominkami
czy węglem lub drewnem. Powyższe jest nieprawdą, gdyż uchwała pośrednio wprowadza takie
ograniczenia, a w zakresie sprzedaży i korzystania z węgla o uziarnieniu większym niż nadającym się
do obsługi pieców z podajnikami automatycznymi, de facto całkowicie wyeliminowuje obrót takim
paliwem stałym. Jeżeli bowiem w zakresie pieców do zasilania centralnego ogrzewania, nakazuje się
używać piece z podajnikami automatycznymi, a więc w zasadzie jedynie spalającymi węgiel
sortymentu groszek, to nie będzie rynku zbytu na pozostały sortyment węgla, o większym uziarnieniu.
Stąd niejako mimo wskazania w paragrafie 3 punkt 1 uchwały, jedynie zakazu używania paliwa o
uziarnieniu 0-1 mm, to wprowadzenie ograniczeń w parametrach pieców i kotłów wskazanych w
paragrafie 4 pkt 2 (automatyczna obsługa), powoduje ze zakaz ten rozciąga się na dużo większy
sortyment i rodzaj paliwa stałego zawierającego węgiel kamienny i brunatny. Z uwagi na wyżej
wskazane informacje dotyczące systemów powietrznego centralnego ogrzewania kominkowego,
okazuje się ze również zakazane będzie używanie i korzystanie z paliwa w postaci drewna, nawet
posiadającego wilgotność poniżej 20%, gdyż oczywistym jest, że nawet w przypadku powietrznego
centralnego ogrzewania kominkowego, obsługa instalacji następuje ręcznie, a nie automatycznie.
Wskazać również należy, że uchwała wprowadza zakazy na terenie całego województwa
Małopolskiego. Niemniej z Oceny jakości powietrza w województwie małopolskim w roku 2015,
sporządzonym przez Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Krakowie, wynika że do przekroczenia
norm nie dochodzi w całym województwie małopolskim, ale na części jego obszaru. Planowane
natomiast zakazy dotyczyć będą wszystkich mieszkańców i wszystkich instalacji, których
eksploatacja ma miejsce na terenie województwa małopolskiego. Z punktu widzenie celu oraz
obecnej sytuacji i danych raportu o stanie powietrza, wprowadzenie ogólnego zakazu jest
nieadekwatne i nieproporcjonalne. Jednocześnie jest to niesprawiedliwe społecznie, gdyż
mieszkańcy mieszkający na terenach niezagrożonych, również będą musieli ponosić te same
konsekwencje, co osoby generujące znaczne zanieczyszczenia, w tym przede wszystkim będą
musieli ponosić koszty ekonomiczne tego rodzaju wprowadzonych przepisów.
W tym miejscu wskazać również należy, ze według wykładni projektu uchwały, obowiązywać będzie
ona, a tym samym bezpośrednimi adresatami nakazów i zakazów z niej wynikających, będą podmioty
eksploatujące instalacje, przy czym przez eksploatację rozumie się używanie, korzystanie z instalacji.
Autorzy projektu uchwały pominęli jednak w jej treści niezwykle ważną kwestię, jaką jest sytuacja
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prawna i konsekwencje prawne oraz sankcje jakie wynikać będą dla osób niebędących właścicielami
instalacji. Mowa tu o najemcach, dzierżawcach lub użytkownikach zależnych, którzy nie będą mieli
żadnego wpływu oraz finansowych możliwości na zmianę i dostosowanie instalacji do nowych
wymogów. Niemniej również w i takim przypadku, dla takich osób, uchwała przewiduje obowiązek jej
przestrzegania oraz uprawnienia kontrolne.
UWAGI DOTYCZĄCE ODNIESIENIA SIĘ DO DYREKTYWY EKOPROJEKT
Autorzy projektu uchwały powołują się na dyrektywę ekoprojekt oraz Rozporządzenia wykonawcze,
niemniej z ich założeń jasno wynika, że wpierw winny być wykorzystywane rozwiązania techniczne,
niepowodujące zwiększenia kosztów zakupów i obsługi miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, a
więc instalacji.
Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 oraz 2015/1185 przewidują możliwość eksploatacji zarówno
instalacji z ręcznym zasypem jak i automatycznym, tym samym nie wprowadzają zakazu używania
kotłów z ręcznym zasypem. Projekt uchwały w przeciwieństwie zaś do Rozporządzeń, z
niewiadomych przyczyn, dopuszcza jedynie eksploatację kotłów automatycznych. Tym samym
eliminuje z rynku przykładowo kocioł firmy MPM Projekt, o nazwie MPM - DS II, który to kocioł jest
kotłem zasypowymi na węgiel kamienny, z zasypem ręcznym, spełniającym kryteria 5 klasy (norma
PN-EN 303-5:2012). Jest to jednoznaczne z dyskryminacją niektórych producentów, mimo iż
opracowali i stworzyli kotły zgodne z przepisami unijnymi i osiągnęli najwyższą klasę emisji. Wskazać
przy tym należy, ze zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w
sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe "Wymogi dotyczące ekoprojektu nie
powinny mieć wpływu na funkcjonalność lub przystępnośc ekonomiczną kotłów na paliwo stałe z
punktu widzenia użytkowników, a także nie powinny mieć negatywnego wpływu na zdrowie,
bezpieczeństwo lub środowisko."
W Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 wskazano, ze „Niniejsze rozporządzenie obejmuje
produkty o różnych parametrach technicznych. Gdyby zastosowano wobec nich te same wymogi
dotyczące efektywności energetycznej, niektóre rozwiązania technologiczne zostałyby objęte
zakazem wprowadzania do obrotu, co miałoby negatywne skutki dla konsumentów. Z tego względu
powiązanie wymogów dotyczących ekoprojektu z potencjałem poszczególnych technologii sprzyja
tworzeniu równych warunków działania na rynku." Podczas gdy projekt uchwały antysmogowej,
poprzez swą treść dyskryminuje i de facto eliminuje część produktów z rynku, mimo że spełniałyby
parametry ekoprojektu pod względem poziomów emisji (kocioł firmy MPM Projekt, o nazwie MPM DS II).
Według Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 „Kotły na biomasę niedrzewną zostały wyłączone,
ponieważ obecnie nie ma wystarczających informacji w skali całej Europy umożliwiających ustalenie
właściwych poziomów wymogów dotyczących ekoprojektu dla takich kotłów, natomiast mogą one
mieć istotny dodatkowy wpływ na środowisko, np. związany z emisjami furanów i dioksyn.
Stosowność ustanowienia wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na biomasę niedrzewną
zostanie ponownie oceniona podczas przeglądu niniejszego rozporządzenia." Z treści natomiast
projektu uchwały, nie wynika że zostały spod jej oddziaływania, wyłączone instalacje na biomasę
niedrzewną.
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Projekt uchwały skupia się wyłącznie na kotłach zupełnie pomijając kwestię paliw do tych kotłów
(poza eliminacją flotów i mułów). Jednakże, parametry emisyjne instalacji do spalania węgla, to
wypadkowa parametrów technicznych kotła i stosowanego w nim paliwa. § 6, punkt 1) wymaga, aby
w kotłach spalać wyłącznie paliwa dopuszczone do stosowania w instrukcji użytkownika, zaś § 4,
punkt 2) eliminuje z użycia kotły z ręcznym podawaniem paliwa, za wyjątkiem instalacji
zgazowujących paliwo.
Kocioł 5 klasy, aby spełniać kryteria graniczne emisyjności dla tej klasy przewidziane - zgodnie z PNEN 303-5:2012 powinien współpracować z dedykowanym paliwem: kaloryczność min. 28MJ/kg,
wilgoć Wr max. 11%, popiół Ar 2-7%, części lotne min. 30%. Polska Norma nie mówi nic o
spiekalności, która musi być niska w przypadku kotłów węglowych z automatycznym podajnikiem.
Praktyka pokazuje, iż większość producentów kotłów 5 klasy w dokumentacji techniczno-ruchowej
zaleca stosowanie paliwa o parametrach jak w PN-EN 303-5:2012 lub wyższych i o spiekalności
poniżej 10 Rl (Roga Index). Szacujemy, ze polskie górnictwo produkuje zaledwie około 250 tyś. /rok
takich sortymentów, przy obecnym rynku na paliwa do kotłów z automatycznym podajnikiem na
poziomie 2 min ton/rok.
Jeżeli użytkownicy kotłów, będą spełnić postanowienia § 6, punkt 1), zmuszeni będą spalać w swoich
kotłach 5 klasy węgiel importowany. W przypadku uchwały w proponowanym wariancie bezpośrednio
zyskają importerzy węgla, straci zaś polskie górnictwo, które stopniowo z rynku węgla opałowego
będzie wypierane. Warto przy tym zauważyć, że dla polskiego górnictwa, rynek węgla opałowego
stanowi zbyt dla około 20% wydobywanego węgla co generuje aż 35% jego przychodów. W
uzasadnieniu wskazano jedynie na szacunkowe koszty ekonomiczne złej jakości powietrza w
Małopolsce (2,9 mld zł rocznie) oraz na koszt nakładów na wymianę źródeł ogrzewania (4,8 mld
złotych). Nie wskazano jednak i nie uwzględniono kosztów i strat dla producentów i dystrybutorów
węgla, związanych ze znacznym ograniczeniem rynków zbytu, łączących się z tym zwolnień
pracowników, zakończenia działalności gospodarczych przez cześć podmiotów, które to koszty i
straty nie będą wartością ujmowaną jedynie jednorazowo, ale skutki w tym zakresie będą istniały
przez wiele lat.
Alternatywnie, w kotłach 5 klasy spalane będą, niezgodnie z uchwałą, paliwa o parametrach niższych
niż zalecane przez producenta, ale takie jakie w znakomitej większości oferują krajowi producenci:
kaloryczność min. 22MJ/kg, wilgoć Wr max. 20%, popiół Ar 6-12%, Rl max. 40. Spalanie takiego
węgla w kotle 5 klasy powoduje emisję porównywalną ze spalaniem tego samego węgla w kotle 3
klasy. Czyli w rezultacie poniesione przez budżet i obywateli koszty na wymianę kotłów nie przyniosą
zamierzonego efektu. Dlatego też wnioskujemy o postawienie minimalnych kryteriów emisyjności dla
kotłów wprowadzanych do obrotu od 1 lipca 2017 roku na poziomie 3 klasy wg. PN-EN 303-5:2012.
Zaś, od 01.01.2020 dyrektywa ekoprojekt automatycznie podniesie to kryterium. Będzie to stopniowa
gradacja, która i tak pozwoli na drastyczne zmniejszenie emisji pyłów z ponad 400 mg/m3 w
przypadku kotła pozaklasowego, do 150 mg/m3 dla kotła 3 klasy.
W uzasadnieniu do uchwały zestawia się koszty ekonomiczne (koszty zewnętrzne) związane z
zanieczyszczeniem powietrza z mocno zaniżonymi kosztami wprowadzenia uchwały w życie.
Warto zauważyć, ze cena kotła 5 klasy (10 000 - 13 000 brutto) to cena ponad dwukrotnie wyższa od
kotła 3 klasy (5 000 -6 000 brutto) i 5 krotnie wyższa od ceny kotła pozaklasowego (2 000 - 3000
brutto), która to stanowi punkt odniesienia dla 80% z ogrzewających swe gospodarstwa domowe
mieszkańców Małopolski. Ponadto jak wykazaliśmy w poprzedniej części, stosując kotły 5 klasy, przy
braku odpowiedniego paliwa, efekt będzie taki jakbyśmy zastosowali kotły klasy 3. Biorąc pod
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uwagę wpływ kotłów na jakość powietrza, przy braku na rynku paliw odpowiednio wysokiej jakości,
niezasadne jest wyprzedzanie daty 01 stycznia 2020 z wprowadzaniem kotłów 5 klasy na rynek.
Wysoka cena kotów 5 klasy, bez znaczącego wsparcia finansowego ze strony budżetu Państwa czy
budżetów lokalnych, w znaczący sposób zmniejszy konkurencyjność cenową ogrzewania za pomocą
węgla wobec innych paliw, na czym ucierpią producenci węgla, jego dystrybutorzy i producenci
kotłów na węgiel.
Wróćmy jednak do kosztów globalnych. Autor projektu uchwały szacuje koszt wymiany kotłów
związany z uchwałą na poziomie 4,8 mld do 2023. Sugeruje on także, że 0,433 mld i tak wyniosłyby
koszty zakupu kotłów przez mieszkańców niezależnie od uchwały (wymiana wynikająca z kresu życia
ekonomicznego urządzeń). Czyli koszt związany z wymianą kotłów netto to 4,367 mld do 2023 roku.
Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 lOOmln Euro na Redukcję emisji zanieczyszczeń do
powietrza, które to środki maja stanowić wsparcie dla mieszkańców. Nietrudno policzyć, iż owe 100
min Euro, to zaledwie wsparcie na poziomie około 10% kosztu wymiany kotła. Naszym zdaniem jest
to zbyt mało, aby w znaczący sposób złagodzić skutki finansowe uchwały ponoszone przez
mieszkańców Małopolski.
Dalej wskazać należy, że na stronie Urzędu Miasta Kraków podaje się że „Do końca września tego
roku złożono ponad 3500 wniosków i udzielono przeszło 3600 dotacji na wymianę systemu
ogrzewania na proekologiczne. Wysokość udzielonego do tej pory dofinansowania wyniosła blisko 77
milionów złotych. Jeśli wszystkie zawarte umowy zostaną zrealizowane, to ponad 5100 pieców i
kotłowni zostanie zlikwidowanych w 2016 roku. W tym roku są zawierane umowy wieloletnie na
realizację wymiany palenisk węglowych w przyszłym roku. Na podstawie dotychczas złożonych
wniosków przynajmniej 1300 palenisk węglowych będzie zlikwidowanych w 2017 roku."
W uzasadnieniu projektu uchwały antysmogowej dotyczącej Małopolski wskazano natomiast, że
koszty wymiany pieców wynosić będą 4,8 mld złotych, Wskazana kwota jest stanowczo zaniżona.
Jak wynika bowiem z danych inwentaryzacji pieców w Krakowie, która została przeprowadzona przez
władze miasta, na terenie Krakowa, w samym Krakowie konieczna jest wymiana 23.854 instalacji do
spalania paliw. Jeżeli zatem koszty dofinansowania 3600 wniosków, wyniosły 77 milionów złotych, to
koszt dofinansowania wymiany dla całego Krakowa, odpowiednio wyniesie 510 milionów złotych.
W pozostałej części Małopolski, do wymiany kwalifikuje się około 450 000 kotłów. Porównując
natomiast koszty przy wymianie 23.854 instalacji, do kosztów wymiany 450 000 instalacji, koszty są
około 19-sto krotnie wyższe niż koszty wymiany instalacji jedynie w Krakowie i wyniosłyby około 9,6
mld złotych Wobec powyższego, koszt wymiany kotłów szacowany na 4,8 mld jest mocno zaniżony.
Mając na względzie realia budżetowe Małopolski, należy przewidywać, że wysokie koszty, jakie
musiałyby ponieść władze samorządowe, wpłyną na ograniczenie dofinansowań na wymianę kotłów,
co w efekcie doprowadzi o konieczności ponoszenia kosztów wymiany kotłów wyłącznie przez
mieszkańców. Jednocześnie w treści projektu uchwały antysmogowej, me tylko nie zagwarantowano,
ale w ogóle pominięto kwestię dofinansowania wymiany kotłów, a co więcej w informacji do projektu
uchwały antysmogowej zamieszczonej na stronie internetowej, wspomina się już, że w przyszłości po
zakończeniu programów dofinansowania, użytkownicy będą zobowiązani wymienić kotły we własnym
zakresie. Będzie to zatem bezpośrednie przerzucenie wysokich kosztów wprowadzenia uchwały na
mieszkańców województwa, co sprzeczne jest z treścią przepisów unijnych dotyczących ekoprojektu,
które wskazywały na wykorzystywanie technologii i możliwości, najmniej kosztownych i nie
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powodujących konieczność zakupu nowych instalacji.
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Autorzy uchwały, dość zgrabnie pominęli w ujęciu kosztów koszty jednorazowe związane z instalacją
kotła której koszt może wynieść do 80% wartości samego kotła, czy dostosowaniem istniejącej
instalacji do nowego kotła 5 klasy (koszty te mogą stanowić nawet wielokrotność wartości samego
kotła). Zakładając 450 tyś. kotłów, średni koszt kotła na poziomie 10 667 zł, koszt instalacji kotła na
poziomie 70% jego ceny daje nam to dodatkowy koszt na poziomie 3,36 mld do 2023 roku. Do tego
należałoby jeszcze dodać koszt dostosowania instalacji grzewczej w przypadku zmiany paliwa,
mogący sięgać 20-30 tyś. złotych dla przeciętnego domu. Zakładając, ze tylko co 6 gospodarstwo
domowe zdecyduje się na zmianę paliwa na gaz, i ze co trzecie z nich będzie wymagało
dostosowania instalacji kosztem 20 000 zł - daje nam to dodatkowy koszt na poziomie 0,75 mld.
Pomijamy tu już potencjalnie ogromne i zbyt trudne dla nas do oszacowania koszty związane z
gazyfikacją wsi czy uciepłownieniem miast.
Autor projektu uchwały zupełnie pominął także wzrost kosztów paliwa dla mieszkańców. Koszt
ogrzania domu 180m2 dla różnych paliw obrazuje powyższy diagram. Przy obecnych cenach koszt
ogrzania domu węglem typu orzech jest zbliżony do kosztu ogrzania takiego samego domu
ekogroszkiem (wyższą cenę za tonę ekogroszku rekompensuje wyższa sprawność kotła. Jednakże,
zakładając, ze 1/5 z obecnych kotłów węglowych zostanie zamieniona (po równo) na: ogrzewanie
pelletem, gazem ziemnym sieciowym, olejem opałowym, ciepłem sieciowym, gazem płynnym, czy
prądem) - wygeneruje to dodatkowy koszt dla mieszkańców w wysokości 0,351 mld rocznie. Im
większa liczba użytkowników zdecyduje się na odejście od węgla na rzecz innych paliw tym wyższy
będzie dodatkowy koszt ogrzewania domów.
Niewątpliwie wejście w życie uchwały spowoduje wzrost cen ogrzewania, w tym wyższe koszty
zakupu instalacji, wyższe koszty zakupu paliwa. Z uwagi bowiem na de facto ograniczenie możliwości
używania instalacji jedynie do kotłów na pelety oraz węgiel sortymentu groszek, należy spodziewać
się znacznego wzrostu cen tych paliw, z uwagi na z jednej strony ograniczenie podaży surowca na
rynku w porównaniu do popytu, a z drugiej strony z uwagi na realia ekonomiczne i zasady rządzące
handlem, gdzie w przypadku konieczności zakupu jednego rodzaju towaru i braku możliwości wyboru
produktów, ceny takiego towaru wzrastają, gdyż mieszkańcy z uwagi na zamontowanie pieców na
jeden rodzaj
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paliwa, celem ogrzania pomieszczeń, będą zmuszeni kupić dany rodzaj paliwa, bo w przeciwnym
razie nie będą mieli czym ogrzać domów.
Należy zwrócić uwagę, aby wprowadzając w życie uchwałę regulującą kwestię kotłów i paliw nie
wepchnąć najuboższych Małopolan w ubóstwo energetyczne (drogie kotły, drogie paliwo, znikome
wsparcie). W Małopolsce 450 000 gospodarstw domowych ogrzewa swój dom węglem. Średnie
wydatki na energię dla 4-osobowego gospodarstwa domowego w Polsce to 1 370 EUR vs. 2 840
EUR średnio w całej UE. Średnie dochody dla takiego gospodarstwa domowego w Polsce to 14,8 tyś.
EUR wobec 47,5 tyś. EUR średnio w EU. Polacy średnio już teraz wydają na energię 12% swego
budżetu domowego, wobec 6% średnio w UE. Gospodarstwa wydające na energię powyżej 10%
budżetu w większości krajów UE klasyfikowane są jako ubogie energetycznie, co kwalifikuje je do
wsparcia ze strony państwa. Warto więc się zastanowić, czy tak radykalnie walcząc ze smogiem, nie

197

Załącznik 1
doprowadzimy mieszkańców Małopolski do skrajnego ubóstwa.
Autorzy projektu uchwały powołują się w uzasadnieniu na przykład Dublina, którego mieszkańcom
udało się zmierzyć z zupełnym zakazem spalania węgla już w 1990 roku. Warto jednak zwrócić
uwagę na dwie kwestie: 1) GDP per capita w Dublinie to 63 000 EUR, w woj. małopolskim 13 000
EUR (z wyłączeniem Krakowa bliżej 8 000 EUR), 2) długość okresu grzewczego określana w
stopniodniach to w przypadku Dublina 2916, natomiast w Polsce to 3605. Mieszkańcy Małopolski,
niekoniecznie będą w stanie poradzić sobie z kosztami, z jakimi zmagają się mieszkańcy 8 razy
bogatszego Dublina.
Podnieść również należy, że projekt uchwały promuje używanie paliw stałych w postaci peletów i
biomasy. Niemniej jak wynika z dokumentu „Modelowanie rynku biomasy w Małopolsce z
uwzględnieniem aspektów prawnych, rynkowych i ekologicznych" autorstwa Zygmunta Kowalskiego z
Politechniki Krakowskiej oraz Łukasza Lelek z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
PAN (Kraków), w województwie małopolskim jest ograniczona ilość i dostępność paliwa-biomasy. Jak
wskazują autorzy, „Obecna sytuacja na rynku Małopolski pokazuje, iż 100% dostępnych zasobów
biomasy zostaje zagospodarowana wliczając w to produkcje płyt meblowych, cele opałowe (użytek
własny) oraz wykorzystywanie biomasy w dużych instalacjach energetycznych. Wnioskować można,
iż dostępna ze źródeł lokalnych biomasa jest w pełni zagospodarowana". Powyższe jednoznacznie
oznacza, że rynek produkcji biomasy w Małopolsce jest zbyt niski, aby w perspektywie czasu, z
uwagi na zwiększenie się popytu, możliwym było dostarczenie odpowiedniej ilości surowca do
każdego potrzebującego klienta. Konieczne może się zatem okazać sprowadzanie surowca z innych
części Polski, lub importowanie surowca, co z pewnością spowoduje wzrost jego cen, a w efekcie
wzrost kosztów ogrzewania.
Strona 12 z 13

41.

Gmina Dobczyce

PROPOZYCJA IGSPW
Biorąc powyższe pod uwagę, Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla proponuje niemniej
skuteczne, za to znacznie mniej radykalne i znacznie tańsze dla Małopolski i jej mieszkańców
rozwiązanie:
■
postawienie minimalnych kryteriów emisyjności dla kotłów wprowadzanych do obrotu
od 1 lipca 2017 roku na poziomie 3 klasy,
■
od 01.01.2020 dyrektywa ekoprojekt automatycznie podniesie to kryterium do klasy 5.
Będzie to stopniowa gradacja, która i tak pozwoli na drastyczne zmniejszenie emisji pyłów już w
pierwszym kroku z 400 mg/m3 w przypadku kotła pozaklasowego, do 150 mg/m3 dla kotła 3 klasy.
Bardzo ważne jest też, aby kotły te pozbawione zostały możliwości instalowania dodatkowego rusztu
umożliwiającego spalanie paliw innych niż dedykowane, w tym śmieci. Według niektórych szacunków
w przydomowych kotłach spala się nawet 2 miliony ton śmieci rocznie, głównie plastików, które są
podstawowym źródłem smogu i rakotwórczych benzopirenów, zaś zakaz palenia śmieci w wielu
często nie jest skutecznie egzekwowany. Nasuwa się pytanie, czy także i ta uchwała, ze względu na
ogromne koszty, nie stanie się przepisem równie nieegzekwowalnym jak zakaz spalania śmieci.
Ponadto, o wiele szybszy, bo natychmiastowy i zauważalny, efekt dla środowiska można by osiągnąć
eliminując z sektora komunalno-bytowego najbardziej emisyjne paliwa węglowe - nie tylko
przewidziane uchwałą floty i muły, ale także węgiel brunatny. Sortymenty te z powodzeniem można
zagospodarować w instalacjach przemysłowych, zaś lukę po nich z korzyścią dla górnictwa węgla
kamiennego zastąpi wyższej jakości i mniej emisyjny węgiel kamienny.
W nawiązaniu do konsultacji społecznych projektu uchwały antysmogowej dla Małopolski przesyłam
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następujące uwagi:
- W nawiązaniu do paragrafu 3 - Burmistrz popiera wprowadzenie zakazu handlu i stosowania paliw nie
spełniających wskazanych w tym paragrafie parametrów.
- W nawiązaniu do paragrafu 4 pkt 2 - Zapisy tego pkt. ugodzą w osoby mniej zamożne stosujące do
ogrzewania węgiel dobrej jakości oraz posiadające dostęp do własnych zasobów drewna. Osoby taki w
celu obniżenia kosztów ogrzewania oprócz węgla stosują również drewno o wilgotności >20%.
- W nawiązaniu do paragrafu 2 - Należy rozważyć wyłączenie zakazu stosowania instalacji opalanych
paliwami stałymi służących do przygotowania żywności. Mówimy tu w szczególności o piecach kaflowych
(tak zwanych blachach) służących do przygotowania żywności w starszych budynkach. Często są one
wyposażone w piec do wypiekania tradycyjnego domowego pieczywa.

42.

Gmina Kamionka
Wielka

Analizując projekt uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego wyrażamy obawy dotyczące
sposobu jego realizacji na obszarze Gminy Kamionka Wielka. Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż jakość
powietrza na terenie województwa małopolskiego jest bardzo kiepska. Przyczynia się to do pogarszania
stanu zdrowia mieszkańców jak również obniżenia walorów turystycznych regionu. Konieczne są
działania mające na celu poprawę tego stanu. Gmina Kamionka Wielka jest obszarem podmiejskim.
Część mieszkańców zajmuje się działalnością rolniczą. Nie zlokalizowane są tutaj żadne większe zakłady
przemysłowe. Niektórzy mieszkańcy posiadają własne lasy z których pozyskują drewno na opał.
Wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania paliw stałych lub narzucenie stosowania kotłów V klasy
zgodnie z dyrektywą eko-design wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Eksploatacja tego rodzaju
kotłów narzuca konieczność wykorzystywania paliw których cena jest dość wysoka. Wprowadzanie tego
typu obostrzeń bez stworzenia stosownych mechanizmów dofinansowania zmiany systemu ogrzewania,
dopłat do paliw w systemie kilkuletnim i dopłat do poprawy energooszczędności budynków nie przyniesie
zamierzonych efektów. Mieszkańcy ze względu na brak środków finansowych nie będą w stanie podołać
wyznaczonym celom w zakresie niskiej emisji. Obszar powiatu nowosądeckiego to region gdzie zarobki
dość znacznie odbiegają od średniej krajowej. Mimo wyznaczenia długich okresów przejściowych dla
obecnie użytkowanych kotłów na węgiel i drewno mieszkańcy nie dostosują się do założeń
programowych. W obecnej chwili obserwujemy, że w niektórych instalacjach CO pracują kotły
pozaklasowe eksploatowane niejednokrotnie ponad 20 lat i mieszkańcy wcale nie są zainteresowani ich
wymianą a jeśli snują jakieś plany dotyczące zakupu nowego kotła to tylko na zasadzie pozostawienia
poprzedniego jako kotła alternatywnego. Tego rodzaju działania eliminują osoby z możliwości pozyskania

1

uwzględniona
Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla
instalacji spalania paliw stałych
poprzez określenie wymagań
w zakresie emisji.
Wybrany wariant
wprowadzenia uchwały wynika
z przeprowadzonych analiz i
powinien doprowadzić do
osiągnięcia poziomów
dopuszczalnych pyłu w
powietrzu.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.
Wsparcie dla mieszkańców
może być realizowane przez
gminy przy wykorzystaniu
dostępnych programów
dofinansowania.
Uwaga częściowo
uwzględniona
Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla
instalacji spalania paliw stałych
poprzez określenie wymagań
w zakresie emisji.
Wybrany wariant
wprowadzenia uchwały wynika
z przeprowadzonych analiz i
powinien doprowadzić do
osiągnięcia poziomów
dopuszczalnych pyłu w
powietrzu.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
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43.

Gmina Pleśna

44.

Gmina Bochnia

dofinansowania z RPO. Z regionalnego programu operacyjnego potencjalny inwestor jest w stanie
uzyskać dofinansowanie do wymiany kotła ewentualnie jakiejś części instalacji. Jeśli jednak jest to
radykalna zmiana tzn. kocioł węglowy w połączeniu z 20 letnią instalacją CO ma być zastąpiony kotłem
gazowym kondensacyjnym lub nowoczesnym na pellet lub eko-groszek konieczna jest całościowa
wymiana instalacji i wymienników ciepła. Koszt najczęściej jest bardzo duży, wiąże się z dużym wkładem
własnym i powoduje rezygnację z planów inwestycyjnych.
W projekcie uchwały jest wzmianka o wymaganiach dotyczących jakości stosowanych paliw oraz zakazie
spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Jeżeli chodzi o paliwa których dystrybucją zajmują
się składy węglowe; wdrożenie i egzekwowanie przedstawionych obostrzeń jest możliwe i wykonalne. W
przypadku jednak drewna pozyskiwanego z prywatnych lasów możliwość kontroli i weryfikacji staje się
być wątpliwa.
Projekt uchwały antysmogowej wskazuje również organy wyznaczone do kontroli przestrzegania
wprowadzanych ograniczeń. W przypadku małych wiejskich gmin w których nie ma jednostek Straży
Gminnej staje się to dużym problemem. Egzekwowanie przepisów przez osoby wyznaczone przez wójta
jest trudne i spotyka się z oporem mieszkańców. Jednostki Policji z uwagi na braki kadrowe i nadmiar
pracy w innych obszarach najczęściej nie są zainteresowane podjęciem stałej współpracy.
Wobec tak przedstawionego projektu uchwały antysmogowej Gmina Kamionka Wielka wyraża poważne
obawy dotyczące możliwości jego realizacji na podległym obszarze.
W związku z pismem z dnia 6.12.2016 r. znak: SR-V.721.6.2.2016 (data wpływu do tut. urzędu
08.12.2016 r.), dotyczącego wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w
sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, Wójt Gminy Pleśna wnosi o uzupełnienie
przedmiotowej uchwały o zapis:
§ 8 ust. 1: "Zobowiązuje się sprzedawców paliw, przy każdorazowej sprzedaży, do przekazywania
kupującemu dokumentacji z badań (w zakresie uziarnienia węgla kamiennego lub brunatnego oraz
wilgotności biomasy), przeprowadzonych przez laboratorium akredytowane".
Wójt Gminy Bochnia w odpowiedzi na Państwa pismo znak: SR-V.721.6.2016 z dnia 6.12.2016 r./ data
wpływu 8.12.2016 r./ w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego
w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw opiniuje ww. projekt uchwały z uwzględnieniem
poniższych wniosków/uwag:
Wprowadzenie zakazu stosowania kotłów poniżej klasy 5 jak i określonych rodzajów paliw tj. mułów i
flotów węglowych, biomasy o wilgotności powyżej 20% aktem prawa miejscowego jest rozwiązaniem mało
skutecznym. Jeżeli chcemy, aby mieszkańcy zaopatrywali się w wysokosprawne piece oraz paliwa dobrej
jakości, należy wyeliminować z rynku produkty niepożądane. Dokąd rynek oferuje różne urządzenia i
paliwa różnej jakości nie ma możliwości kontrolowania, co właściciel nieruchomości nabywa.
Rozwiązania wskazane w projekcie uchwały oparte są na działaniach samorządów (niwelowania skutków]
bez ograniczeń czy uprawnień dla poszczególnych branż, które są współodpowiedzialne za emisję do
atmosfery (np. producenci kotłów, dostawcy paliw itd.). Naszym zdaniem konieczne jest wprowadzenie
rozwiązań odgórnych, regulujących poszczególne aspekty ograniczania niskiej emisji, a działania na
szczeblu samorządowym traktować jako uzupełniające. Zasadne byłoby wprowadzenie przepisów prawa
ograniczających handel paliwami stałymi o dużym stopniu zanieczyszczenia oraz sprzedaż
niskosprawnych urządzeń grzewczych.
W uchwale „antysmogowej dla Małopolski" planuje się zbyt krótki okres przejściowy na wymianę
kotłów/pieców na niskoemisyjne źródła ciepła w tym na nowoczesne kotły na paliwa stałe.

poprawy jakości powietrza.
Wsparcie dla mieszkańców
może być realizowane przez
gminy przy wykorzystaniu
dostępnych programów
dofinansowania.
Uchwała nie nakłada
dodatkowych obowiązków na
gminy. Obowiązki w zakresie
kontroli wynikają wprost z
ustawy Prawo ochrony
środowiska.

1

Uwaga nie uwzględniona.
Wskazany zapis wykracza
poza delegację art. 96 Poś.

1

Uwaga częściowo
uwzględniona
Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla
instalacji spalania paliw stałych
poprzez określenie wymagań
w zakresie emisji.
Wybrany wariant
wprowadzenia uchwały wynika
z przeprowadzonych analiz i
powinien doprowadzić do
osiągnięcia poziomów
dopuszczalnych pyłu w
powietrzu.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
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45.

Gmina Brzeźnica

Przebudowa pieców wiąże się również z przebudową całej instalacji grzewczej, wymianą okien oraz
termomodernizacją budynków. Zwiększanie się cen nośników ekologicznych takich jak gaz ziemny,
przyczynia się do wykorzystania przez mieszkańców do ogrzewania budynków, paliw stałych takich
węgiel czy drewno.
W przypadku najuboższych mieszkańców gminy samo dofinansowanie do wymiany źródła ogrzewania
będzie niewystarczające. Barierą nie do pokonania dla mieszkańców będzie wysoki koszt opału dobrej
jakości i kaloryczności.
Weryfikowanie zapisów uchwały na podstawie prowadzonych kontroli nie jest możliwe do wykonania i
wyegzekwowania, gdyż takie weryfikowanie wymaga czasu - duża ilość posesji do kontroli, zatrudnienia
dodatkowych osób a co się z tym wiąże sporych nakładów finansowych. Samorządy nie posiadają takich
środków, a za uchwałą nie idą żadne środki finansowe na jego realizację.
W kwestii ograniczenie niskiej emisji z palenisk domowych w ramach udzielanych dotacji celowych przez
gminę, należy stwierdzić, że nie każda gmina ma takie możliwości finansowe, zwłaszcza gminy wiejskie,
gdzie wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych są bardzo małe, a to one są przede wszystkim
wykorzystywane na działania proekologiczne. Środki zewnętrzne -w tym unijne, możliwe do pozyskania
częściowo rozwiązują problemy finansowe, ale wymagają one udziału wkładu własnego, co przy realizacji
na terenie gminy innych ważnych projektów ekologicznych jak m.in. budowa kanalizacji, także stanowi
duże obciążenie dla budżetu i nie zawsze jest to możliwe do realizacji w danym roku.
Wskazywanie np. możliwości pozyskania środków europejskich przez wymienienie jedynie programu
MRPO i „innych funduszy (w tym europejskich]" wydaje się zbyt ogólne. Dodatkowo na realizację
programu powinny zostać zabezpieczone także środki w budżecie samorządu województwa w tym
programów gdzie wnioskodawcami mogliby być bezpośrednio właściciele nieruchomości. Próba poprawy
istniejącego stanu jakości powietrza wyłącznie przy udziale środków właścicieli nieruchomości oraz
budżetów jednostek samorządu terytorialnego jest niewystarczająca i będzie bardzo trudna do realizacji.
Analiza w/w dokumentu pozwala na stwierdzenie; słuszności i zasadności proponowanych działań i
gotowi jesteśmy na ich podjęcie, przy gwarancji zabezpieczenia środków finansowych w budżecie
Województwa jak także środków zewnętrznych.
W związku z otrzymanym pismem znak sprawy: SR-V.721.6.2.2016 z dnia 6.12.2016 r. ( data wpływu
malia 07.12.2016 r. i pisma 08.12.2016 r.) dotyczącym wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku
Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw uprzejmie
informuje, że na podstawie art. 96 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) opiniuje projekt w/w uchwały i jednocześnie przedkładam
uwagi:
1.
Zakaz stosowania mułów i flotów winien być uregulowany przepisami prawa o zakazie sprzedaży
drobnych pyłów węglowy o ziarnach do lmm na terenie całego kraju.
2.
Gmina Brzeźnica jest w trakcie opracowywania wniosku w zakresie ograniczenia niskiej emisji w
ramach programów dofinansowania do wymiany kotłów ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego, który zakłada wymianę stary palenisk na nowe kotły
posiadające klasę 5 według normy PN-EN 303-5:2012. Zapis projektu w/w uchwały wskazuje w § 10 ust.
2 pkt 1 do końca 2026 roku wymianę kotłów posiadających klasę 5 . Wyżej wymieniony zapis kłóci się z
polityką gminy tj. dofinansowania wymiany starych pieców na nowe proekologiczne klasy 5.
3.
Kontrola przestrzegania wymagań w/w uchwały przez gminę przekracza możliwości finansowe i
personalne gminy.
4.
Podkreślam również, że możliwości finansowe najuboższej części mieszkańców nie pozwolą na

potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.
Wsparcie dla mieszkańców
może być realizowane przez
gminy przy wykorzystaniu
dostępnych programów
dofinansowania.
Uchwała nie nakłada
dodatkowych obowiązków na
gminy. Obowiązki w zakresie
kontroli wynikają wprost z
ustawy Prawo ochrony
środowiska.

1

Uwaga częściowo
uwzględniona
Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla
instalacji spalania paliw stałych
poprzez określenie wymagań
w zakresie emisji.
Wybrany wariant
wprowadzenia uchwały wynika
z przeprowadzonych analiz i
powinien doprowadzić do
osiągnięcia poziomów
dopuszczalnych pyłu w
powietrzu.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
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wymianę pieców węglowych starego typu na nowoczesne spełniające wymogi ekoprojektu jak również
zakup paliwa dobrej jakości będzie także bardzo dużym problemem.

46.

Gmina Żegocina

Wójt Gminy Żegocina stosownie do pisma znak: SR-V.721.6.2.2016 z dnia 6.12.2016r. Wicemarszałka
Województwa Małopolskiego w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw opiniuje ww. projekt z
uwzględnieniem poniższych wniosków/uwag:
wydłużenie okresu przejściowego na wymianę kotłów/pieców/kominków naniskoemisyjne
źródła ciepła. Planuje się zbyt krótki okres przejściowy na wymianę
kotłów/pieców/kominków na niskoemisyjne źródła ciepła w tym na nowoczesne kotły na
paliwa stałe. Wysokie koszty ogrzewania na gaz, wysokie koszty za ekologiczny materiał
opałowy, jak również nakłady jakie muszą ponieść mieszkańcy na modernizację/wymianę
instalacji, kotłów/pieców/kominków uniemożliwiają zmianę dotychczasowego źródła
ogrzewania na bardziej ekologiczne w tym na niskoemisyjne kotły na paliwa stałe. Samo
dofinansowanie do wymiany kotła/pieca w przypadku najuboższych mieszkańców gminy
będzie niewystarczające. Barierą nie do pokonania dla mieszkańców będzie wysoki koszt
paliwa dobrej jakości i kaloryczności.
gminy nie posiadają środków finansowych na tworzenie dodatkowych etatów, które kontrolowały
by realizację zapisów uchwały (prowadzenie kontroli - duża ilość budynków).
nie każda gmina ma możliwości finansowe, szczególnie gminy wiejskie na udzielanie dotacji
celowych na ograniczenie niskiej emisji z palenisk domowych, ponieważ środki na działania
proekologiczne pochodzą głownie z wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych a one są bardzo małe.
możliwość pozyskania przez Gminy środków zewnętrznych na walkę z niską emisją - na
wymianę niskosprawnych źródeł spalania paliw (kotłów/pieców/kominków) na niskoemisyjne źródła ciepła.
pozyskanie środków unijnych częściowo pozwoliłoby rozwiązać problemy finansowe, ale wkład
własny gminy wymagany do realizacji zadania to duże obciążenie dla budżetu
z którego już realizuje się wiele inwestycji takich jak np. budowa wodociągu, kanalizacji, dróg.
zapewnienie w budżecie Województwa środków finansowych w wysokości co najmniej
80% wartości działań wspierających walkę z niską emisją (wymiana
kotłów/pieców/kominków na niskoemisyjne paliwa - źródła ciepła). Gmina nie posiada własnych
środkówjak również mieszkańcy nie posiadają odpowiednich własnych środków na realizację
postanowień wynikających z ww. uchwały.

ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.
Wsparcie dla mieszkańców
może być realizowane przez
gminy przy wykorzystaniu
dostępnych programów
dofinansowania.
Uchwała nie nakłada
dodatkowych obowiązków na
gminy. Obowiązki w zakresie
kontroli wynikają wprost z
ustawy Prawo ochrony
środowiska.
1

Uwaga częściowo
uwzględniona
Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla
instalacji spalania paliw stałych
poprzez określenie wymagań
w zakresie emisji.
Wybrany wariant
wprowadzenia uchwały wynika
z przeprowadzonych analiz i
powinien doprowadzić do
osiągnięcia poziomów
dopuszczalnych pyłu w
powietrzu.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.
Wsparcie dla mieszkańców
może być realizowane przez
gminy przy wykorzystaniu
dostępnych programów
dofinansowania.
Uchwała nie nakłada
dodatkowych obowiązków na
gminy. Obowiązki w zakresie
kontroli wynikają wprost z
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47.

Miasto Chrzanów

Próby poprawy istniejącego stanu jakości powietrza wyłącznie przy udziale środków właścicieli
nieruchomości oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego są niewystarczające i będą bardzo
trudne do realizacji.
- należy podjąć działania zmierzające do obniżenia ceny gazu dla odbiorców indywidualnych do celów
grzewczych do możliwości płatniczych rodzin aby zachęcić mieszkańców do zmiany sposobu ogrzewania
budynków.
W odpowiedzi na pismo znak: SR-V.721.6.2.2016 z dnia 6.12.2016 r. na podstawie art. 96 ust. 2 oraz ust.
3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 672 ze zmianami )
wyrażam następującą opinię dotyczącą projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw:
1.
Pozytywnie opiniuję zakaz stosowania w instalacjach objętych przedmiotową uchwałą
paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego
o uziarnieniu 0-1 mm wynosi powyżej 5 % tj. mułów i flotów węglowych.
2.
Negatywnie opiniuję zapisy projektu uchwały dotyczące obowiązku montażu po
1 lipca 2017 r. instalacji spełniających normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego
ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 załącznika II do Rozporządzenia
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. Ceny kotłów
spełniające wymagania ekoprojektu z uwagi na ograniczoną dostępność na rynku
i małą konkurencję będą zbyt wysokie, co stanowić będzie barierę dla mieszkańców.
Brak jest możliwości zagwarantowania mieszkańcom udzielenia dofinansowania
od 1 lipca 2017 r. na wymianę istniejących kotłów na kotły spełniające wymagania
ekoprojektu.
3.
Negatywnie opiniuję zakaz ręcznego podawania paliwa do kotłów lub zakaz
możliwości wyposażenia kotłów w ruszt awaryjny lub elementy umożliwiające jego
zamontowanie. Zakaz ten daje podstawę do stwierdzenia, iż każdy mieszkaniec
województwa małopolskiego spala odpady w kotle i narusza obowiązujące przepisy,
co jest krzywdzące dla osób, które takich czynów przestępczych nie popełniają.
Ponadto eksploatacja kotłów z automatycznym podajnikiem wymaga zasilania z sieci
energetycznej, co w przypadku braku dostawy energii wiąże się z przerwą w pracy
urządzenia grzewczego. Brak rusztu uniemożliwi również spalanie w kotłach drewna,
co w przypadku gminy Chrzanów, która jest gminą miejsko-wiejską stanowi znaczne
utrudnienie dla mieszkańców wykorzystujących do ogrzewania pomieszczeń drewno
pochodzące z własnej wycinki.
4.
Negatywnie opiniuję zapisy projektu uchwały dotyczące terminów wymiany instalacji, w których
następuje spalanie paliw. Proponuje się ujednolicić termin obowiązywania uchwały dla istniejących kotłów
oraz kotłów klasy 3, 4 lub 5 od 1 stycznia 2027 r. Ujednolicenie tego terminu będzie bardziej czytelne dla
mieszkańców i wyeliminuje konieczność wymiany sprawnych kotłów w czasie krótszym niż zakładana
jego żywotność. Ujednolicenie terminu wymiany kotłów spowoduje także wyeliminowanie konieczności
przeprowadzania kontroli mieszkańców w zakresie rodzajów już zamontowanych kotłów, które to kontrole
byłyby niemożliwe z uwagi na jednokrotny brak posiadania przez ich właścicieli dokumentacji technicznej
urządzeń lub instrukcji. Kontrole rodzajów instalacji powinny być przeprowadzane dopiero po 1 stycznia
2027 r., kiedy to każdy budynek będzie musiał być wyposażony będzie w kocioł spełniający wymagania

ustawy Prawo ochrony
środowiska.
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48.

Gmina Limanowa
(miasto)

ekoprojektu, a mieszkańcy będą pouczeni o konieczności przechowywania dokumentów, o których mowa
w § 8 projektu opiniowanej uchwały. Ponadto wynikający z zapisów projektu uchwały obowiązek
wyposażenia od 1 lipca 2017 r. obiektów w kotły spełniające wymagania ekoprojektu, w tym wymieniane z
uwagi na awarie, może być niemożliwy do realizacji z uwagi na możliwości finansowe mieszkańców,
gminy oraz podmiotów dofinansowujących i procedury związane z pozyskiwaniem dotacji na w/w cel.
Wyposażenie wszystkich obiektów w kotły spełniające wymagania ekoprojektu także budzą wątpliwość.
5.
Proponuje się, aby zapis dotyczący instalacji kotłów spełniających wymagania ekoprojektu od 1
lipca 2017 r. do 1 stycznia 2027 r. dotyczył wyłącznie nowo budowanych obiektów tak jak zaproponowano
w aktualizacji Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego. Z zapisów w/w uchwały
wynikało, iż wszystkie nowo instalowane od 1 lipca 2017 roku kotły na paliwo stałe powinny spełniać
wymagania w zakresie sezonowej sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu
Komisji UE 2015/1189, natomiast w aktualizacji Programu ochrony powietrza dla Województwa
Małopolskiego konsultowanej ze społeczeństwem wprowadzenie tego obowiązku ogranicza się do
nowych budynków. Ponadto w projekcie Uchwały ogranicza się rodzaj montowanych kotłów do tych, które
spełniają wymagania ekoprojektu, natomiast w aktualizacji dopuszcza się montaż także urządzeń klasy 5
EN 303:5/2012.
6.
Negatywnie opiniuje się zakaz stosowania w instalacjach paliw zawierających biomasę o
wilgotności powyżej 20 %, gdyż brak jest możliwości kontroli takiego zapisu w przypadku pozyskiwania
drewna we własnym zakresie (wycinka na własnej nieruchomości).
Niezależnie od powyższych uwag proszę rozważyć sformułowanie zapisów przedmiotowej uchwały w
sposób zrozumiały dla mieszkańców województwa. Przedmiotowa uchwała, jako przepis prawa
miejscowego, powinna zapierać zapisy w ich podstawowym i powszechnie przyjętym znaczeniu.
W odniesieniu do uchwały antysmogowej planowanej na rok 2017 ,dotyczącej wprowadzenia ograniczeń i
zakazów w zakresie jakości paliw oraz parametrów technicznych rozwiązań technicznych i parametrów
emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw, mające obowiązywać na obszarze województwa
małopolskiego -Miasto Limanowa opiniuje poszczególne aspekty w następujący sposób :
•
Co do klasy wymaganych urządzeń -zgodne z unijnym ekoprojektem-opiniuje pozytywnie. ~
•
Okresy przejściowe dla obecnie użytkowanych kotłów na węgiel
i drewno-w obrębie
miasta Limanowa :
Jeżeli w kolejnych latach będzie możliwe wsparcie zewnętrzne (takie jak w programach RPO podziałanie
4.4.2 i 4.4.3) z możliwością wsparcia dla Miasta Limanowa do 400 kotłów rocznie -to można pozostawić
takie okresy. Miasto może z budżetu zapewnić wsparcie finansowe w wysokości WOtyś.zł/r ok w
przeliczeniu 1500złna budynek -jednorazowo.
•
Co do wymagań dla jakości stosowanych paliw, aby wyeliminować
odpady węglowe i mokre drewno:
y Zakaz stosowania mułów i flotów węglowych -nasze stanowisko jest zgodne z zaproponowanymi w
projekcie uchwały .
> zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20% a co za tym idzie nakaz suszenia drzewa
przez dwa sezony -opiniujemy negatywnie ,ze względu na brak sposobu kontroli i wyegzekwowania .
•
Obowiązek doposażenia kominków w urządzenia redukujące emisję-nasze stanowisko jest
zgodne z zaproponowanymi w projekcie uchwały ale pod warunkiem wydłużenia terminu do 2028r.
•
Kontrola przestrzegania wprowadzanych ograniczeń:
Marszałek Województwa powinien utworzyć służbę kontroli przestrzegania rozporządzeń i warunków
dotyczących ochrony powietrza wprowadzonych przez Zarząd Województwa i potwierdzonych uchwałą
Sejmiku Województwa. Województwa są największymi beneficjentami opłat za korzystanie ze środowiska
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i dlatego to one powinny prowadzić i finansować tego typu działania.

gminy przy wykorzystaniu
dostępnych programów
dofinansowania.
Uchwała nie nakłada
dodatkowych obowiązków na
gminy. Obowiązki w zakresie
kontroli wynikają wprost z
ustawy Prawo ochrony
środowiska.

49.

Gmina Muszyna

W odpowiedzi na pismo SR-V.721.6.2.2016 z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie uwag i wniosków do
projektu uchwały „antysmogowej" Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna wnioskuje o zmianę zapisu § 8
pkt 1 nadając mu brzmienie; „Certyfikatu producenta z którego wynika spełnienie powyższych wymagań"
Pozostawienie zapisu w pierwotnej formie powoduje, że podmiot eksploatujący instalację będzie musiał
dostarczyć podczas kontroli wszystkie wymienione w §8 dokumenty. O ile nie budzi zastrzeżeń
posiadanie dokumentów wymienionych w pkt. 2 i 3 o tyle posiadanie przez podmiot eksploatujący
dokumentacji z badań wydanych przez laboratorium akredytowane nakłada na ten podmiot dodatkowe
koszty na przeprowadzenie takich badań, gdyż takie badania dotyczą eksploatowanej instalacji, a de facto
ograniczają się do zainstalowanego kotła. Potwierdzenie spełnienia wymagań o których mowa w § 4, § 5
oraz w § 10 ust.2 pkt 2 lit. b i c projektu uchwały, może być dopuszczone certyfikatem producenta, które
spełnia te wymagania.
Wskazanie na akredytowane laboratorium powoduje, że liczba takich instytucji jest
ograniczona i można przypuszczać, że oferowana przez nich cena za przeprowadzenie
badania może stanowić duże obciążenie dla podmiotu co skutecznie będzie go zniechęcać do odkładania
w czasie przeprowadzenia modernizacji czy nawet do zaniechania wymiany kotła.
Wprowadzenie powyższego wymogu jest nieuzasadnione tym bardziej, że w
podjętej uchwale nr XVIII/243/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia
15 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, takich
zapisów nie wprowadzono.
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50.

Gmina
Radziemice

W odpowiedzi na pismo Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 06.12.2016 r. dotyczącego wydania
opinii do przedłożonego projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia
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na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji w
których następuje spalanie paliw, zgłaszam następujące uwagi.
Gmina Radziemice zdaje sobie sprawę z tego, iż Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska narzuca władzom samorządowym obowiązek podjęcia działań ograniczających poziom
zanieczyszczenia powietrza i jego negatywny wpływ na środowisko. Wobec czego działania podjęte przez
Zarząd Województwa Małopolskiego są działaniami pozytywnymi i jak najbardziej słusznymi. Jednakże
Gmina Radziemice nie może w pełni zgodzić się z obowiązkami narzuconymi przez niniejszy projekt
uchwały, bowiem wprowadzenie zakazu montowania kotłów poniżej klasy 5 bez wskazania środków
finansowania zachęcających do wymiany starych kotłów oraz określenia instrumentów prawnych do
egzekwowania tego obowiązku od właścicieli nieruchomości jest zadaniem trudnym do wykonania.
Następnie wskazać należy, iż zakaz stosowania paliw w których udział masowy węgla kamiennego lub
węgla brunatnego o uziarnieniu 0-1 mm wynosi powyżej 5 % oraz paliw zawierających biomasę o
wilgotności powyżej 20 % nie przyniesie zamierzonych efektów w sytuacji, gdy rynek oferuje różnej
jakości paliwa. Aby ten cel osiągnąć należałoby ograniczyć możliwość zakupu w/w produktów i ich
stosowania przez odbiorców indywidualnych. Co będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu na szczeblu
krajowym prawnych regulacji w zakresie wprowadzenie kontroli jakości paliw trafiających na składy opału.
W chwili obecnej mamy z jednej strony mocny nacisk na wymianę starych pieców i kotłów węglowych
oraz całkowity zakaz stosowania złej jakości paliw, a z drugiej strony na rynku nadal bez ograniczeń
będzie można nabyć kocioł pozaklasowy, czy niskiej klasy i stosować paliwo złej jakości. Łatwy dostęp i
niskie ceny spowodują, iż mieszkańcy pomimo zakazu nadal będą z nich korzystać. Brak wycofania z
obrotu paliw złej jakości i pozaklasowych kotłów będzie negatywnie wpływał na realizację założeń
projektu oraz będzie utrudniał możliwość przeprowadzania skutecznych kontroli mieszkańców.
Niniejszy projekt uchwały przewiduje również sankcje w przypadku naruszenia postanowień uchwały,
które będą dotkliwe dla mieszkańców, których nie będzie stać na wymianę starego pieca czy kotła.
Istotnym problemem jest też fakt, iż uchwała zakłada wymianę niemal wszystkich pieców i kotłów
pozaklasowych lub spełniających niską klasę w gospodarstwach indywidualnych na ogrzewanie
niskoemisyjne. Oczywistym jest, iż część mieszkańców z własnych środków wymieni piece i kotły, ale
pozostali nie będą w stanie tego uczynić ze względów finansowych.

51.

Gmina Słopnice

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi przesyłam swoje uwagi do projektu uchwały Sejmiku
Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Projekt Uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń i nakazów - w §4 - dopuszcza eksploatację
instalacji dostarczających ciepło do systemu centralnego ogrzewania - kotłów centralnego ogrzewania które spełniają minimalne poziomy efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń (do
Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla
kotłów na paliwo stałe) oraz nie istnieje możliwość ręcznego podawania do nich paliwa, za wyjątkiem
instalacji zgazowujących oraz nie są wyposażone w ruszt awaryjny lub elementy umożliwiające jego
zamontowanie.
Według obecnego poziomu rozwoju technicznego - dopuszczalne do eksploatacji będą:
kotły centralnego ogrzewania z automatycznym podajnikiem na paliwo węglowe -ekogroszek,
paliwo z biomasy; pelet, trociny, zrębki itp. w których nie będzie można spalać alternatywnie innego
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paliwa - drewna nierozdrobnionego, węgla grubego itp.,
kotły centralnego ogrzewania zgazowujące - na węgiel i drewno.
Moim zdaniem wymiana obecnie użytkowanych kotłów i pieców na urządzenia spełniające wymogi
uchwały Sejmiku - nie do końca przyniesie spodziewany efekt oraz jest trudna do wykonania.
1. W przypadku Gminy Słopnice - wymiana kotłów i pieców nie przyczyni się do zmniejszenia całościowej
emisji pyłów i gazów z indywidualnych systemów grzewczych.
Mieszkańcy Gminy Słopnice w większości ogrzewają swoje domy drewnem, używając węgla w okresie
większych mrozów. Lasy i zadrzewienia stanowią około 46 % powierzchni gminy. Połowa mieszkańców
gminy posiada własny las czy zadrzewienie. Drewno jest paliwem bardzo ekologicznym. Podczas jego
spalania powstaje znacznie mniej zanieczyszczeń niż przy spalaniu węgla kamiennego - a w przypadku
pyłu jest to nawet kilkukrotnie mniej.
Pod naciskiem uchwały Sejmiku - najłatwiejszym i najtańszym rozwiązaniem będzie
wymiana posiadanego kotła na kocioł z podajnikiem automatycznym do spalania
ekogroszku.
Rozwiązanie takie w zasadniczym stopniu zwiększy ilość spalanego węgla w gminie
Słopnice, co przełoży się na zwiększenie emisji pyłów i gazów do atmosfery.
Ujemną stroną tego rozwiązania będzie również zaniechanie w lasach i zadrzewieniach
prac pielęgnacyjnych tj. czyszczeń i trzebieży wczesnych - z powodu braku
zapotrzebowania na drewno opałowe.
Ponadto znaczna część budynków w gminie jest wyposażona w kotły gazowe (gmina
jest w dużym stopniu zgazyfikowana). Kotły gazowe są niejednokrotnie nieużywane ze względu na zbyt wysoki koszt paliwa gazowego i możliwość pozyskania własnego
drewna.
2. Bodźcem do wymiany kotłów i pieców oprócz tzw. „świadomości ekologicznej" ma być zagrożenie jakie
stanowić ma ewentualna kontrola i nałożenie mandatu bądź grzywny. Koszt zakupu i instalacji kotła czy
pieca (niekiedy wraz z modernizacją instalacji) kilkukrotnie/kilkunastokrotnie przewyższa wysokość
ewentualnie nałożonej grzywny. Koszt ten jest kilkunastokrotnie/kilkudziesięciokrotnie wyższy od
ewentualnie nałożonego mandatu.
Kontroli posiadania dokumentów potwierdzających spełnienie przez kocioł czy piec wymagań uchwały, ze
strony samorządu mają dokonywać straże gminne czy upoważnieni pracownicy gminy. Nie mają oni
możliwości nakładania mandatów za niespełnienie wymagań uchwały. Organ Gminy może składać
wniosek do Sądu o ukaranie grzywną. Niezależny Sąd według swego uznania określi społeczną
szkodliwość niespełnienia wymagań uchwały (nie posiadania dokumentów potwierdzających jej
spełnianie) i ewentualnie nałoży grzywnę.
Małe gminy takie jak Słopnice nie posiadają straży gminnej. Upoważnieni pracownicy gminy są w stanie
skontrolować w ciągu roku bardzo niewielką część budynków w gminie.
W celu zachęty mieszkańców do realizacji wymagań uchwały Sejmiku konieczne są inne bodźce zachęty, najlepiej natury ekonomicznej. Nie wystarczy samo dofinansowanie do zakupu nowego kotła.
Konieczne są inne działania które zachęcą do jego użytkowania np. działania zachęcające do zakupu
niskoemisyjnego paliwa - gazu ziemnego.
Proponuję więc aby w przypadku takich gmin jak Słopnice - leżących poza obszarem szczególnych
zagrożeń - Sejmik Województwa Małopolskiego wycofał się z restrykcyjnego wymogu wymiany obecnie
użytkowanych kotłów na nowe.
Natomiast w zakresie przeciwdziałania niskiej emisji proponuję następujące działania:
1) W celu ograniczania niskiej emisji powodowanej przez ruch drogowy - pojazdy:
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wprowadzenie obowiązku dokonywania analizy składu spalin podczas przeglądu technicznego
pojazdów,
tworzenie bezpłatnych, ogólnodostępnych parkingów na obrzeżach większych miast,
dobre skomunikowanie tych parkingów, poprzez komunikację miejską, z każdą częścią miasta.
2) W celu ograniczenia niskiej emisji z indywidualnych systemów grzewczych:
ograniczenie spalania węgla kamiennego niskiej jakości instalacjach grzewnych indywidualnych.
Węgiel kamienny niskiej jakości winien być spalany w kotłach zbiorowych instalacji grzewczych typu
ciepłownie. W dużych kotłach grzewczych łatwiej wprowadzić rozwiązania zmniejszające emisję do
atmosfery pyłów i gazów, a ponadto taka modernizacja jest tańsza - w przeliczeniu na jednostkę
spalonego paliwa. Ograniczenie spalania węgla niskiej jakości w kotłowniach budynków jednorodzinnych
może odbyć się poprzez wprowadzenie norm jakości dla węgla kamiennego (szczególnie zawartości
popiołu i siarki) i wprowadzenie zakazu sprzedaży węgla niskiej jakości odbiorcom indywidualnym
(osobom fizycznym),
działania zmierzające do większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez
mieszkańców (osoby fizyczne). Zwiększone wykorzystanie energii odnawialnej to mniejsza ilość
spalonych paliw tradycyjnych i mniejsza emisja pyłów i gazów do atmosfery. Podkreślenia wymaga, w
kontekście opiniowanego projektu uchwały, wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania ciepłej
wody użytkowej,
o wyborze rodzaju paliwa do ogrzewania budynków decyduje nie tylko rodzaj posiadanego pieca
ale przede wszystkim roczny koszt ogrzewania budynku. Najbardziej ekologiczne paliwo, jakim jest gaz
ziemny, jest również paliwem najdroższym. Na cenę gazu ziemnego oprócz bezpośrednich kosztów
surowca ma wpływ wiele innych obciążeń, m.in. akcyza i VAT oraz koszty przesyłu. Zmniejszenie tych
danin publicznych, poprzez obniżkę ceny gazu, wpłynie na ilość zużywanego gazu ziemnego - a przez to
na zmniejszenie emisji do atmosfery i poprawę jej stanu,
ograniczenie spalania odpadów można osiągnąć też poprzez rozwiązania systemowe
zmierzające do bardziej skutecznego ich recyklingu. Na oddawanie odpadów do ponownego przerobu
przez mieszkańców przede wszystkim wpływają kwestie finansowe - przekazanie konkretnego odpadu do
odzysku winno dla mieszkańca przynosić konkretne i bezpośrednie korzyści finansowe. Obecne
rozwiązania organizacyjno-finansowe nie zachęcają bezpośrednio mieszkańca do segregacji; to Gmina
ma osiągnąć wymagane poziomy odzysku i to gmina w przypadku ich nieosiągnięcia ponosi tego
konsekwencje. Rozwiązania które mają proste przełożenie na mieszkańca to np. system poboru kaucji
przy niektórych opakowaniach np. butelkach typu PET, a następnie możliwość zwrotu tych opakowaniach
i „odzyskania" kaucji, jak to jest zorganizowane w wielu krajach zachodniej Europy.
W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz w nawiązaniu do pisma znak:
SR-V.721.6.2.2016 z dnia 6.12.2016 r. Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, zwracam się z
prośbą o uwzględnienie poniższych uwag.
Popieramy zakaz palenia najgorszej jakości opałem czyli mułami i flotami. Równocześnie zwracam uwagę
na fakt, iż realizację tego zakazu ułatwiłoby wsparcie władz krajowych i dostosowanie przepisów
prawnych, a w szczególności wprowadzenie zakazu sprzedaży mułów i flotów na terenie całego kraju.
W temacie wymiany źródeł ciepła problematyczne może stać się wymienienie ich szczególnie przez
najuboższych mieszkańców. Bez programów wsparcia finansowego w nadchodzących latach nie nastąpi
znaczący postęp w likwidacji źródeł zanieczyszczeń. Egzekwowanie takich działań wśród najuboższych
będzie trudne. Aby zachęcić mieszkańców do wymiany tak dużej ilości kotłów konieczna będzie zachęta

1

Uwaga częściowo
uwzględniona
Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla
instalacji spalania paliw stałych
poprzez określenie wymagań
w zakresie emisji.
Wybrany wariant
wprowadzenia uchwały wynika
z przeprowadzonych analiz i
powinien doprowadzić do
osiągnięcia poziomów

208

Załącznik 1
finansowa w postaci dofinansowań. Same środki budżetu Gminy na pewno nie wystarczą i potrzebna
będzie pomoc płynąca ze środków zewnętrznych. Jednakże samo dofinansowanie do wymiany źródła
ogrzewania nie będzie wystarczające w przypadku najuboższych mieszkańców, którzy będą mieli problem
z poniesieniem dużych wydatków na eksploatację nowych źródeł ciepła- wysoki koszt opału dobrej
jakości.
Chciałbym także zwrócić uwagę na fakt, iż część osób korzystając z dotacji wymienia aktualnie kotły na te
spełniające 5 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012, ale nie spełniające wymagań ekoprojektu. Będą oni
również zobligowani do wymiany tych kotłów. Takie piece dzięki konserwacji i prawidłowemu użytkowaniu
mogą pracować dłużej niż 10 lat. Uważam, że w takich przypadkach nie powinno być okresu
przejściowego, lecz powinny pracować do tzw. „śmierci technicznej".
Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie.

53.

Gmina Wieprz

Opinia do Projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw
W opinii tutejszego Urzędu wszelkiego rodzaju działania mające na celu poprawę, jakości powietrza są
działaniami pozytywnymi. Jednak należy oszacować czy danego typu działania są wystarczające jak
również czy trafiają do odpowiedniej grupy społecznej.
Kwestia zakazu opalania mułem i flotem jest jak najbardziej zasadna. Umieszczenie tego typu zakazu w
przepisach pozwoli na wyeliminowanie jego używania. Opalanie w kotłach paliwem złej, jakości jak i
paliwami niedopuszczalnymi jest jednym z głównych powodów powstawania zanieczyszczeń powietrza.
Uchwała powinna jednak dać rozwiązanie, które obniży koszt zakupu/ użytkowania ekologicznych paliw
(gazu, wysokiej, jakości ekogroszków). Powinna zawierać zapis umożliwiający obniżenie kwoty zakupu
lub dotację do samego zakupu ekologicznych paliw.
Uchwała wskazuje na kontrole palenisk powinna ona jednak ułatwić również sposób ich przeprowadzania,
co w obecnym czasie nie jest rzeczą oczywistą.
Kolejną kwestią jest nakaz wymiany kotłów na kotły certyfikowane a w późniejszym czasie kotły klasy 5.
Niestety koszty wymiany kotłów są niedoszacowane i ich wymiana stanowi znaczny koszt dla wielu
rodzin. Starając się, jako gmina o dofinansowanie dla mieszkańców spotykamy się z możliwością dotacji
do wymiany kotłów skierowana do błędnie określonej grupy społecznej. Z dofinansowań korzystają
rodziny zamożne lub średnio zamożne, u których najczęściej świadomość ekologiczna i możliwości
finansowe pozwalają na korzystanie z ekologicznych źródeł energii. Brak jest dofinansowań dla
najbiedniejszych grup społecznych, przez co te kupują niskosprawne kotły, w których można palić mułami
flotami czy wprost śmieciami. Mimo zakazów bardzo szybko będzie się rozwijała tzw. szara strefa. W
wielu przypadkach nie stać mieszkańców na wymianę kotła w związku z tym ze jest to refundacja
poniesionych kosztów. Brakuje rozwiązań, jakie zostały przyjęte w Krakowie gdzie można skorzystać z
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Niżne

55.

Gmina Koniusza

rozliczenia bezgotówkowego.
Uchwała antysmogowa pomija również ważną kwestię, jaką jest transport. Brak w niej rozwiązań dla tej
dziedziny a jak wiemy jest ona jedną z głównych przyczyn niskiej emisji. Pominięta została również
kwestia edukacyjna mieszkańców. Brak w niej mowy o szkoleniach o prezentacjach czy akcjach
edukacyjnych dla mieszkańców. Pomimo że Małopolska posiada sieć ekodoradców jest to w kwestii
edukacyjnej rzecz niewystarczająca, choćby z tego względu, że nie każda z gmin posiada takowego.
W naszej opinii uchwała ta jest pozytywna jednak posiada niedociągnięcie, które powinny być poprawione
a niektóre rozwiązania skonstruowane w inny sposób. Powinna zostać rozbudowana o inne działania,
ponieważ w obecnej formie skupia „całe zło" na osobach opalających węglem i drewnem pomijając np.
transport. Uchwała powinna całościowo obejmować wszystkie źródła emisji a nie tylko wybrane.
W odpowiedzi na pismo z dnia 6.12.2016 znak sprawy: SR-V.721.6.2.2016, które wpłynęło 8.12.2016 r.
do tego urzędu informuję, iż po zapoznaniu się z projektem uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ogianiczeń i zakazów
w zakiesie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, Gmina Łapsze Niżne uznaje główne
założenia zawarte w projekcie uchwały za konieczne do uzyskania poprawy jakości powietrza w
Małopolsce.
Gmina Łapsze Niżne popiera założenia projektu uchwały dotyczące ograniczenia powstawania nowych
źródeł niskiej emisji i wprowadzenie zakazu instalowania tzw. kopciuchów, czyli kotłów, które nie spełniają
żadnych norm emisji zanieczyszczeń, jak i zakaz palenia w piecach mułami i flotami węglowymi oraz
mokrym drewnem (o wilgotności powyżej 20%).
Uchwała powinna motywować mieszkańców do zakupu ekologicznego kotła, dlatego w naszej opinii
założenie norm ekoprojektu dla całego województwa są zbyt zaostrzone, uchwała musi dopuszczać kotły
z rusztem awaryjnym, który podczas braku prądu, klęski żywiołowej, czy też samej usterki kotła zapewni
bezpieczeństwo ogrzania domu.
Obszar gminy Łapsze Niżne charakteryzuje się dużym zalesieniem, którego spora część jest własnością
mieszkańców. Wiąże się to z nakładanym na właścicieli obowiązkiem utrzymania lasu, jego
czyszczeniem, wycinką drzew. Mając na uwadze brak innych możliwości, pozyskany surowiec
wykorzystywany jest na tym terenie głównie w ogrzewnictwie. Z powyższych względów
mieszkańcy nawet po wprowadzeniu uchwały zakazującej nie zdecydują się na zakup najwyższej klasy
ekologicznego kotła uniemożliwiającego spalanie drewna zalegającego w większości gospodarstw
domowych. Problem ten dotknie zwłaszcza rodzin których nie stać na wymianę kotła, a w przyszłości na
jego utrzymanie.
Dopuszczenie zakupu kotłów z rusztem awaryjnym, dających możliwość spalania suchego drewna ułatwi
proces wprowadzania zmian i zjedna społeczeństwo bez którego aprobaty założony cel jakim jest
poprawa jakości powietrza będzie przedłużał się w czasie lub okaże się nieosiągalny.

W związku z otrzymanym pismem z dnia 06.12.2016r. Znak: SR-V.721.6.2.2016 dotyczącego wydania
opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego, w sprawie wprowadzenia na obszarze
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województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw, Gmina Koniusza chciałaby zgłosić uwagi i wnioski do powyższego projektu.
Gmina Koniusza, zdaje sobie doskonale sprawę z tego, iż zgodnie z Konstytucją, obowiązkiem władz
samorządowych Województwa Małopolskiego jest podjęcie działań, które ograniczą poziom
zanieczyszczenia powietrza oraz ich negatywny wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko. Bezsprzecznie
projekt powyższej Uchwały, jest takim działaniem i oceniamy go pozytywnie, z pewnymi zastrzeżeniami.
Mimo, iż określono ( zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska) obowiązki podmiotów objętych
uchwałą w zakresie niezbędnym do kontroli realizacji uchwały, bardzo trudne będzie w gminie wiejskiej
jaką jest Koniusza, przeprowadzenie działań kontrolnych, zmierzających do skontrolowania jakości
palenisk/kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych. Praca ta wymagała będzie dużo większej
absorpcji strażnika Gminnego, którego głównym zadaniem będzie sprawdzenie zgodności specyfikacji
urządzenia z wymogami uchwały. Zwłaszcza w stosownym czasie i zakresie.
Pragniemy również zwrócić uwagę na fakt, iż uchwała zakłada zmianę wszystkich palenisk
niskoemisyjnych w gospodarstwach indywidualnych. Są jednak gospodarstwa, które z racji swoich
dochodów, będzie należało finansowo wspomóc, co generować będzie dodatkowe koszty. Nawet gdyby
założyć, że osoby te zostaną wyposażone w odpowiedni elektrofiltr, koszty utrzymania urządzenia, będą
mimo wszystko ponad możliwości finansowe pewnej ilości gospodarstw.
W związku z tym, iż sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały
w art. 334 Prawa ochrony środowiska, obawiamy się, że duża część gospodarstw, których nie stać na
wymianę źródeł ciepła, będzie obciążona dużymi kosztami, wynikającymi z powyższych sankcji.
Zwracamy się zatem z prośbą o zmniejszenie ewentualnych kar dla takich gospodarstw.

56.

Gmina
Spytkowice
(powiat
wadowicki)

W odpowiedzi na pismo znak sprawy: SR-V.721.6.2.2016 z dnia 6.12.2016 r. dotyczące wydania opinii do
projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw uprzejmie informuje, że na podstawie art. 96 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) opiniuje projekt w/w uchwały i
jednocześnie przedkładam uwagi:
1.
Zakaz stosowania mułów i flotów winien być uregulowany przepisami prawa o zakazie sprzedaży
drobnych pyłów węglowy o ziarnach do lmm na terenie całego kraju.
2.
Gmina Spytkowice jest w trakcie opracowywania wniosku w zakresie ograniczenia niskiej emisji
w ramach programów dofinansowania do wymiany kotłów ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego, który zakłada wymianę stary palenisk na nowe kotły
posiadające klasę 5 według normy PN-EN 303-5:2012. Zapis projektu w/w uchwały wskazuje w § 10 ust.
2 pkt 1 do końca 2026 roku wymianę kotłów posiadających klasę 5 . Wyżej wymieniony zapis kłóci się z
polityką gminy tj. dofinansowania wymiany starych pieców na nowe proekologiczne klasy 5.

Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla
instalacji spalania paliw stałych
poprzez określenie wymagań
w zakresie emisji.
Wybrany wariant
wprowadzenia uchwały wynika
z przeprowadzonych analiz i
powinien doprowadzić do
osiągnięcia poziomów
dopuszczalnych pyłu w
powietrzu.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.
Wsparcie dla mieszkańców
może być realizowane przez
gminy przy wykorzystaniu
dostępnych programów
dofinansowania.
Uchwała nie nakłada
dodatkowych obowiązków na
gminy. Obowiązki w zakresie
kontroli wynikają wprost z
ustawy Prawo ochrony
środowiska.
1

Uwaga częściowo
uwzględniona
Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla
instalacji spalania paliw stałych
poprzez określenie wymagań
w zakresie emisji.
Wybrany wariant
wprowadzenia uchwały wynika
z przeprowadzonych analiz i
powinien doprowadzić do
osiągnięcia poziomów
dopuszczalnych pyłu w
powietrzu.

211

Załącznik 1
3.
Kontrola przestrzegania wymagań w/w uchwały przez gminę przekracza możliwości finansowe i
personalne gminy.
4.
Podkreślam również, że możliwości finansowe części Mieszkańców nie pozwolą na wymianę
pieców węglowych starego typu na nowoczesne spełniające wymogi ekoprojektu jak również zakup
paliwa dobrej jakości.

57.

Gmina Dąbrowa
Tarnowska

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
Województwa Małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw wprowadza zasadne restrykcje w zakresie spalania węgla o niskiej jakości. Wprowadzenia
restrykcji na spalanie drewna o wilgotności do 20% jest trudne do zaakceptowania w warunkach
wiejskich. Proponowane ograniczenia określone w § 2 uchwały w zakresie eksploatacji instalacji wiąże się
z koniecznością modernizacji lub wymiany tych instalacji. Wydaje się, że obowiązki wynikające z
proponowanej uchwały powinny mieć zastosowanie obligatoryjne do nowo powstających instalacji.
Proponuje się zawarcie w uchwale zapewnienia o obligatoryjnym dofinansowaniu wymiany istniejących
instalacji przy zastosowaniu odpowiednich kryteriów dochodowych użytkowników instalacji. Należy
założyć także, że nie będzie możliwy zakup instalacji nie spełniających proponowanych w uchwale
wymagań.
Wydaje się być słusznym wprowadzenie systemowego wspierania spalania gazu ziemnego za pomocą
czynników ekonomicznych, tym bardziej, że na terenie Małopolski praktycznie 100% mieszkańców ma
dostęp do tego paliwa.

Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.
Wsparcie dla mieszkańców
może być realizowane przez
gminy przy wykorzystaniu
dostępnych programów
dofinansowania.
Uchwała nie nakłada
dodatkowych obowiązków na
gminy. Obowiązki w zakresie
kontroli wynikają wprost z
ustawy Prawo ochrony
środowiska.
1

Uwaga częściowo
uwzględniona
Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla
instalacji spalania paliw stałych
poprzez określenie wymagań
w zakresie emisji.
Wybrany wariant
wprowadzenia uchwały wynika
z przeprowadzonych analiz i
powinien doprowadzić do
osiągnięcia poziomów
dopuszczalnych pyłu w
powietrzu.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.
Wsparcie dla mieszkańców
może być realizowane przez
gminy przy wykorzystaniu
dostępnych programów
dofinansowania.
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Uchwała nie nakłada
dodatkowych obowiązków na
gminy. Obowiązki w zakresie
kontroli wynikają wprost z
ustawy Prawo ochrony
środowiska.
58.

Bochnia (miasto)

Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z
2016r., poz. 672 z późn. zm.) w nawiązaniu do otrzymanego pisma znak sprawy: SR V.721.6.2.2016 z
dnia 6.12.2016r. (data wpływu do Urzędu 09.12.2016r.) Burmistrz Miasta Bochnia wydaje
OPINIĘ
do przedłożonego projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na
obszarze województwa „małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw.
Gmina Miasta Bochnia wspiera działania na rzecz ochrony powietrza, ograniczenia niskiej emisji poprzez
choćby udział w projekcie LIFE pn. „Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony
powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze", przyjęcie Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej, wymianę kotłów węglowych na gazowe i biomasę, podłączenie do sieci
ciepłowniczej oraz wymianę kotłów węglowych na węglowe spełniające wymogi dotyczące ekoprojektu.
Chcemy zaznaczyć, że wymiana kotłów węglowych na węglowe powinna stanowić niewielki procent
możliwości dofinansowania takich instalacji. Najskuteczniejszą metodą zachęty dla mieszkańców byłaby
obniżka ceny gazu ziemnego lub inne ulgi systemowe z tego tytułu.
Do przedłożonego projektu uchwały sejmiku mamy jednak kilka uwag, które przedstawiamy poniżej:
1.
Należy rozważyć zastosowanie różnych rozwiązań w przypadku redukcji emisji z kominków, oraz
zapewnić odpowiednio długi termin na dostosowanie kominków obecnie eksploatowanych do wymogów
określonych niniejszą Uchwałą
2.
§7 Uchwały brzmi: „Podmiotami, dla których wprowadza się ograniczenia są podmioty
eksploatujące instalacje wskazane w §2". Naszym zdaniem takie podejście jest logiczne, ale mało
racjonalne z punktu widzenia relacji np. właściciel nieruchomości (budynku) a najemca. Jak w takim
przypadku wyegzekwować stosowanie się do zapisów uchwały podczas gdy taka osoba nie posiada
tytułu prawnego do nieruchomości choćby na cele budowlane.
3.
Uchwała w §3 pkt 2 zakazuje stosowania w instalacji paliw zawierających biomasę o wilgotności
powyżej 20%. Wnioskujemy o ujęcie w uchwale zapisu odnośnie sposobu przechowywania biomasy
pozwalającego na uzyskanie podanego parametru.
4. W uzasadnieniu do Uchwały zapisano: „Zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów
wprowadzonych niniejszą uchwała będą prowadzić w szczególności: Straże gminne, na podstawie art. 10
ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych" oraz „Organami uprawnionymi do
nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego stanu
prawnego jest policja i Inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska prosimy o regulacje w kwestii
możliwości nakładania mandatów przez Straże gminne w celu usprawnienia systemu kontrolnego.
Chrońmy środowisko, zdrowie mieszkańców małopolski, ale pamiętajmy, Że na realizację tak śmiałego
projektu potrzeba ogromnych środków finansowych. W uzasadnieniu do Uchwały zapisano:
„…oszacowano koszt wdrożenia regulacji ograniczającej stosowanie kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń
nie spełniających wymagań ekoprojektu na poziomie 4,8 mld do roku 2023". To ogromna kwota w
związku z czym konieczny jest szereg działań zmierzających do wsparcia mieszkańców, a także gmin czy
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Uwaga częściowo
uwzględniona
Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla
instalacji spalania paliw stałych
poprzez określenie wymagań
w zakresie emisji.
Wybrany wariant
wprowadzenia uchwały wynika
z przeprowadzonych analiz i
powinien doprowadzić do
osiągnięcia poziomów
dopuszczalnych pyłu w
powietrzu.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.
Wsparcie dla mieszkańców
może być realizowane przez
gminy przy wykorzystaniu
dostępnych programów
dofinansowania.
Uchwała nie nakłada
dodatkowych obowiązków na
gminy. Obowiązki w zakresie
kontroli wynikają wprost z
ustawy Prawo ochrony
środowiska.
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59.

Gmina Trzebinia

60.

Tauron
Wydobycie

to przez dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania, połączonych niekiedy z koniecznością
wykonania głębokiej termomodernizacji, działań innego rodzaju jak ulgi, zwolnienia z opłat. Należy także
zwrócić uwagę na system kontroli przestrzegania zapisów Uchwały, a dochód z tego tytułu
przeznaczyć na wsparcie działań proekologicznych. Podkreślamy także konieczność popularyzacji
działań ograniczających niską emisję, edukacyjnych na temat szkodliwości zanieczyszczeń powietrza
również na poziomie centralnym, w celu dostrzeżenia problemu oraz naszych wspólnych działań
zmierzających do poprawy jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy.
W związku z otrzymanym pismem Wicemarszałka Województwa Małopolskiego znak:
SR-V.721.6.2.2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii do projektu uchwały
Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawic wprowadzenia na obszarze województwa
małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw niniejszym pismem prnkazuję następujące uwagi do przedmiotowego
dokumentu:
1. Proponuję mlianę terminu rozpoczęcia eksploatacji dla instalacji wymienionych
w 2 pkt 1, spełniających wymagania o których mowa w 4 przedmiotowej uchwały,
z okresem obowiązywania od 1 stycznia 2020 r. Uważam, że wymóg zakupu kotła
węglowego spełniającego wymagania ekoprojektu z terminem 1 lipca 2017 r. jest
nieuzasadniony z uwagi na małą ilość urządzeń dostępnych na rynku oraz ich wysoki koszt
Ponadto, od 1 stycznia 2020 zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189 nie będzie
już możliwe wprowadzenie do sprzedaży kotłów nie spełniających wymagań określonych
w tym rozporządzeniu, co skutkować będzie większą dostępnością tych urządzeń na rynku.
W takim przypadku powinien również —zostaé wydłużony okres przejściowy dla
użytkowników kotłów klasy 3 i 4, a kotły klasy 5 powinny funkcjonować do czasu ich
naturalnego zuzycia.
2. Zgodnie z zapisami przedmiotowej uchwały Burmistrz zobowiązany jest do
przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania wprowadzonych przepisów. Należałoby
określić jednolite zasady kontrolowania mieszkańców w zakresie przestrzegania przepisów
wprowadzonych przedmiotową uchwałą, tj. w jakich przypadkach takie kontrole należy
przeprowadzić oraz czy kontrole powinny objąć wszystkich mieszkańców Gminy i czy mają
zostać przepmwadzone w poszczególnych okresach po wprowadzeniu regulacji wymieriionych w
uchwale.
Ponadto w przypadkach niewywiązania się z warunków określonych w uchwale
należałoby wprowadzić zapis dotyczący możliwych sankcji kamych nałożonych na podmioty
eksploatujące instalacje niezgodne z wymogami uchwały. Organ Gminy widzi trudności
w wyegzekwowaniu od mieszkańców dostosowania się do wymogów przedmiotowej uchwały z uwagi
przede wszystkim na ograniczone środki finansowe, gdyż nie wszyscy mieszkańcy będą mogli skorzystać
z pomocy finansowej na wymianę źródła ogrzewania
w kwotach, które pozwolą im na taką inwestycję.
Po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw, w ramach konsultacji społecznych, przedstawiamy nasze
stanowisko w sprawie przedmiotowego projektu.
Projekt uchwały przewiduje, iż od 1 lipca 2017r. wszystkie nowo instalowane kotły na terenie
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województwa małopolskiego, z wyłączeniem Gminy Miejskiej Kraków, powinny spełniać wymagania w
zakresie sezonowej sprawności i emisji zanieczyszczeń, określone w rozporządzeniu Komisji UE
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.
Równocześnie kotły nie mogą być wyposażone w ruszt awaryjny lub elementy umożliwiające jego
zamontowanie, a podawanie paliwa powinno być dokonywane w sposób automatyczny (za wyjątkiem
instalacji zgazowujących paliwo).
Do tej pory w Polsce nie wprowadzono żadnych uregulowań, mających na celu wyeliminowanie z rynku
tradycyjnych niezautomatyzowanych kotłów zasypowych przeznaczonych głównie do spalania węgla z
grupy sortymentów grubych i miałów. W przypadku wejścia w życie przedmiotowej uchwały, w formie
proponowanej przez Sejmik Województwa Małopolskiego, dopuszczone do montażu w województwie
małopolskim będą wyłącznie kotły spełniające bardzo restrykcyjne wymogi określone w rozporządzeniu
Komisji UE 2015/1189. Zatem przedmiotowa uchwała w przedstawionej do konsultacji postaci będzie
wprowadzać na terenie województwa małopolskiego rozwiązania, które zgodnie z rozporządzeniem
Komisji UE 2015/1189 powinny wejść w życie w Polsce dopiero z dniem 1 stycznia 2020 roku. Ponadto
uchwała przewiduje, iż do roku 2026 w województwie małopolskim wszystkie kotły nie spełniające w/w
wymogów, bez względu na ich stan techniczny, będą musiały zostać wymienione.
Pragniemy podkreślić, iż TAURON Wydobycie S.A. jest świadomy konieczności podejmowania działań w
zakresie poprawy jakości powietrza w Polsce, w tym w województwie małopolskim, jednakże uważamy, iż
rozwiązania zaproponowane w projekcie uchwały mają charakter zbyt radykalny, co w konsekwencji
wygeneruje szereg problemów m.in. dla gospodarstw domowych, polskiego górnictwa, firm handlujących
węglem.
Uważamy, iż celem wprowadzenia przedmiotowej uchwały powinna być przede wszystkim eliminacja
spalania paliw złej jakości, tj. mułów i flotów węglowych, wilgotnej biomasy, ale również węgla
brunatnego, a także ograniczenie powstawania nowych źródeł emisji, tj.: instalowania
niezautomatyzowanych kotłów pozaklasowych, w których możliwe jest spalanie w/w paliw złej jakości,
odpadów oraz śmieci, co w znacznie wyższym stopniu przyczynia się do emisji zanieczyszczeń do
powietrza niż w przypadku spalania węgla kamiennego.
Wnioskujemy zatem, by projekt przedmiotowej uchwały przewidywał, iż od 1 lipca 2017 roku wszystkie
nowo instalowane w województwie małopolskim kotły na paliwa stałe powinny spełniać graniczne wartości
emisji zanieczyszczeń dla klasy 3, klasy 4 oraz klasy 5, zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 3035:2012 „Kotły grzewcze, Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem
paliwa o mocy nominalnej do 500kW, Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie". Przy
uwzględnieniu efektu zakazu stosowania paliw, które nie spełniają wyznaczonych kryteriów jakościowych
- węgla kamiennego i brunatnego o uziarnieniu od 0 do 1 mm (muły i floty węglowe) oraz biomasy o
wilgotności powyżej 20% - proponowane przez nas rozwiązanie w znaczący sposób przyczyni się do
zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w województwie małopolskim, jak również będzie stanowić
przejście do kolejnego etapu, jaki nastąpi w dniu 1 stycznia 2020 roku, tj. wejścia w życie zakazu
sprzedaży kotłów nie spełniających wymagań określonych w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189.
Przy uwzględnieniu powszechności rozwiązań grzewczych, wykorzystujących paliwa stałe, wydaje się
zasadne, by wprowadzane zmiany w zakresie eliminacji niezautomatyzowanych kotłów zasypowych były
dokonywane w sposób ewolucyjny. W tym zakresie powinniśmy wzorować się na innych krajach Unii
Europejskiej, odchodzących stopniowo od kotłów spełniających niższe klasy emisji.

z przeprowadzonych analiz i
powinien doprowadzić do
osiągnięcia poziomów
dopuszczalnych pyłu w
powietrzu.

Podobnie postępowano w przypadku norm emisyjnych EURO w branży motoryzacyjnej, gdzie spełnienie
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coraz bardziej restrykcyjnych norm było rozłożone w czasie i nie wiązało się z wprowadzaniem dat
granicznych dla wycofania z użycia samochodów nie spełniających w/w norm. Coraz bardziej restrykcyjne
standardy dotyczyły tylko i wyłącznie nowo wprowadzanych do użytku pojazdów, natomiast nie dotyczyły
samochodów już jeżdżących, które zostawały wyeliminowane dopiero w wyniku zakończenia eksploatacji.
Podobnie powinno być w przypadku kotłów. Wnioskujemy, iż w projekcie przedmiotowej uchwały nie
powinny być wyznaczane daty graniczne, do których należy wymienić wszystkie, nawet sprawne, kotły
niespełniające wskazanych w uchwale wymogów. Normy powinny dotyczyć wyłącznie kotłów nowo
montowanych. W przypadku kotłów już zamontowanych, niespełniających wymogów określonych w
rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189, ich wycofanie powinno mieć miejsce tylko i wyłącznie w wyniku
zakończenia eksploatacji.
Należy również zauważyć, iż kotły na poziomie klasy 5 i ekoprojektu stosunkowo niedawno pojawiły się
na rynku i ze względu na wysoką cenę są dostępne w bardzo ograniczonym zakresie. Przy wprowadzaniu
nowych przepisów należy uwzględnić fakt, że wymiana kotłów na bardziej nowoczesne powinna być
działaniem długofalowym. Ponadto wiąże się ona z poniesieniem bardzo wysokich kosztów, co dla
znacznej części mieszkańców województwa małopolskiego może być wręcz finansowo nieosiągalne.
Zgodnie z analizą przedstawioną w uzasadnieniu do projektu uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego, koszty związane z wymianą obecnie stosowanych instalacji na nowoczesne kotły lub
ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu lub inne źródła ogrzewania
(np. gaz, sieć ciepłownicza) szacuje się na około 4,8 mld zł. Podana kwota obliczona została przy
założeniu, że koszty kotłów spełniających wymagania uchwały są średnio 3,3 razy droższe od kotłów
pozaklasowych i nie obejmuje kosztów związanych z dostosowaniem całej instalacji grzewczej, które
często dochodzą do 60% wartości samego kotła oraz kosztów koniecznej termomodernizacji budynków.
Nie uwzględniono również w szacunkach dodatkowych kosztów, jakie poniosą osoby, które zdecydują się
na zamianę kotłów węglowych na ogrzewanie gazowe lub olejowe. Roczny koszt ogrzewania gazem lub
olejem opałowym kształtuje się na znacznie wyższym poziomie niż roczny koszt ogrzewania węglem,
zatem należy również doliczyć do kosztów wdrożenia przedmiotowej uchwały dodatkowe koszty dla
przyszłych użytkowników w wysokości różnicy pomiędzy rocznymi kosztami zakupu dotychczasowego i
nowego paliwa. W przypadku gazu ziemnego mowa jest o kwocie do 1,7 mld zł dodatkowych kosztów
rocznie, zaś w przypadku oleju opałowego szacuje się, że dodatkowe koszty mogą kształtować się do 3,0
mld zł rocznie. Koszty te zostaną poniesione przez mieszkańców i firmy działające w województwie
małopolskim,
gdyż przeznaczona przez Zarząd Województwa Małopolskiego kwota 100 min Euro na dofinansowanie
do wymiany kotłów na paliwo stałe nie jest w stanie pokryć pełnych kosztów dokonania takiej operacji w
całym województwie małopolskim. Przesunięcie terminu, od którego będzie możliwy montaż wyłącznie
kotłów spełniających wymogi określone w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189, może doprowadzić do
większej dostępności i spadku cen tego typu kotłów na rynku, a co za tym idzie zmniejszenia kosztów
wymiany kotłów.
Pragniemy podkreślić, że przy analizie oddziaływania projektu uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw nie brano pod uwagę wpływu
proponowanych uregulowań na producentów paliw stałych, w tym producentów węgla kamiennego, do
których należy TAURON Wydobycie S.A. Zapisy uchwały będą miały wpływ zarówno na działanie
reprezentowanej przez nas spółki, jak również wpływ na całą załogę TAURON Wydobycie S.A., liczącą
prawie 7 tys. osób, w tym przede wszystkim pracowników Zakładów Górniczych ZG Brzeszcze i ZG
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Janina, zlokalizowanych w województwie małopolskim, których załoga liczy ponad 4 tys. osób, a wraz z
rodzinami tworzy 16 tys. społeczność. Dodatkowo szacuje się, iż na każdą osobę zatrudnioną w sektorze
górniczym przypadają 4 osoby zatrudnione w firmach okołogórniczych, co oznacza, że jest to łącznie
społeczność ok. 80 tys. osób.
Należy również zaznaczyć, że obecnie dostępne na rynku kotły klasy 5 wymagają pod względem
jakościowym paliwa, które w Polsce produkuje się tylko w niewielkiej ilości. Zatem efektem wprowadzenia
przedmiotowej uchwały w przedstawionej do konsultacji formie, będzie wzrost importu tego typu węgla i
pogorszenie sytuacji firm z branży górniczej. Należy również zauważyć, iż według wyliczeń ekspertów
stosowanie węgla gorszej jakości w kotle klasy 5 daje na poziomie emisyjnosci taki sam efekt, jak palenie
w kotle klasy 3 paliwem do niego dedykowanym, którego polscy producenci węgla produkują w ilościach
zaspokajających popyt. Przesunięcie terminu, od którego będzie możliwy montaż w województwie
małopolskim wyłącznie kotłów spełniających wymogi określone w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189,
umożliwi firmom z branży górniczej podjęcie działań prowadzących do zminimalizowania strat
wynikających z wprowadzenia restrykcyjnych wymagań dla kotłów na paliwo stałe.
Reasumując proponujemy wprowadzenie następujących zmian w projekcie uchwały Sejmiku
Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw:

61.

Zespół Powietrze
Tuchów

1)
dopisanie w § 3 przedmiotowej uchwały zakazu stosowania węgla brunatnego bez względu na
uziarnienie jako paliwa stosowanego w instalacjach wymienionych w § 2 pkt 1) uchwały,
2)
zmianę w § 4 pkt 1) wymogów, jakie powinny spełniać instalacje, o których mowa w § 2 pkt 1)
poprzez wpisanie, iż tego typu instalacje powinny spełniać graniczne wartości emisji zanieczyszczeń dla
kotłów na poziomie klasy 3, klasy 4 oraz klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
3)
wykreślenie całego pkt 1) w ust 2 § 10 uchwały, ze względu na nasze stanowisko, iż kotły
niespełniające wskazanych w uchwale wymogów powinny zostać wyeliminowane z użycia poprzez
naturalne zakończenie ich eksploatacji.
Wysyłam nasze stanowisko do uchwały antysmogowej dla Małopolski.
1.
Jesteśmy za utrzymaniem możliwości stosowania paliw stałych we wszystkich budynkach
wykorzystujących paliwa stałe w celach grzewczych pod warunkiem określenia wymagań emisyjnych
wobec urządzeń w których spalane są te paliwa.
2.
Jesteśmy za bezwzględnym określeniem norm jakości paliw używanych do celów grzewczych.
3.
Jesteśmy za przyjęciem uchwały antysmogowej dla Województwa Małopolskiego.
4.
Jesteśmy za bezzwłocznym wprowadzeniem norm emisyjnych dla nowo budowanych obiektów.

1

Uwaga częściowo
uwzględniona
Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla
instalacji spalania paliw stałych
poprzez określenie wymagań
w zakresie emisji.
Wybrany wariant
wprowadzenia uchwały wynika
z przeprowadzonych analiz i
powinien doprowadzić do
osiągnięcia poziomów
dopuszczalnych pyłu w
powietrzu.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
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62.

Radny Rady
Miasta Gorlice

63.

Osoba prywatna

64.

Osoba prywatna

Uprzejmie proszę o uwzględnienie w uchwale zapisów dotyczących:
- edukacji w szkole podstawowej i wspierania akcji z zakresu zagrożeń osadzania się pyłów w glebie i
obecności w powietrzu;
- wspomagania samorządów w egzekwowaniu przestrzegania przepisów także związanych ze spalaniem
śmieci;
- ustalenia szczegółowego karania za wykroczenia związane ze spalaniem śmieci oraz emisji pyłów z
niedostosowanych pieców do wymogów uchwały (może pierwsza wizyta kontrolerów powinna być
edukacyjna a kolejna karząca).
1.
Radykalne ograniczenie emisji zanieczyszczeń wynikających ze spalania paliw stałych w
paleniskach domowych w całym województwie małopolskim jest niezbędnym i podstawowym składnikiem
działań mających na celu poprawę jakości powietrza i zmniejszenie szkodliwego wpływu zanieczyszczeń
na zdrowie ludności. Ogrom strat w zdrowiu ludności uzasadnia całkowicie wysiłek organizacyjny i
finansowy, który związany będzie z wdrożeniem uchwały.
2.
Uchwała powinna obligować władze województwa do efektywnego wdrożenia uchwały nie tylko
poprzez działania restrykcyjne (kontrole, kary itp.) ale także poprzez skuteczną pomoc wszelkim
podmiotom, których ustawa dotyczy. Wymienione w uzasadnieniu do projektu uchwały (str. 14) środki
finansowe przeznaczone na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery (ok. 10% przewidzianych
kosztów) okażą się zapewne niewystarczające do skutecznej promocji wymiany instalacji na zgodne z
uchwałą oraz na pomoc finansową podmiotom publicznym w niezbędnych inwestycjach. Władze
wojewódzkie powinny zostać zobligowane do mobilizowania odpowiednich środków finansowych ze
źródeł publicznych i prywatnych wspierających wymianę starych instalacji na niskoemisyjne.
3.
Władze lokalne powinny uzyskać pomoc techniczną i merytoryczną w identyfikacji optymalnych
działań zapewnienia ludności energii cieplnej minimalizującej emisje zanieczyszczeń do atmosfery.
Ponieważ większe instalacje mają zazwyczaj wyższą efektywność energetyczną i środowiskową niż piece
indywidualne, dla terenów gęsto zaludnionych należy rozważać możliwość zamiany ogrzewania piecami
indywidualnymi przez centralne ogrzewanie.
4.
Władze województwa powinny wdrożyć system monitorowania stopnia wdrażania uchwały,
umożliwiający okresową ocenę jej efektywności i wprowadzania ewentualnych działań wspierających.
5.
Szeroka, intensywna i efektywna informacja publiczna o potrzebie działań przewidzianych
ustawą oraz o ich postępie i skutkach będzie niezbędnym elementem wdrażania ustawy. Zaangażowanie
społeczeństwa obywatelskiego, samorządów i mediów będzie równie ważne jak aktywność organów
władz terenowych. Ich promocja powinna być częścią działań dotyczących wdrażania ustawy.
Bardzo cieszę się, że nareszcie uchwała antysmogowa dla Małopolski powstanie.
Po zapoznaniu się z jej projektem nasunęło mi się kilka uwag.
Po pierwsze czas wymiany kotłów do 2022 i 2026 jest stanowczo za długi. Możliwości dofinasowania są
dostępne już od jakiegoś czasu i problemem nie jest ( jak niestety wiele osób twierdzi brak finansów a
jedynie brak świadomości i odpowiedzialności za środowisko, które jest wspólnym dobrem).
Z drugiej jednak strony - powinienem pojawić się zapis bezgotówkowego finasowania ( np.bezpośrednie
rozliczenie z wykonawcą / sprzedawcą instalacji?) dla osób najuboższych.
Trzecia sprawa - kontrolerzy powinni mieć od razu władzę wykonawczą i bezwzględną możliwość wejścia
na posesję w celu kontroli !!! Widzę-czuję- nie oddycham - od razu mandat ( kwota przynajmniej 1000 zł.
500 zł to za mało). Moja znajoma mieszka w domu na Olszy. Ma sąsiada, który nocami pali wszystkie

1

potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.
Uwaga nie uwzględniona.
Uwaga wykracza poza zakres
uchwały określony w art. 96
Poś.

1

Uwaga nie uwzględniona.
Uwaga wykracza poza zakres
uchwały określony w art. 96
Poś.

1

Uwaga nie uwzględniona.
Uwaga wykracza poza zakres
uchwały określony w art. 96
Poś.
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66.

Osoba prywatna

67.

Osoba prywatna

68.

Osoba prywatna

śmieci, opony, butelki etc. Koło domów śmierdzi i jest biało od dymu. Wielokrotnie dzwoniła ona jak i inni
sąsiedzi do straży miejskiej a strażnicy mówili, że nic nie mogą zrobić.
Sama mieszkam przy ulicy Becka - to co leci z kominów jest straszne.
Uważam, że mandaty powinny być nakładane od razu.
I jeszcze kwestia ostatnia - nie dotyczy samej uchwały ale może od tego trzeba zacząć. W naszym
społeczeństwie świadomość smogu, dbania o środowisko, segregacji jest żadna. Ciągle za mało się robi
aby uświadamiać obecnemu pokoleniu jak ważna jest polityka zrównoważonego rozwoju w kwestii
ekologii.
Ktoś powie - ludzie segregują śmieci - robią to bo muszą ale proszę zapytać dlaczego? Nie odpowiedzą.
Kampanie, imprezy etc trafiają do ludzi świadomych, którzy chcą takie informacje znaleźć. Większość
osób np. w kwestii wymiany pieca patrzy przez aspekt finansowy. Może trzeba zacząć od tego aby tych
ludzi uświadomić.
Myślę że w pierwszy rzędzie należy wycofać ze sprzedaży miał i najgorsze gatunki węgla. Pilnie należy
rozpocząć edukacje jak prawidłowo palić węglem czy drzewem w piecach, większość osób nie ma pojęcia
o prawidłowym spalaniu. Przy prawidłowym paleniu do atmosfery prawie nic ze szkodliwych substancji się
nie przedostaje.
Chciałabym zapytać dlaczego montaż nowych nieekologicznych pieców węglowych ma być w
założeniach uchwały anty-smogowej dopuszczalny do lipca 2017 roku a montaż nowych nieekologicznych
kominków dopuszczalny do 2019 roku? Czy nie można wprowadzić równości obu tych źródeł ogrzewania
i zakazać montażu trujących środowisko zarówno pieców jak i kominków już od lipca 2017 r ?
Chciałbym zgłosić następujące uwagi do przyjętych przez Zarząd Województwa założeń uchwały antysmogowej dla całego regionu. 1) Wymiana starych pieców-"kopciuchów" do 2023 r. Obowiązek instalacji
elektrofiltrów na stare kominki do 2023 r. Pełna zgodność w tym zakresie. Ale..... Czy Zarząd
Województwa nie dostrzega,że Wojewódzki Sąd Administracyjny uchyli uchwałę anty-smogową dla
Małopolski skoro nowych pieców kopciuchów bez żadnej klasy nie można montować w nowym
budownictwie od lipca 2017 a nowe nisko-emisyjne i wysokosprawne kominki mają być montowane
dopiero od 2019 ? Czy nie może być zatwierdzony ten sam termin (lipiec 2017) dla zakazu montażu
zarówno nieekologicznych pieców jak i nie ekologicznych kominków? Nie ma tutaj równości dla obu
źródeł ogrzewania a przypomnę, że już raz przez taką nierówność uchwała anty-smogowa dla Krakowa
została unieważniona.
2) Dlaczego do zakazu używania odpadów węglowych (mułów i flotów) nie są dołączone także miały
węglowe ?
3) Uważam, że środki na wymianę pieców w Małopolsce ( 100 mln euro) pozostaną kwotą jedynie
wirtualną i na papierze, jeśli będzie ona sztywno powiązana z obowiązkiem termomodernizacji budynków
na który to już zupełnie wielu ludzi stać nie będzie. W konsekwencji tego piece nie będą wymieniane a
pieniądze nie zostaną wykorzystane i trzeba będzie je zwrócić...czyli przepadną. Proszę o przekazanie
moich uwag członkom Zarządu Województwa Małopolskiego.
Proszę o zwrócenie uwagi i ewentualne poprawki w treści uchwały w zakresie dotyczącym par. 10 ust.2
pkt.1.
Ww. regulacja nie rozwiewa wątpliwości, czy kotły certyfikowane przed 2012r. wg normy PN EN 3035:2002 do klasy 3 i spełniające wymagania dla 3 klasy wg późniejszej normy PN EN 303-5:2012 będą
korzystały z okresu przejściowego do 2027r. Proszę to wziąć pod uwagę ponieważ laboratoria badawcze
w wydawanych certyfikatach wymieniają normę obowiązującą w momencie badania. Przykładowo jeśli
kocioł np. w 2008r. został certyfikowany(i jest do teraz produkowany) i spełniał wówczas "na wyrost"
parametry normy PN EN 303-5:2012 to nie jest jasne czy będzie tę instalację obejmował okres

1

1

Uwaga nie uwzględniona.
Uwaga wykracza poza zakres
uchwały określony w art. 96
Poś.
Uwaga uwzględniona.
Terminy zostały zmienione.

1

Uwaga częściowo
uwzględniona.
Zmienione zostały terminy
wejścia w życie przepisów dla
kominków.
Część postulatów wymaga
zmian na poziomie krajowym.

1

Uwaga częściowo
uwzględniona
Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla
instalacji spalania paliw stałych
poprzez określenie wymagań
w zakresie emisji.
Wybrany wariant
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przejściowy. Zwracam również uwagę na kotły firm z innych krajów UE, tj. firm które dołączają certyfikaty
wydane przez ich krajowe laboratoria, szczególnie zwracam uwagę na certyfikaty firm np. z Niemiec,
gdzie już w 2006r. certyfikowano i wprowadzano do produkcji kotły spełniające przyszłej klasy 3 wg normy
PN EN 303-5:2012. Ostatnia wynika z co najmniej jednego mi znanego przykładu znanej niemieckiej firmy
sprzedającej kotły na polskim rynku i dołączającej do pewnej grupy kotłów certyfikatów wydanych przez
niemiecką instytucję certyfikującą w 2006r. (kocioł dotąd sprzedawany w Polsce).
Reasumując, obecne ujęcie przepisu par. 10 ust.2 pkt.1 uchwały nie będzie jasne dla statystycznych
Kowalskich oraz pracowników organów, które będą kontrolować od 2023r. wykonanie uchwały. Proszę
przeanalizować problem i przeformułować zapisy projektu w sposób przyjazny dla mieszkańców lub
rozszerzyć obecne uzasadnienie projektu o wyjaśnienie tego problemu, jeśli nie ma potrzeby
dokonywania zmian w treści uchwały.
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W związku z trwającymi pracami nad uchwałą antysmogową przesyłam kilka słów dotyczących projektu.
Pochodzę z innego miasta gdzie temat smogu kojarzył mi się z krajami trzeciego świata. Nieświadomy
sytuacji zamieszkałem w Krakowie. Dzisiaj nie mogę patrzeć jak moje dzieci oddychają tym co trudno już
nazwać powietrzem. Świadomość ludzi o problemie jest zbyt mała. Dlatego moja uwaga to zwiększenie
edukacji. Mówmy o problemie jeszcze więcej. W szkole do nauczycieli bo ich świadomość jest
zatrważająco słaba, w radiu, w telewizji, piszmy w prasie i w Internecie. Może jak wszyscy się dowiedzą
czym oddychamy my i nasze dzieci, łatwiej będzie procesować takie uchwały jak ta. Niestety moim
zdaniem skala problemu jest tak poważna, ze kształt uchwały jaki proponujecie nie rozwiąże problemu w
wystarczającym stopniu. Po pierwsze terminy należy skrócić. Po drugie zakaz palenia w kominkach
całkowity - tak jak ma to być w Krakowie. Po trzecie wspomniana już edukacja. Po czwarte kontrola
palenisk. Po piąte większy nacisk na komunikacje zbiorowa i jej intensywny rozwój. Nie może być tak, ze
autobusem jedzie sie drożej i wolniej niż samochodem w korku.
Podsumowując sytuacja jest tragiczna. Główną przyczyną jest palenie byle czym w starych piecach i
kominkach. Edukujmy ludzi niech zwracają uwagę sąsiadom, jak ci spalają śmieci albo kupują piec
starego typu. Mamy sytuację kryzysową, można powiedzieć, że jest to pożar i nie ugasimy go małą
gaśnicą samochodową. Tu trzeba wytoczyć potężne siły. Bez strat się nie obejdzie ale zróbmy to dla
naszych dzieci !
Wiem, ze ustawa o zakazie sprzedaży kiepskich pieców i węgla to wyższe kompetencje ale można
lobbować w tej sprawie. Niech rząd obniży ceny gazu dla gospodarstw domowych albo oleju opałowego (
tez ten ostatni niezły eko ale zawsze cos). Stwórzmy petycję, inicjatywę obywatelska. Co kolejek. Nie
może być tak, ze samochody maja coraz wyższe normy euro a piece tkwią konstrukcyjnie w XIX w.
Jako jeden z grona biegaczy krakowskich śledzę niemal co godzinę poziom zanieczyszczenia. Edukuję
innych, ganię kierowców grzejących sie w autach na postoju. Ale to wszystko mało. Bez tej uchwały to
droga donikąd. Gaśmy ten pożar bo za chwile nie będzie co gasić.
W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zgłaszam następujące uwagi:
1.
W uchwale niesprawiedliwie potraktowane są osoby, które dokonały w ostatnim czasie wymiany
kotłów na kotły z automatycznym podajnikiem klasy 3, 4, a zwłaszcza klasy 5 (objęte programami
dofinansowań (!) z WFOŚ lub RPO – czy ktokolwiek poinformował beneficjentów tych programów, że
będą zmuszeni do kolejnej wymiany kotła w tak krótkim czasie?) Narzucony termin wymiany tych kotłów

wprowadzenia uchwały wynika
z przeprowadzonych analiz i
powinien doprowadzić do
osiągnięcia poziomów
dopuszczalnych pyłu w
powietrzu.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.
1

Uwaga częściowo
uwzględniona
Uchwała zakłada
wprowadzenie ograniczeń dla
instalacji spalania paliw stałych
poprzez określenie wymagań
w zakresie emisji.
Pozostałe postulaty wykraczają
poza zakres uchwały określony
w art. 96 Poś.
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w zakresie emisji.
Dopuszczona została
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do 2026 r. jest zdecydowanie zbyt krótki. Na jakiej podstawie stwierdzono, że żywotność tych kotłów
oscyluje w granicach 8-10 lat? Powinno to być co najmniej 15 lat, co sugeruje choćby stawka
amortyzacyjna dla kotłów wynosząca 7% określona zgodnie z rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji
środków trwałych. Ile osób choćby spłaci w tym terminie kredyty zaciągnięte specjalnie na zakup takiego
kotła?
2.
Nie określono, jak będzie weryfikowane spełnianie wymogów dla paliw stosowanych do
kominków, a zwłaszcza wymogu dwuletniego sezonowania drewna. Przy czym dla kotłów wprowadza się
ograniczenia konstrukcyjne, w tym bezwzględny zakaz stosowania rusztów awaryjnych, motywując to
uniemożliwieniem spalania nieodpowiednich paliw (w tym również śmieci), podczas gdy kominki i inne
miejscowe ogrzewacze pomieszczeń nie mają w tym zakresie żadnych ograniczeń.
3.
Uchwała oprócz zakazów, powinna umożliwiać wprowadzenie systemów dopłat nie tylko do
źródeł ciepła, ale przede wszystkim do certyfikowanych paliw wysokiej jakości. Sama eliminacja flotów i
mułów węglowych nie rozwiązuje problemu, ponieważ na rynku wprowadzone są do obrotu różne
„ekogroszki”, których produkcja nie jest w żaden sposób nadzorowana, nie spełniają żadnych norm, a
często powstają one poprzez kruszenie i przesiewanie w składach budowlanych bardzo słabej jakości
wysokozasiarczonego węgla. Stosowanie takich paliw nawet w kotłach najwyższej klasy może nie
zapewnić spełnienia wymagań ekoprojektu, pomimo zapewnień producentów określonych w DTR kotłów.
Takie działania pomocowe są niezbędne dla osiągnięcia zakładanych efektów, zwłaszcza że
wprowadzane uchwałą ograniczenia odnośnie źródeł ciepła będą dla wielu osób poza zasięgiem
finansowym, nawet biorąc pod uwagę ewentualne programy dofinansowań wymiany instalacji, a
wyegzekwowanie tych zakazów przez straż miejską, czy policję, okaże się nierealne i będzie to kolejny
martwy przepis, podobnie jak ten dotyczący obowiązku regularnego wywozu nieczystości ciekłych...
Chciałem zdecydowanie poprzeć główne założenia uchwały antysmogowej dla Małopolski. Poniżej kilka
moich spostrzeżeń.
Moim zdaniem okres 6 lat na wymianę kotłów niespełniających norm to zbyt długi okres.
Dodatkowo kary przewidziane za łamanie posadowień uchwały są dość niskie. Zastanowić też należy się
nad ściągalnością tych kar.
Nie widzę też założeń co do możliwości karania osób używających piece niezgodnie z przeznaczeniem
(przykładowo palących w nich paliwa/przedmioty/odpadki wydzielające zdecydowanie zbyt dużo pyłów
czy innych substancji trujących). Można to kontrolować czujnikami umieszczonymi w kominach lub
dronach.
Nadmierna kontrola i karanie są z natury złe, jednak tutaj jest to po prostu niezbędne dla dobra ogółu.
poniżej kilka moich uwag i propozycji dotyczących uchwały antysmogowej:
1. Zwiększenie nakładów na kampanie informacyjne, trzeba uświadamiać każdego o konieczności walki
ze smogiem. Rosnąca świadomość i w efekcie wywieranie presji społecznej to główna droga do poprawy
sytuacji. Miasto powinno informować mieszkańców na bieżąco, politycy samorządowi i Urząd Miasta z
panem Majchrowskim na czele powinni zacząć działać, a nie zamiatać sprawy pod dywan. Musiałam się
trochę natrudzić, żeby dotrzeć do tej petycji i całej akcji Krakowskiego Alarmu Smogowego. Również mało
realistyczna skala "smogowa" jest do poprawy, nazywanie stanu powietrza "umiarkowanym" przy stężeniu
100+ jest delikatnie mówiąc mylące.
2. Znaczne zaostrzenie kar za palenie śmieciami i gruntowne weryfikowanie tego, podobnie jak
pozostałych ograniczeń wprowadzonych w ramach uchwały antysmogowej. Obecnie kary dotyczące
przekroczenia norm czystości powietrza są zbyt małe albo ich nie ma przez co niektórzy mogą czuć się
bezkarnie. Ludzie muszą czuć presję, a to jest pewny i sprawdzony sposób na ignorantów.

bezterminowa eksploatacja
istniejących kotłów klasy 5.
Wymagania w zakresie kontroli
wynikają z ustawy Poś.
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art. 96 Poś.
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3. Zakaz palenia węglem powinno się rozszerzyć na całą Małopolskę (nie tylko na Kraków), a na razie
przynajmniej dla obszaru 25-30 km od Krakowa.
To są 3 główne punkty z mojej perspektywy, wszystkie tak samo ważne. Mam nadzieję, że wszyscy
potraktujemy walkę ze smogiem tak samo poważnie i w niedługim czasie jakość powietrza znacząco się
poprawi.
W czasie konsultacji społecznych nad uchwałą antysmogową pragnę zgłosić, że brakuje w niej zmianki o
planach zagospodarowania przestrzennego i uwzględnienie w nich czynnika zanieczyszczenia
powietrzem takich jak zabudowywanie kanałów zawiewowych czy wycinka drzew. Uchwała ta powinna
zobowiązywać władze do niwelowania jednego z najważniejszych czynników wysokiego stężenia pyłów,
czyli właśnie gęstej zabudowie , ponieważ Kraków jest położony w niecce ma to kluczowy wpływ, a o
którym się zapomina wspominając jedynie o sezonie grzewczym i spalinach.
Jestem bardzo wdzięczna za kroki, jakie Małopolska podejmuje w celu wyeliminowania smogu. Niestety,
dla nas jest już za późno, mój syn rozwinął astmę w 2 lata po przyjeździe do Krakowa, wiec jesteśmy
zmuszeni się wyprowadzić się w ciągu roku, nie możemy czekać do 2019.
Chciałabym zasugerować zmiany w punkcie o kontroli gospodarstw. Nawet najlepsze przepisy nie
pomogą, jeśli organy władzy nie będą miały możliwości wejścia do gospodarstwa, w którym jest
podejrzenie palenia podejrzanymi substancjami i kontroli pyłu z paleniska. Z drugiej strony, ludzie mogą
być zawczasu przygotowani i posiadać popioły z dobrego źródła i widząc nadchodząca kontrole,
dosypywać je do pieca (słyszałam o planach takich praktyk).Trzeba poważnie rozwianych skuteczne
kontrole i karanie takich ludzi. W moim odczuciu, palenie śmieciami nie różni się niczym od świadomego
trucia. Za szkodę na zdrowiu i życiu innych polski sąd przewiduje wysokie kary, przy podejrzeniu takiego
przestępstwa nie trzeba specjalnych pozwoleń na kontrole. Myślę, ze takie samo prawo powinno
obowiązywać bezmyślnych ludzi wypuszczających w świat rakotwórcze substancje. Mogę winić
wszystkich tych bezmyślnych i chciwych ludzi za fatalny stan zdrowia mojego dziecka. Oszczędność
kilkuset złotych nie powinna być ważniejsza od zdrowia maleńkich dzieci, niestety jest, i nie mogąc
polegać na zwykłym poczuciu przyzwoitości pewnych ludzi, potrzebna jest silna ręka prawa. W końcu
prawo ma chronić słabszych.
Mam nadzieje, ze Karków pozbędzie się smogu w ciągu kolejnych 10 lat. Niech będzie to priorytetem.
Proponuję, aby skrócić okres przejściowy wymiany pieców i wymagań co do kominków. Czy dwa lata, tj.
do 2019 roku nie wystarcza?
Po drugie, należy ograniczyć ruch samochodowy w centrum Krakowa.
W miastach takich jak Paryż, Madryt już podjęto zakaz wjazdu samochodów do centrum. U nas duszą
nas piece + spaliny samochodowe że starych aut.

Popieram w pełni wszystkie zawarte w projekcie Uchwały ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw oraz w zakresie rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania.
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Po zapoznaniu się z analizą przewidywanych efektów wprowadzenia Uchwały dostrzegam bardzo
korzystną przewidywaną redukcję stężeń substancji zanieczyszczających powietrze. Redukcja ta będzie
jednak niewystarczająca (brak osiągnięcia poziomu dopuszczalnego < 1ng/m3) w przypadku stężeń
rocznych benzo[a]pirenu dla kilku obszarów województwa. Jednym z tych obszarów jest pas przy
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zachodniej granicy województwa, gdzie dalsza redukcja stężeń BaP będzie zależna od redukcji emisji
napływającej z województwa śląskiego. Pozostałe obszary to tereny większych miejscowości, w których
funkcjonują sieci ciepłownicze i/lub gazowe. Fakt ten może i powinien być wykorzystany do dalszej
poprawy efektów ekologicznych Uchwały – w szczególności osiągnięcia poziomów dopuszczalnych
stężeń wszystkich rodzajów zanieczyszczeń powietrza.
W związku z powyższym wnoszę o dopisanie do Uchwały dodatkowego warunku dotyczącego
nowych instalacji służących do ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania CWU (w tym
instalacji wprowadzanych do eksploatacji w wymaganych Uchwałą terminach w miejsce
dotychczasowych, niespełniających proponowanych zapisów Uchwały). Warunkiem tym byłby
brak możliwości wprowadzenia do eksploatacji instalacji, w której odbywa się spalanie paliw
stałych w przypadku możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej lub już
istniejącego takiego podłączenia. Zapis Uchwały mógłby na przykład określać odległość budynku
od najbliższego węzła/przyłącza sieci ciepłowniczej lub gazowej poniżej której konieczne byłoby
wystąpienie o warunki przyłączenia do tych sieci. Możliwość wprowadzenia do eksploatacji nowej
instalacji, w której odbywa się spalanie paliw stałych byłaby uwarunkowana udokumentowanym
pisemnie brakiem możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej oraz gazowej.
Celem wprowadzenia opisanego warunku byłoby uniemożliwienie zamiany instalacji ogrzewania /
przygotowania CWU wykorzystującej ciepło systemowe lub gaz na instalację zasilaną paliwem stałym a
także dynamiczne podążanie za zmieniającymi się możliwościami wykorzystania sieci ciepłowniczych i
gazowych w wyniku ich rozbudowy. Proponowany zapis podnosiłby też zasadność ekonomiczną i zwrot z
inwestycji w rozbudowę sieci ciepłowniczych i gazowych prowadzonych przez poszczególne gminy
stymulując te inwestycje. Jednocześnie nie wprowadzałby on dodatkowych obowiązków ani terminów
zmiany instalacji a odnosił się do już istniejących obowiązków i terminów wprowadzając jedynie
dodatkowy warunek dotyczący wyboru rodzaju nowej instalacji.
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Rozwiązanie podobne do tego, które proponuję w moim wniosku, wprowadzone zostało właśnie w
Wodzisławiu Śląskim dla nowych budynków.
Myślę że nowa ustawa powinna też promować osoby które mają już piece ekologiczne. Same dopłaty nie
zachęcą nikogo do zmiany pieca, dopłacą mi do pieca w którym będę musiał palić ekologiczny droższy
węgiel.
Fajnym pomysłem mogły być obniżone podatki dla osób które dają o środowisko, wymienili piec.
Według mnie urzędnicy również powinni mieć w swoich obowiązkach zawodowych minimum raz w
tygodniu udać się w teren i zobaczyć co "leci" z kominów.
Zgłaszam uwagę do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia
na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw:
- § 10, punkt 2.2 podpunkt b) "osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%" powinien przyjąć
brzmienie "osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 65%"
Uzasadnienie:
Sprawność cieplna na poziomie 80% jest bardzo wysokim warunkiem dla urządzeń na paliwo stałe,
szczególnie dla kominków. Bardzo mała urządzeń obecnie dostępnych na rynku spełnia to wymaganie.
Ponadto punkt 1, podpunkt a.ii) załącznika II do Rozporządzenia Komisji UE 2015/1185 z dnia 24 kwietnia
2015 wskazuje iż "sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń przez miejscowe
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Uwaga nie uwzględniona.
Uwaga wykracza poza zakres
art. 96 Poś.
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Uwaga nie uwzględniona.
Wymagania ekoprojektu
posługują się sezonową
efektywnością energetyczną a
nie sprawnością.
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ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujące paliwo stałe inne
niż drewno prasowane w formie peletów nie może być niższa niż 65 %". W związku z tym sprawność 80%
jest znacznie bardziej restrykcyjna, niż 65% przyjęte w rozporządzeniu.
Popieram uchwałę antysmogową jednak w mojej ocenie wymaga ona dopracowania. Moje uwagi są
następujące.
Jeśli chcemy w radykalny sposób poprawić stan powietrza to przepisy muszą być proste i jednoznaczne.
W przeciwnym przypadku nie będą skuteczne. Świadomość społeczna potrzeby troski o czyste powietrze
jest zbyt mała, szczególnie na terenach wiejskich. Ludzie robią to co wydaje im się najkorzystniejsze i
kierują się zasadą, że inni robią tak samo. Rzadko zdarza się aby sąsiad wnosił skargę na dymiącego
sąsiada. Świadomość wspólnego dobra jest w naszym społeczeństwie zbyt mała. Dlatego najlepszym
rozwiązaniem byłoby całkowite odejście od węgla i ograniczenie stosowanych paliw stałych, które są na
100% suche i wprowadzają małe zanieczyszczenie, jak np. brykiet drzewny. Wprowadzenie wymagań co
do stosowanych pieców węglowych jest krokiem we właściwym kierunku ale może być mało skuteczne.
Pomimo spełniania przez piec określonej normy istnieje niebezpieczeństwo, że poziom zadymiania
zmniejszy się tylko nieznacznie. Jeśli ktoś nie chce wziąć odpowiedzialności za to jak się ogrzewa,
tłumacząc się względami ekonomicznymi, to będzie starał się ominąć przepisy i jest mało prawdopodobne
aby spotkał się ze społeczną krytyką ponieważ taka postawa jest powszechna. Jako przykład i dowód
takiej postawy mogę podać problem gospodarowania odpadami zielonymi. W gminach, w których jest
prowadzone gospodarowanie odpadami nie wolno odpadów zielonych palić. Jednak nadal jest to
POWSZECHNA praktyka. Łatwo się o tym przekonać na wiosnę i jesień gdy jest więcej porządków w
ogrodach. Ludzie palą w ogródkach zgrabione resztki rośli jak szyszki, igły, itp. Wzywałem policję
wielokrotnie i to tylko w swoim najbliższym sąsiedztwie. Wszedłem w ten sposób z konflikt ale w dużym
stopniu ograniczyłem smog pochodzący z palenia odpadów zielonych. Jednak nie rozwiązałem problemu
całkowicie. Jeśli kilka ulic dalej ktoś pali i dymi a dym bezpośrednio mi nie dokucza to już nie reaguję. Są
przepisy lecz ludzie nie chcą ich przestrzegać bo są niewygodne. Czy będą mniej dymić nawet jeśli piec
spełnia normę? Szczerze wątpię.
Podobnie jeśli chodzi o jakośc paliwa i proponowane wprowadzenie zakazu spalania drewna o
wilgotności powyżej 20%. Takie ograniczenie pozostanie, w mojej ocenie, tylko na papierze. Przede
wszystkim nikt nie będzie się przejmowałm tym ograniczeniem bo nawet jeśli będzie dymił drewnem kto
miałby mieć z tego powodu pretensję? Czy sąsiad, który robi tak samo? A nawet jeśli znajdzie się sąsiad,
który poprosi o interwencję policję to należy pamiętać, że pomiar wilgotności drewna nie jest czynnością
prostą i jednoznaczną. Zdarzyło mi się kupić pakowane drewno kominkowe w Castoramie, które zamiast
deklarowanych 18% miało 25%, co sprawdziłem wilgotnościomierzem. W mojej ocenie, do spalania w
kominkach powinien być dopuszczony tylko brykiet drzewny. Jest on z definicji suchy. Ponadto brykiet
sprzedawany jest na wagę a więc nie ma problemu z niedokładnością pomiaru jak w przypadku objętości
drewna.

1

Uwaga nie uwzględniona.
Uchwała jest zgodna z
wymaganiami programu
ochrony powietrza, aby
możliwa była szybka poprawa
jakości powietrza w
Małopolsce.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.
Uwaga wykracza poza zakres
art. 96 Poś.

Podsumowując, w mojej ocenie paliwo węglowe powinno być całkowicie wycofane z użytkowania a do
użytkowaniu w kominkach powinien być dopuszczony tylko brykiet.
Pragnę także dodać następujące uwagi.
1. W uchwale powinny znaleźć się wymaga co do przewodów kominowych. W nowo budowanych
budynkach powinny być stosowane TYLKO kominy systemowe, ocieplone. W tej chwili jest na rynku duży
wybór takich rozwiązań i nie są one drogie. Tymczasem jak można stwierdzić wciąż buduje się kominy z
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cegły. Nie powinno to mieć miejsca z uwagi na wady takich kominów. Powinny obowiązywać normy co do
średnicy i wysokości kominów i powinny one obowiązywać z w nowych budynkach a także po
modernizacji w istniejących instalacjach. Powinien być wyznaczony czas na przeprowadzenie
modernizacji.
2. W uchwale powinien znaleźć się wymóg aby nowo instalowane kominki były tylko z zewnętrznym
ujęciem powietrza. Tylko takie kominki powinny być dopuszczone do instalacji. Kominki bez
zewnętrznego ujęcia powietrza do spalania wciągają do pomieszczenia znaczne ilości zimnego powietrza
co przekłada się na większe spalanie i dymienie. Dopuszczanie takich kominków do instalowania nie ma,
moim zdaniem, uzasadnienia.
3. Działania podejmowane dla poprawy powietrza będą przynosić efekty dopiero po latach. Tymczasem
już teraz potrzebna jest dodatkowa ochrona w postaci ostrzegania społeczeństwa o poziomie
zanieczyszczenia. Pragnę zwrócić uwagę, że smog może być większy lub mniejszy w zależności od
warunków atmosferycznych. Przykładowo, w dniach 25-26.11.2016 było prawie bezwietrznie i zarazem
zimno. Przez prawie 2 dni na zewnątrz było siwo od dymu. Miernik zanieczyszczenia, jaki posiadam
wykazywał ponad 200 ug/m3 dla cząstek PM2.5 i PM10. W mojej ocenie obywatel ma prawo domagać się
ochrony i informowania o stanie dużego zagrożenia. Zarazem w takich sytuacjach powinien obowiązywać
zakaz używania pieców i kominków. Zakaz powinien obowiązywać przynajmniej przez tych kilka godzin
kiedy nie ma wiatru i powinien być sygnalizowany np. syreną. Potrzebne jest więc aby w
miejscowościach, w których z racji położenia, liczby mieszkańców, możliwe jest wystąpienie dużego
zanieczyszczenia był prowadzony monitoring. Powinny być określone procedury ostrzegania o
zanieczyszczeniu i wprowadzanie czasowego zakazu używania urządzeń na paliwa stałe. W mojej
ocenie, dla finansowania inwestycji związanych z monitoringiem, powinny być wprowadzone opłaty od
osób posiadających piece węglowe i kominki.
4. Sprawą ogromnie ważna są działania edukacyjne. Bez nich wszelkie przepisy będą mało skuteczne.
Dlatego w uchwale powinien znaleźć się zapis o działaniach edukacyjnych np. w postaci ujęcia w
programach nauczania problemu smogu. Społeczeństwo, a szczególnie dzieci, należy uświadamiać
dlaczego smog jest szkodliwy, jak można się ogrzewać nie generując smogu, jak robi się to w innych
krajach i jakie koszty ponoszą obywatele innych krajów aby mieć czyste powietrze.
5. Proponowane w uchwale okresy przejściowe na modernizację kotłów węglowych są, moim zdaniem,
zbyt długie. Zamiast 5 i 10 lat proponowałbym 3 i 6 lat.
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81.
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Uprzejmie proszę o uwzględnienie moich uwag w pracach nad uchwałą.
W projekcie uchwały powinien być umieszczony zapis o likwidacji wytwórni mas bitumicznych w pobliżu
osiedli mieszkaniowych, gdyż mieszkam w okolicach limanowej, gdzie jest w pobliżu wytwórnia mas
bitumicznych, przez którą powietrze dużej ilości mieszkańców jest mocno zatrute, o czym świadczą liczne
zachorowania na nowotwory
i inne groźne choroby.
Na poczatku chcę nadmienić że popieram ustawę antysmogową i nie wyobrażam sobie by nie została
ona przyjęta. Jest to kwestia życia i śmierci dla mieszkańców zarówno Krakowa jak i całej Małopolski.
Jako że przebywam bardzo często w jednej z gmin podkrakowskich, to widzę jak wygląda przede
wszystkim wiedza ludzi którzy palą w piecach paliwem stałym, a do tego większość używanych palenisk
nie spłenia podstawowych norm. Powoduje to że w momencie rozpalenia, w powietrze unosi się ogromna
ilość pyłu węglowego który sprawia że nie można wyjść z domów w godzinach popoludniowych i
wieczornych. Drugim problemem jeswt spalanie w piecach odpadów.

1

Uwaga nie uwzględniona.
Uwaga wykracza poza zakres
art. 96 Poś.

1

Uwaga częściowo
uwzględniona.
Uchwała jest zgodna z
wymaganiami programu
ochrony powietrza, aby
możliwa była szybka poprawa
jakości powietrza w
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Uważam też że uchwała powinna dodatkowo zawierać:
- zakaz sprzedaży pieców nie spełniających normy ekoprojektu od połowy tego roku na terenie całej
małopolski
- skrócenie obowiązku wymiany pieców nie spełniających żadnych norm - do konca 2018, obecny rok
2022, czyli 5 lat spowoduje że ludzie będą odkłądać na ostatnią chwilę konieczność zakupu nowego pieca
i na efekty uchwały trzeba będzie czekać zbyt długo a w ciągu tych 5 lat umrze, bądź zachoruje na
choroby układu oddechowo-krązeniowego kolejne tysiące osób!
Ponadto, władze województwa powinny zając się sprawą edukacji mieszkanców, nawet i przez
dystrybucje ulotek do domów informacyjnych oraz współpracę z parafiami (głos księży moze tu być
bardzo pomocny) edukując ludzi o szkodliwości nieumiejętnego rozpalania i palenia w piecach,
konieczności wymiany palenisk.
Drugą rzecza jest wykonanie ewidencji piecy w gminach, poprzez zobowiązanie mieszkańców do
zgłoszenia typu pieca do urzędu, co następnie byłoby zweryfikowane przez wyrywkowe kontrole, np.
przez straż gminna, bądz innych urzedników. Pozwoliłoby to na monitorowanie postępy wymiany piecy w
gminach województwa.
W Uchwale powinien być zapis o likwidacji wytwórni mas bitumicznych w pobliżu osiedli mieszkaniowych
oraz o uwarunkowaniach terenowych gdzie takie wytwórnie mogą powstawać.
Mieszkam w okolicach Limanowej, gdzie w pobliżu jest Wytwórnia Mas Bitumicznych (Przylaski) jest ona
usytuowana u podnóża Góry Paproć, która jest zamieszkała przez liczne rodziny w których znajdują się
małe dzieci oraz osoby starsze. Dym z Wytwórni bezpośrednio zatruwa nasze powietrze, gdyż
przeważnie zawsze dym idzie w górę. Również mieszkańcy mieszkający na tym samym poziomie co
Wytwórnia skarżą się na uciążliwość mieszkania w zatrutym powietrzu. Dowodem na szkodliwość
Wytwórni Mas Bitumicznych w Limanowej-Przylaski jest liczny wzrost zachorowań na groźne choroby
wśród stosunkowo młodych ludzi czego nie było wcześniej.
Liczę na uwzględnienie mojego wniosku.
Opinia do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw.
W §3 pkt. 2) projektu uchwały proponuję aby jednoznacznie określić rodzaj wilgotności biomasy.
W przypadku drewna, które stanowi największą część biomasy, rozróżnia się teoretycznie dwa typy
wilgotności:

Małopolsce.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.
Zakaz sprzedaży mułów
wymaga uregulowań na
poziomie krajowym.

1

Uwaga nie uwzględniona.
Uwaga wykracza poza zakres
art. 96 Poś.

1

Uwaga nie uwzględniona.
Uchwała jest zgodna z
wymaganiami programu
ochrony powietrza, aby
możliwa była szybka poprawa
jakości powietrza w
Małopolsce.

1

Uwaga nie uwzględniona.
Uchwała jest zgodna z

- wilgotność względną – określaną jako stosunek masy wody zawartej w drewnie do masy drzewa
wilgotnego,
- wilgotność bezwzględną – określaną stosunek masy wody zawartej w drewnie do masy drewna
absolutnie suchego.
Praktycznie operuje się pojęciem wilgotności bezwzględnej. Taką wilgotność też mierzą (głównie)
przenośne wilgotnościomierze do drewna – co będzie miało znaczenie przy późniejszej kontroli spalanych
paliw.

84.
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Tak więc §3 pkt. 2) mógłby brzmieć; „2) paliw zawierających biomasę o wilgotności bezwzględnej powyżej
20%”.
W związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów
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w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw zgłaszam następujące uwagi:
1. Należy rozróżnić instalacje grzewcze (w tym piece, kotły i kominki) pełniące w gospodarstwach
domowych wyłącznie lub głównie funkcje grzewcze od instalacji (np. kominków), które nie stanowią
głównego źródła ogrzewania gospodarstwa, a służą celom rekreacyjnym. O ile wprowadzenie ograniczeń
dla głównych źródeł ogrzewania jest zasadne, to ograniczenie opalania w celach rekreacyjnych stanowi
nieuzasadnioną ingerencję w swobodę sposobu spędzania czasu wolnego. Rozróżnienie takie nie
powinno mieć znaczącego wpływu na jakość powietrza, gdyż opalanie rekreacyjne stanowi kwestię
pomijalną w porównaniu z opalaniem grzewczym.
2. Wprowadzając restrykcyjne ograniczenia dotyczące instalacji grzewczych oraz dopuszczonych
rodzajów paliw należy również zapewnić instytucjonalne wsparcie gospodarstw w celu instalacji urządzeń
spełniających normy. Narzucenie ograniczeń bez wsparcia stanowiłoby nadużycie pozycji Państwa wobec
obywatela. Aby temu zapobiec należy zarówno wymagania, jak i formy wsparcia zawrzeć w jednym
dokumencie. Problem ograniczeń jest szczególnie dotkliwy na terenach wiejskich bez dostępu do sieci
centralnego ogrzewania, gdzie stosowanie pieców i kotłów jest konieczne - formy wsparcia powinny być
więc skoncentrowane na tych terenach.
3. Sformułowanie ograniczenia jako procentowej zawartość wilgoci w biomasie nie jest możliwe do
zweryfikowania w warunkach typowego gospodarstwa domowego. Tym samym osoba prywatna nie
będzie mogła mieć pewności, czy opala piec drewnem wystarczająco długo sezonowanym, czy też
narusza zapisy uchwały. Należy wprowadzić kryterium możliwe do weryfikacji poza warunkami
laboratoryjnymi.
4. Problematyczne wydaje się rozszerzenie wymagań na instalacje używane przed wprowadzeniem
uchwały (np. §10 pkt 2 lit. b oraz c), w tym na piece i kominki użytkowane od wielu lat, dla których
wymagana dokumentacja może nie istnieć lub ulec zniszczeniu lub zagubieniu, tym samym niemożliwe
będzie jej okazanie w przypadku kontroli (§8). W takim przypadku wykonanie dokumentacji przez
laboratorium akredytowane stanowić będzie znaczne obciążenie dla większości gospodarstw domowych.
5. Należy wprowadzić mechanizmy umożliwiające lepszą kontrolę spalania materiałów dotychczas
zakazanych, w tym odpadów i tworzyw sztucznych.
Chciałbym przy okazji konsultacji anty smogowych zwrócić uwagę na kilka aspektów związanych z
zanieczyszczeniem powietrza.
1. Od zarania dziejów człowiek ogrzewał swoje siedziby. Bez tego zamarzłby. Spalał dostępne paliwo drewno. I nie są powszechnie znane przypadki negatywnych skutków tego spalania i ich oddziaływania na
człowieka. Jeszcze w XX wieku ludzie mieszkali w kurnych chatach i dożywali sędziwego wieku.
Problemem współczesnym jest co ludzie w piecach palą. A palą "czym się da". Najczęściej mają pod ręką
śmieci.
Wytwarzamy ich teraz zdecydowanie za dużo. Niska świadomość społeczna o skutkach spalania
plastików i opakowań wielowarstwowych w klasycznych piecach powoduje, że są traktowane jako
darmowe paliwo. Ogromna część społeczeństwa nie zastanawia się nad skutkami wdychania
benzo(a)pirenu, dioksyn, tlenków azotu czy wreszcie pyłów. Skutki tego oddziaływania są odroczone w
czasie i nie wiadomy czy wystąpią a zimno jest tu i teraz bardzo doskwiera. Tutaj JEST OGROMNE
POLE DO DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA. Edukacja, edukacja granicząca z propagandą.
Tutaj jest pierwsze pole do wykorzystania środków finansowych przewidzianych na polepszenie jakości
powietrza.
Nie trzeba tworzyć nowego prawa chroniącego powietrze . W ramach już istniejącego, po uprzednich
ostrzeżeniach, trzeba ścigać użytkowników instalacji, w których spala się śmieci. Nie jest dużym
problemem wyposażenie służb w odpowiednie detektory i takie środki techniczne przy pomocy , których

wymaganiami programu
ochrony powietrza, aby
możliwa była szybka poprawa
jakości powietrza w
Małopolsce.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.

1

Uwaga nie uwzględniona.
Uchwała jest zgodna z
wymaganiami programu
ochrony powietrza, aby
możliwa była szybka poprawa
jakości powietrza w
Małopolsce.
Okresy przejściowe zostały
określone w sposób optymalny
zapewniając możliwość
wymiany istniejących źródeł
ogrzewania przy zachowaniu
potrzeby możliwie najszybszej
poprawy jakości powietrza.
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jednoznacznie określi się trucicieli. ( Dużym problemem był nielegalny zrzut ścieków do cieków wodnych.
Użycie kamer termowizyjnych jednoznacznie wskazało kto to robił.) Skierowanie działań kontrolnych i
restrykcyjnych na eliminowanie spalania odpadów da natychmiastową poprawę jakości powietrza. I nie
bez znaczenia będzie zaangażowanie dużo mniejszych środków publicznych do osiągnięcia poprawy.
2. W proponowanej uchwale na równi stawia się paliwa stałe : miał węglowy, muł poflotacyjny i drewno.
Drewno uważa , że w tym towarzystwie znalazło się przez pomyłkę. Drewno suche przy spalaniu nie
emituje nadmiernych ilości toksyn i pyłów. Jest surowcem odnawialnym. Popiół jest całkowicie
biodegradowalny.
3. W konsekwencji w projekcie uchwały :
a) paragraf 4 uniemożliwia stosowanie kominków z płaszczem wodnym do ogrzewania pomieszczeń.
Należałoby w pkt.2 na końcu dodać ... lub kominków z płaszczem wodnym...
b)paragraf 6 pkt2 uniemożliwia stosowanie starych instalacji z zastosowaniem urządzeń peryferyjnych
polepszających jakość spalin do zakresu zgodnego z normą. Można domyślać się , że autorowi projektu
zależy na wymianie pieców i kominków a nie na jakości powietrza.
Tłumaczenie z uzasadnienia do uchwały mówiące o trudności kontroli takich instalacji, bo można
urządzenia peryferyjne wyłączyć jest chybione. Przy takim sposobie myślenia należałoby postawić
zabezpieczenia na ewentualne każde możliwe obejście tworzonego prawa a nad kontrolującymi postawić
ekstra kontrolę. Znając mentalność Polaków stwierdzam, że to i tak nie pomoże.
c) paragraf 10 pkt 2 ppkt 1 ustanawia za krótkie vacatio legis .
Proponowana perspektywa czasowa nie uwzględnia czasu potrzebnego na amortyzację już istniejących
instalacji i nie daje czasu na ich moralne zużycie. Proponowane okresy winny być wydłużone o 5 lat.
4. Proponuję rozważenie jeszcze następujących argumentów.
Zarząd Województwa w ramach wdrożenia proponowanej uchwały wymienia kwotę 4,8 mld zł z puli
pieniędzy publicznych. Taką samą kwotę będą musieli wydać mieszkańcy małopolski. Przecież dopłaty do
wymiany pieców nie przekroczą 50 %. Powstaje więc rynek pieców, kotłów i kominków wart
9,6 mld. zł na przestrzeni 5 lat. Rynek, który teraz nie ma w ofercie urządzeń spełniających oczekiwane
normy emisji ( z uzasadnienia do uchwały ). Powstaje pytania DLACZEGO ? taka ogromna stymulacja
rynku w tak wąskim zakresie. Tutaj brak jest transparentności. To wygeneruje kontrargumenty.
Niepotrzebnie.
Ochronę powietrza poprzez zmniejszenie emisji tak samo zapewni wykorzystanie żródeł geotermalnych,
fotovoltaniki, pomp ciepła. Pomoc publiczna skierowana również na takie zmiany w systemach
ogrzewania wytrąci argumenty przeciwnikom tej regulacji.
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Opinie zawierające uwagi ogólne niezwiązane bezpośrednio z treścią projektu ustawy

1.

Zgłaszający
Osoba prywatna

2.

Osoba prywatna

3.

Osoba prywatna

4.

Osoba prywatna

5.

Osoba prywatna

6.

Osoba prywatna

L.p.

Uwagi
Z dnia na dzień jest coraz gorzej! Wieczorem naprawdę ciężko oddychać, jest siwo i praktycznie nie
widać obiektów, które są położone kilka metrów dalej. Nie wnikam, czy to domy, czy samochody, czy
zakłady produkują więcej dymu. Ktokolwiek by to nie był, trzeba coś z tym zrobić – akcja z wymianą
pieców to dobry początek, ale to nie wystarczy. Może dopłaty do paneli słonecznych? Turbiny wiatrowe?
Węgiel lepszej jakości? Niższe ceny gazu? Życie mamy przecież tylko jedno, pieniądze na inwestycje, to
rzecz nabyta. Tych, którzy umrą na raka płuc, nie wskrzeszą żadne dopłaty…
Po prostu chcę żyć, a nie umierać na raka płuc w wieku niespełna 30 lat! Chcę też urodzić zdrowe dzieci.
Co z tego , że zdrowo się odżywiam… Co z tego, że uprawiam sport… I tak umrę na raka płuc, bo
powietrze w moim mieście jest tak zanieczyszczone, że nie można oddychać. Wieczór , gdy ludzie
zaczynają palić w piecach, nie można wyjść na spacer, nie można iść pobiegać, bo smród jest nie do
wytrzymania. Niech władze wreszcie coś z tym zrobią, bo nie da się żyć!!!
Jestem mieszkanką jednej z gmin w powiecie bocheńskim. Założenia wprowadzające zakazy montażu i
sprzedaży tych kotłów w kolejnych latach tak na prawdę może poprawić jakość powietrze pewnie za
jakieś 30 40 lat. Bo ilość nowo powstałych domów nie będzie tak wysoka. A Ci którzy już mają
kopciuchy to tak je będą mieli. Moi sąsiedzi maja ponad stuletni dom i kopciuch dalej kopci. Następni
obok mają ogrzewanie centralne a właściciel palił szmatami a teraz przerzucił się na odpady budowlane
bo ma firmę. Niedaleko mnie znajduje się firma produkująca meble i przez całe lato gromadzi odpady z
produkcji i na zimę maja opał jak znalazł. Próbowałam coś z tym zrobić najpierw poprzez prośby później
przez gminę i policję ale to na nic bo byłą tylko chwilowa poprawa. Tylko miałam nieprzyjemności i
groźby . W gminie mówią że do puki nie ma jasnych przepisów to nie można tego egzekwować. A ten
WIOŚP to jakieś nieporozumienie. Zresztą podobnie sytuacja ma się z szambami i kanalizacją. Jesteśmy
gmina nieskanalizowaną a kontrola gminy sprowadziła się do kontroli szamba sołtysów. Tak że dopóki
nie wprowadzi się jasnych przepisów nakazujących wymianę kotłów na masowa skalę w całej
Małopolsce ze wsparciem biedniejszych osób to nic nie zmieni. I musiałaby istnieć jakaś instytucja z
prawdziwego zdarzenia z zewnątrz lokalnych władz kontrolująca tą akcje. A moje osobiste zdanie z
obserwacji wynika ze to nie bieda ale głupota i chęć zysku prowadzą do tej bezsensownej sytuacji.
Chcemy dobrego powietrza dla naszej rodziny. Czy to jest normalne ze wysyłamy dzieciaki w maskach
do szkoły? Czy to normalne żeby rodziny wydawały tysiące złotych na drogie maski I oczyszczacze
powietrza?! Od 4 lat nie posiadamy samochodu a mimo to cierpimy mieszkając przy głośnych I
śmierdzących Alejach. Najwyższy czas zrobić cos więcej nic pisać petycje. Kraków, Małopolska, I cały
kraj powinien zacząć walczyć -dosłownie- o godne warunki życia!
Chciałbym dożyć chwili gdy w Krakowie i okolicy będę mógł oddychać powietrzem pełną piersią. Nie
półgębkiem, przysłaniając usta, lub na ćwierć oddechu byle jak najmniej brudnego powietrza wciągnąć
do swoich płuc. Ponieważ choroby które mnie dręczą są spowodowane wdychaniem brudnego
powietrza. Ciągle zatkany nos, chrząkanie, choroby skóry na twarzy czy szczypanie oczu. Gdy
wyjeżdżam na dwa, trzy tygodnie do innego kraju, wszystkie te dolegliwości znikają, aby po powrocie
znów się pojawić a w okresie grzewczym występują ze zdwojoną silą.
Ludzie przestańcie palić w piecach, jeżeli macie inne możliwości ogrzewania domu. Nie oszczędzajcie
kosztem zdrowia a nawet życia swoich sąsiadów. A szczególnie nie palcie śmieciami!!!!!!!
Nie kopćcie też swymi samochodami, nie usuwajcie filtrów z diesli.
Nie myślcie tylko o pieniądzach!!!
Będąc świadomym źródła problemu niskiej emisji, który w głównej mierze wynika z palenisk węglowych,
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miałbym osobisty apel, pod którym może podpiszą się inne osoby, aby skoordynować/zsynchronizować
sygnalizację świetlną chociaż na ulicach o klasach głównych i zbiorczych - od 12 lat udało mi się
skorzystać z tzw. "zielonej fali" policzalną ilość razy. Mam świadomość, że w korkach "zielona fala" nie
działa, ale niech chociaż działa w porach wieczornych, kiedy nie ma ruchu. Każde ruszanie auta z
postoju na światłach to wzmożona emisja CO2 - zupełnie nie potrzebna. Jestem mieszkańcem północnej
cz. Krakowa. Na odcinku od ul. Żmudzkiej do Powstańców w kierunku Warszawy świateł jest 6 na
odcinku 800m. Wszystkie zmieniają się na przemian i na każdych się czeka przez cały czas trwania
"czerwonego". Takich absurdalnych rozwiązań w Krakowie jest znacznie więcej. Niech ktoś z ZIKiT-u się
nad tym pochyli, bo to żałosne.
Razem z najbliższą rodziną 15 lat temu przeprowadziłam się z Krakowa do Bolechowic. Od
najmłodszych lat mam astmę, tak jak moja mama. Smog jest dla mnie zabójczy. Przez 3 lata
studiowałam w Poznaniu. Po powrocie w rodzinne strony zaczęłam chorować ze zwiększoną
częstotliwością na dolegliwości dróg oddechowych. Dobrze by było mniej się truć oddychając. Wierzę, że
są Państwo w stanie mi i masie innych osób pomóc.
Mieszkam na obrzeżach Nowego Sącza. W okresie jesienno-zimowym nie sposób otworzyć wieczorem
okien, żeby przewietrzyć mieszkanie. W powietrzu /o ile można nazwać to powietrzem/ unosi sie zapach
a właściwie smród palonych plastików i śmieci. W ciągu dnia widać jak z niektórych kominów unoszą sie
kłęby czarnego dymu. I my to wszystko wdychamy.
Nie sadze, żeby trudno bylo sprawdzić przez lokalne władze kto w okolicy jest największym trucicielem.
Czy karać takich trucicieli? Myślę, ze w pierwszej kolejności należałoby ich pouczyć, a potem stworzyć
warunki do tego, aby ci ludzie mogli zamienić piece węglowe na gazowe. Nie jest to łatwe
przedsięwzięcie, ale możliwe do realizacji.
Po wielu latach emigracji powróciłam do kraju i od prawie trzech lat mieszkam w Tenczynku. Niestety
moje doświadczenia związane z czystością powietrza i postawą mieszkańców wsi są przerażające.
Sąsiedzi, ci bliżsi i dalsi palą w piecach śmiećmy, podkładami kolejowymi, a przez cały rok na polach i
w ogródkach utylizują odpady zielone: liście, trawy, gałęzie, chociaż w gminie prowadzona jest
selektywna zbiórka odpadów, w tym zielonych
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Spotkałam się kiedyś w tej sprawie z radną, która jest mieszkanką Tenczynka. Czy można coś w tej
sprawie zrobić? Niestety, nic nie pomogła, gdyż sama ma sąsiadów, którzy palą plastiki i sama
bezskutecznie z tym walczy, a palenie odpadów zielonych, według niej, to przecież urok wsi.... Czyżby
na pewno? Przecież wiadomo, że palenie liści, traw i gałęzi ma negatywny wpływ na
zdrowie....Mieszkańcy wolą rzucić zapałkę pod stosik gałęzi, aniżeli przygotować je do odbioru. Łatwiej,
wygodniej i taniej, bo worków nikt im za darmo nie da.
Złych przykładów do naśladowania im nie brakuje. Sam Pan Burmistrz Krzeszowic, mieszkający w
Tenczynku, który wspierał zaadresowaną do mieszkańców akcję kompostowania odpadów zielonych
niestety sam nie kompostuje, a spala....ma duży ogród, może też jest mu wygodniej.
Jest to bardzo, bardzo smutne.... Przykre jest to, że nikt nie myśli o zdrowiu swoim, dzieci,
wnuków....Mam wrażenie, że starzy mieszkańcy wsi dali sobie ciche przyzwolenie na to, że można tak
robić, a nowi mieszkańcy wsi boją się lub mają marne szanse na zwycięstwo, bo władze i straż miejska
same nie egzekwują prawa.
Chodzi mi po głowie ponowna emigracja. Nie chcę by moje dziecko zachorowało. Nie chcę nie
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wychodzić na spacer i nie chcę nieprzewietrzonego domu. Chcę żyć i oddychać pełną piersią bez
strachu, że to powietrze mnie zabija.....
Kraków umiera na naszych oczach. A my z nim. Zupełnie nie rozumiem ignorancji i bezmyślność jaką
panuje wśród władz nie robiących nic lub niewiele w kierunku poprawy jakości powietrza. Pozamykaliście
korytarze powietrzne przez developerów. Udusimy się wszyscy. Wy i wasze dzieci też. Niedługo nie
będzie już turystów. Jakim trzeba być prostakiem żeby nie zdawać sobie z tego sprawy.
Nadal nic nie robicie tylko udajecie. Te akcje z darmową komunikacją. Co to ma być? Zadajcie sobie
jedno podstawowe pytanie. Czy naprawdę wierzycie ze ludzie są ciemni i głupi i ze nikt nie widzi?! Otóż
nie. Wszyscy widzimy co robicie. Czyli nic. Nadal nic. Macie szansę właśnie teraz.
Chcielibyśmy podzielić się komentarzem dotyczącym uchwały antysmogowej.
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Dlaczego jest to dla nas ważne, żeby działać w tej sprawie? Najważniejszą kwestią jest zdrowie i
samopoczucie, które pogarsza się od smogu, który musimy wdychać.
Jeśli sytuacja w Krakowie się nie zmieni, to w przyszłości będziemy musieli się stąd wyprowadzić bo nie
założymy swojemu dziecku maski. Na pewno nie będziemy chcieli ryzykować jego zdrowiem. Z
Krakowem jesteśmy związani od lat i byłaby to dla nas trudna decyzja.
Kolejna sprawa to widoczność. Nasze miasto znika w obłokach smogu. Szkoda, bo jest piękne!
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Bardzo liczymy na konkretne działania w tej sprawie.
Poniższe zdjęcie zrobione przeze mnie 21 grudnia o 15:50.
Nie wiem czy jest lepiej obrazujący problem niz namacalne dowody na to że Krakow nas truje.
Mam nadzieje że kolejne zdjęcia nie bedą dowodziły że Krakow zabija.
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Kilka lat temu wyprowadziłem sie z Krakowa do gminy Mogilany do miejscowości Włosań w nadziei na
oddychanie lepszym powietrzem niestety niedawno zmierzyłem prywatnie poziom zanieczyszczenia
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powietrza na działce i okazało sie że dużo ono nie różni sie od powietrza w Krakowie przyczyną tego jest
ogrzewanie okolicznych domów węglem drewnem i śmieciami oraz zwłaszcza jesienią i wiosną spalanie
liści traw i innych odpadów przez okolicznych mieszkańców .Uważam że oprócz zakazu używania
pieców węglowych należy bezwzględnie wprowadzić zakaz spalania traw liści i innych odpadów
organicznych na posesjach co jest nagminne wśród mieszkańców okolicznych gmin. Ludzie palący trawy
i liście powinni być karani a nie są pomimo że taki zakaz istnieje .Nikt go nie przestrzega ponieważ nie
ma kto tego zakazu egzekwować .Uważam że wydziały ochrony środowiska powinny mieć możliwość
karania osób palących odpady organiczne policja na zgłoszenie że ktoś pali liście nie reaguje .Dlaczego?
Mieszkam w Krakowie od 35 lat. Sytuacja nie była jeszcze nigdy tak zła. Przez lata myślałem, że mój
organizm przyzwyczaił się do niezbyt czystego krakowskiego powietrza. W tym roku jednak obserwuje z
zaniepokojeniem problemy z oddychaniem i kolejne infekcje u dzieci. Jak to jest, że dyskutujemy o
metrze (8 mld PLN!), a nie potrafimy poradzić sobie z problemem, który nie wymaga aż tak wielkich
nakładów, a jego wpływ na jakość życia i atrakcyjność Krakowa dla inwestorów jest dużo znaczniejszy?
Oto moje 2 propozycje:
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Poś.
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Finansowana i przeprowadzona przez miasto wymiana wszystkich pieców niespełniających norm
w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych. Czas skończyć z fikcją opcjonalnej wymiany pieców
(niestety obecna uchwała wciąż te fikcję wydłuża o 6 lat!). W obecnej sytuacji wymiana postępuje zbyt
wolno, ponieważ właściciele jak i lokatorzy nie maja interesu w przejściu na droższe źródło energii.
Rozumiem, że nikt nie chce płacić wysokich rachunków za energię elektryczną (w moim przypadku, w
kamienicy wynoszą w zimie ok. 700 zł miesięcznie), jednak trzeba sobie uświadomić, że są one po
prostu częścią kosztów zamieszkiwania w mieście.
2. Budowa parkingów podziemnych u wylotu Długiej, Lubicz, Karmelickiej i zakaz wjazdu do na obszar
wewnątrz drugiej obwodnicy we wszystkie dni tygodnia.
Dlaczego musimy gwarantować każdemu dojazd samochodem do ulicy Basztowej? Czyżby dlatego, że
wszyscy uważamy, że tam zaczyna się „centrum”? Niestety takie pojmowanie śródmieścia jest wciąż
źródłem wielu problemów. Stworzenie parkingów zaraz za drugą obwodnicą przy jednoczesnym
zamknięciu centrum dla samochodów, ożywiłoby ulice prowadzące do Starego Miasta i w perspektywie
kilku lat zmieniłoby postrzeganie „centrum”. Czy mieszkańcy Paryża, Madrytu czy Brukseli muszą co
tydzień udawać się do Dzielnicy Łacińskiej, Plaza Mayor, czy Grande Place ażeby zjeść dobry obiad?
Powyższe rozwiązanie uważam za wersje soft, ponieważ tak naprawdę parkingi należałoby budować
dalej, niestety jestem realista i trudno mi przewidywać ożywienie miasta poza pierwsza obwodnicą. To
już niestety jest konsekwencja tego, że przez 70 lat nie udało nam się poszerzyć miasta o kolejne
atrakcyjne i żywe dzielnice (skutecznie eliminując zabudowę pierzejową poza ścisłym centrum), więc
teraz dusimy się na 6 km² Starego Miasta i Kazimierza.
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Liczę na odwagę i wizję w zwalczaniu smogu
Witam, jestem studentem III roku na wydziale Form przemysłowych ASP w Krakowie. Uważam że warto
porozmawiać o smogu i próbach jego rozwiązania z nami, profesorami, studentami i designerami w
bydynku przy ul. Smoleńsk 9. Dzięki dopracowanej metodyce i dużemu zapleczu warsztatowoprojektowemu możemy sie w dużej mierze przyczynić do znalezienia rozwiązań, ktore zredukują poziom
smogu w Krakowie.
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Czyste powietrze i woda to podstawa ! Jestem jak najbardziej za ustawą antysmogową ! Zadbanie o
jakość powietrza ,to powinna być priorytetowa sprawa dla wladz miasta. Popieram wysilek ludzi , którym
zależy na czystym powietrzu dla Krakowa. W pierwszej kolejności nakaz zmiany pieców węglowych na
alternatywne ( prąd ,gaz) źródła energii, oraz zakaz palenia w kominkach. ( byloby dobrze zadbać o
tańszy gaz w takich miastach jak Krakow)
Następnie powinno kontrolować się auta ( szczególnie znanych marek , stare , które w większości maja
powycinane filtry cząstek) .
Kontrola stref A i B , szczególnie w sobotę i niedzielę , gdy straż miejska ma wolne i auta z rejestracjami
obcymi ( szczególnie Śląsk i Rzeszów) potrafią jeżdzić ulicą Grodzką , jak i Dominikańska bez
najmniejszych problemów...
Sprzedaż jedzenia i picia na powietrzu w dniach gdy jest smog powinna byc zakazana przez sanepid .
Kontrola filtrow w takich zakladach jak Huta , to zakładam norma.
Poniżej kilka dygresji dotyczących uchwały antysmogowej.
Walka o czyste powietrze jest dla nas bardzo ważna. Dla mnie i mojej rodziny jest to oczywiste, ale mam
wątpliwości czy wszyscy mają takie samo podejście. Mam wrażenie, że politycy samorządowi często
traktują ten problem marginalnie nie reagując na liczne petycje obywatelskie i hamując ich inicjatywy.
Dlatego ciągłe zwiększanie świadomości społecznej jest bardzo istotne. W tym celu niezbędne jest
zwiększenie kampanii informacyjnej na rzecz walki ze smogiem. Każdy mieszkaniec powinien czuć się
częścią tej "machiny antysmogowej". W tym celu - poza zwiększeniem świadomości antysmogowej niezbędne jest zastosowanie licznych kontroli i odpowiednio wysokich kar za działanie niezgodne z
wytyczonymi normami. Tak to już jest, że dopiero bat nad głową sprawia, że naprawdę coś do niektórych
dociera, a niestety dyletantów nie brakuje. Zlikwidowanie albo znaczne ograniczenie pieców węglowych
jest kluczowe w kontekście likwidacji smogu, jednak obszar gdzie powinien zostać wprowadzony zakaz
palenia węglem nie powinien dotyczyć jedynie samego Krakowa, ale objąć jak największą część całej
Małopolski! W podkrakowskich miejscowościach powietrze bywa czasem znacznie gorsze niż w samym
Krakowie. Chciałbym, żeby dla każdego walka o czystsze powietrze stała się priorytetem, przez co jego
jakość będzie niedługo znacznie lepszy niż obecnie.
w Krakowie żyję od 34 lat, mam tu rodzinę, przyjaciół, dobrą pracę. Brakuje mi "tylko" powietrza!!! Nie
mogę wyjść z dzieckiem na spacer, nie mogę wyjść na rower, nie mogę otworzyć okna, żeby
przewietrzyć pokój przed snem, bo... nie da się oddychać - normy zanieczyszczenia powietrza
przekraczają czasem kilkukrotnie dopuszczalne normy!!! Położenie Krakowa, stare systemy grzewcze
oparte na węglu i stale rosnąca liczba mieszkańców, wymuszają nakłady finansowe na rozwiązanie
problemu zanieczyszczenia powietrza! To obowiązek rządzących!
Jestem skłonna wyjechać z tego kraju, choć tak wiele tu mam, WYŁĄCZNIE z powodu
zanieczyszczenia powietrza!!!
Pozdrawiam
Krakowianka rozważająca emigrację ekologiczną
Mieszkam w Krakowie od 15 lat - sprowadziłem się z małej miejscowości i nigdy nie odczuwałem
potrzeby walki o czystsze powietrze.
Tymczasem po tych latach w Krk mam chore zatoki - co przeziębienie reagują bólem i komplikacjami.
Moja Córka (lat 5) wiecznie zakatarzona, wciąż chora.
Ludzie, przecież nasze organizmy są cały czas atakowane tym świństwem - nasze błony śluzowe
każdego dnia ciężko walczą więc przy byle grypie już nie mają siły na nic więcej.
Nawet nie myślę jak to wpłynie, w dłuższym okresie czasu, na nasze organizmy!
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Porównując do Pekinu, gdzie byłem blisko dwa lata temu stwierdzam, że w Krakowie bardziej śmierdzi
jak z komina, niż tam w głębokiej Azji, gdzie nikogo nie interesuje zdrowie obywateli.
Chyba nie chcemy być jak Chińczycy ?!??!
Ja całą zimę siedzę w domu i żadne góry czy narty nie wchodzą w grę... Nie ma czym oddychać... W
góry chodzę tylko latem ale co to za strata! Chciałabym jeszcze kiedyś zobaczyć biały śnieg... polskie
góry... dziś tylko na obrazku. Nie mam odwagi...
fakt, że ja i moja 4-osobowa rodzina na początku 2017 roku ciągle będziemy mieszkać w Krakowie
musze nazwać zbiegiem okoliczności. Powód planowanej wyprowadzki z miasta jest właściwie jeden.
Nie mogę jako ojciec dwójki małych dzieci tolerować tej wieloletniej indolencji urzędniczej. Mam nadzieje,
że ta ustawa będzie pierwszym krokiem i za jakiś czas bedzie można tutaj normalnie funkcjonować.
Niemniej moim zdaniem terminy wdrożeń powinny być znacznie szybsze. Każda zwłoka to przysłowiowy
strzał w stopę dla miasta. Taryfikator kar nie odstraszy znakomitej większości osób-trucicieli. Mandaty w
wysokości 500 zł wywołują u mnie pusty śmiech. Co z ruchem samochodów w centrum miasta?
Przecież darmowa komunikacja przy abstrakcyjnych pomiarach pyłów nie może być jedyną odpowiedzią.
Czy to aby nie jest cyniczna i wyrachowana zagrywka? Jestem przekonany, że nie wnosi to nic do
poprawy jakości powietrza, a jest jedynie pozytywnym komunikatem PR-owym dla magistratu, który
obwieszcza światu, że podejmuje akcje.
Smutne. Ja osobiście nie jestem na to podatny.
Takich osób jak ja, którzy już wyjechali lub niosą się z tym zamiarem jest wiele. To zwykle ludzie
wykształceni, świadomi, dobrze zarabiający. Rzeczywistość nie lubi pustki, nasze mieszkania będą być
może wynajmować Ukraińcy, których z każdym miesiącem przybywa w mieście. Natomiast przy
pierwszej nadażającej sie okazji zamierzam sie przemeldować i przestanę odprowadzać podatki do kasy
krakowskiego magistratu. Bierność musi mieć swoją cenę. A za błędy zaniechania trzeba w życiu płacić.
A ja nie chcę by moja rodzina zapłaciła najwyższą cenę za mój brak decyzyjności.
Chciałbym wyrazić swoje poparcie dla projektu uchwały antysmogowej.
Jestem mieszkańcem Niepołomic i zamieszkuję dom jednorodzinny wybudowany
2 lata temu. Dom nie posiada kominów, gdyż jest ogrzewany pompą ciepła.
Za wymianę powietrza odpowiedzialna jest wentylacja mechaniczna z rekuperatorem.
Podczas ostatniej wymiany filtrów w wentylacji postanowiłem zrobić zdjęcia jak one wyglądają po ok.
miesiącu użytkowania w sezonie grzewczym.
Myślę, że obraz ten pokaże czym tak naprawdę oddychamy.
Chciałbym zaznaczyć, że w sąsiedztwie mojego domu większość domów jest ogrzewana gazowo oraz
ewentualnie kominkiem. W dalszej odległości (ok.
200-300m) są dwa domy z piecami tzw. kopciuchami, z których czasami zalatuje trochę dymu.
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Zdjęcia pokazują co zostaje częściowo w filtrach zanim trafi do pomieszczeń.
Nasze płuca na zewnątrz domu wciągają powietrze bez wstępnej filtracji!!!
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Gdy oglądam wyniki pomiarów ze stacji na ul. Bujaka i widzę PM2.5 1114% to się zastanawiam co ja tu
jeszcze robię, bo już nie liczę na to że Miasto coś zrobi. Trzeba stąd wiać i płacić podatki w czystszej
gminie.
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Mieszkam w Gminie Zabierzów. Obok mnie mieszka kilkoro wyjątkowy sąsiadów, którzy swoje domy
ogrzewają piecami węglowymi. Często jak dołożą do pieca z kominów idzie czarny dym. Zabudowa u
nas jest bardzo gęsta- dom obok domu. Jak zawieje wiatr w moją w stronę cały dym idzie na mój dom.
Dym jest tak uporczywy, że przenika do środka mojego domu. Na podwórko wtedy nie wychodź bo się
udusisz. W domu też czujemy czad. Jak chcę wywietrzyć mieszkanie to sprawdzam czy sąsiad nie pali w
piecu. W czasie sezonu grzewczego muszę zapomnieć o otwarciu okna, kiedy ja chcę - okna otwiera się
wtedy gdy sąsiad nie dołożył do pieca.
Mieszkam na aleji Krasińskiego z wejściem od alei. Przechodząc codziennie z pracy i do pracy wzdłuż
alei ok 50m zaczyna bolec mnie gardło chociaż jestem zdrowy. Spacer, aktywność fizyczna - odpada.
Zabijacie nas ! Konieczne są radykalne kroki, odważne. Sama uchwala to za mało. Róbcie coś ! Jeśli nie
potraficie to odejdźcie i zróbcie miejsce dla ludzi którym zależy na tym mieście i mieszkańcach. Zdrowie
jest najważniejsze. Proponuje sprawdzić też intensywność interwencji lekarskich na alei i Dietla i
zestawić z dniami smogowymi. Zależność jest widoczna gołym okiem.
I am a British business owner living in Krakow. I employ 45 staff here in 3 businesses.
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I love living in Poland but I hate the pollution. Krakow is the most polluted city I have ever visited. The
pollution makes life here almost unbearable. I have already lost 1 important employee who left Krakow
after his child developed breathing problems. I do not plan to bring up a child in this city. If I do have a
child with my wife then we will move back to the UK.
Poland needs to do something about the pollution problem now. Burning more and more coal is
ridiculous. Pollution is damaging the economy. It is damaging people's health. It means that skilled,
intelligent people are leaving the country for clean air.
I am happy to answer questions if you need discussions with me.
Dzień dobry, mieszkam w województwie śląskim, gdzie również problem smogu jest wszechobecny. Dla
mnie po prostu niewyobrażalne jest, że w XXI wieku końcem jesieni, zimą, wiosną nieraz jeszcze, nie
można (szczegolnie po zmroku) otworzyć okna, bo człowiek boi się o własne zdrowie. Szczególnie jak
jest niskie ciśnienie cały ten syf nas truje. Władza zajmuje się tyloma rzeczami, dlaczego nie zajmie się
czymś w zasadzie najważniejszym... O tak najważniejszym, bo przecież o zdrowie i życie tutaj chodzi!!!
Dlaczego w tak wielu zakladach "pozwala" się na spalanie odpadów? Czy to jest rozwinięty,
nowoczesny, światły kraj? Gdzie tu jest świadomość władzy i zarazem zwykłego Kowalskiego, który wali
do kotła śmieci, pampersy, plastiki itd. Dlaczego nie ma obowiązku i częściowego dofinansowania
wymiany kotłów na ekologiczne źródła ciepła? Dlaczego w innych krajach Europy potrafią o to zadbać a
w naszym nie? Ciągle pytam DLACZEGO i szlak mnie trafia:(
Ludzie, przecież to chodzi o Wasze zdrowie o zdrowie Waszych dzieci, a co jest ponad to ważniejsze?
Nie mam na myśli błahych chorób, chociaż te też są tu ważne, ale miejcie na uwadze to, że przez smog
w bardzo dużej mierze drastycznie rośnie liczba nowotworów. Niestety, trzeba ludzi edukowac czym
grozi wdychanie całego tego "metalowego świństwa" Wiem o wielu osobach, np które zmarły mieszkając
niedaleko nielegalnej spalarni w Bielsku własnie na nowotwór. W wielu zakladach pali się odpady, bo nie
ma obowiązku odprowadzania smieci,a w każdej firmie odpady są. A dzieci, wasze ukochane, nie
zależy Wam na nich? Jaką przyszłość im stwarzacie? O Wy wielcy, ktorzy więcej możecie, ale niewiele
w tej sprawie robicie.
Proszę pomyślcie o sobie, o swoich bliskich, dzieciach, bliskich i dalekich sąsiadach, krewnych, o
Polakach! Każdy chce tu żyć, chce oddychac w miarę dobrym powietrzem. Przeciez powietrze potrzebne
jest nam do życia. Zależy Wam na tym? NIE DLA SMOGU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Szanowni Państwo,
Jesteście Państwo przedstawicielami mieszkańców Krakowa i okolic, wybranymi przez nich, przez nas,
by sprawować obowiązki administracyjne i zarządcze byśmy my mogli zająć się innymi sprawami czyli
ogółem mówiąc zarabiać na Kraków, Małopolskę i Polskę aktywnie działając w naszych kierunkach
zawodowych oraz poza swoimi profesjami poprzez liczne aktywności wpływać na wzrost współobywateli.
Od wielu lat, a od kilku lat świadomie, stoimy w obliczu tragedii humanitarnej, jaką jest tragiczny stan
powietrza w Polsce, szczególnie na pewnych jej obszarach. Kraków jest tu przykładem koronnym, gdyż
jego mieszkańcy jako pierwsi obudzili się do działania, chcąc powstrzymać koszmar. Nie jest
obowiązkiem obywateli przygotowywanie ustaw. Nie jest ich obowiązkiem szczególne dbanie o
otaczające ich środowisko - mam na myśli oczywiście jakiekolwiek kwestie wykraczające poza zwykłą
kulturę, racjonalizm i przyzwoitość. To Państwa zadaniem jest podejmować kroki, które mają ulepszać
nasz świat, naprawiać niedociągnięcia, budować go i zapobiegać przyszłym kłopotom.
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W chwili obecnej nie wywiązujecie się ze swoich zadań, nie wykonujecie należycie swoich obowiązków chociaż macie pełne środki po temu by się nimi należycie zajmować. Pamiętajcie, że wszystko co robicie
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5 - 10 - 15 i więcej. Działajcie mądrze, bo na was osobiście ciąży odpowiedzialność.
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Chcemy oddychać powietrzem zdrowym, powietrzem, które nie zabija nas powoli. To wola mieszkańców,
to wola waszych mocodawców, wypełnijcie ją należycie w trybie natychmiastowym, to wasze zadanie.
Szanowni Państwo, Proponowana uchwała antysmogowa stawia znak równości między smogiem a
szeroko rozumianym indywidualnym ogrzewnictwem. A przecież też w Europie są miasta i regiony
zmagające się z tym problemem w których zupełnie nie używa się paliw stałych. Z niewiadomych mi
powodów marginalizuje się komunikacyjną część smogu. Europa wyprzedaje samochody z silnikami
wysokoprężnymi gdy filtr cząstek stałych kończy lub skończył swój żywot a my to skupujemy w
ogromnych ilościach. Nikt tego nie kontroluje a są w Krakowie zakłady "regeneracji filtrów cząstek
stałych". Władza zaś widzi kotły i kominki. Te zaś są tylko narzędziem do spalania - wysoce błędny jest
pogląd, że kocioł V klasy poradzi sobie z każdym paliwem. Mamy w Polsce ekokotły i piece, mamy
ekokominki mamy też "kwalifikowane" ekopaliwa - nie mamy zaś ekologicznego spalania. Zupełnie
pomijana jest jakość komina odprowadzającego spaliny. Triady paliwo + kocioł + komin nie wolno
rozrywać.
Nie usłyszałem też jakie parametry powietrza są spodziewane po realizacji tej uchwały. Trzy lata temu
wszedł w życie małopolski program ochrony powietrza. Pono był znakomity i miał być remedium na
smog w Małopolsce. Nikt nie chce postawić pytania o powody jego klęski i z małym sensem wydane
ogromne środki. Podobnie pewnie zakończy swój żywot procedowana uchwała sejmiku - brak przepisów
wykonawczych w obszarach produkcji i dystrybucji kotłów oraz dystrybucji węgli. Przypomnę, że od 12
lat nie mamy w Polsce normy opisujące węgle będące w obrocie, przypomnę też że to ostatnia szansa
,żeby podatnik zachodnioeuropejski zapłacił za naszą lekkomyślność i głupotę.
Szanowni Państwo, w ostatnim dniu konsultacji społecznych projektu uchwały antysmogowej, chciałbym
zachęcić Państwa do zdecydowanych zmian na rzecz poprawy jakości powietrza w Małopolsce.
Mieszkam w Krakowie od 12 lat - przyjechałem tu, bo z Krakowa pochodzi moja rodzina i już jako dorosły
zakochałem się w tym mieście. Ostatnio czuję się tu jednak bardzo nieswojo. Gdyby nie fakt, że
posiadam w Krakowie firmę, zdecydowałbym się najpewniej na przeprowadzkę.
Jestem przerażony nie tylko skutkami zdrowotnymi, ale także spadkiem komfortu życia. Staram się
spędzać weekendy poza miastem. Powrót do Krakowa jest bardzo przykrym doświadczeniem. Miasto za wyjątkiem dni wietrznych - wita mnie szarością i smrodem. To samo odczucie towarzysz turystom
odwiedzającym Kraków i Małopolskę. Obawiam się, że wkrótce łatka miasta smogu przylgnie do nas na
stałe i bardzo trudno będzie się uwolnić od tego skojarzenia.
Życzę Państwu odwagi w podejmowaniu decyzji, bo myślę, że znacznie lepiej byłoby nam do twarzy z
wizerunkiem miasta i województwa, której jako pierwsze wypowiedziało smogowi zdecydowaną walkę.
Dzień dobry!
Wielu moich znajomych, ludzi trzydziestoletniej, bagatelizuje problem zanieczyszczenia powietrza.
Smuci mnie to niezmiernie, ponieważ jest to jeden z większych problemów we wszystkich krajach
rozwijających się a Polska do nich należy.
Dużo mówi się o szkodliwości palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zgubnych skutkach złej diety i braku
sportu, aktywności. To dobrze. Tyle tylko, że dbanie o zdrowie w ramach tych zagadnień nic nam nie da,
skoro oddychy powietrzem tak skażonym, jak chińskie.
Anglicy, nauczeni własną historią, uporali się częściowo z zatrutym powietrzem w Londynie. Mam
nadzieję, że w Polsce nie musimy przejść takiej tragedii jak londyński wielki smog.
Nie jestem specjalistą, ale wydaje mi się, że wprowadzenie norm emisji w dla producentów pieców i
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certyfikatów jakości paliwa - dla węgla, przynajmniej zmniejszyłoby problem.
Uważam również, że edukacja najmłodszych powinna być standardem w naszym kraju.
Mam nadzieję, że mój głos w tej sprawie coś da. Chcę w to wierzyć bo nie wiem ile sezonów grzewczych
mi zostało.
Witam. Piszę w sprawie oczywistej.
Nie wiem kim państwo jesteście, czy ktokolwiek odczyta mojego maila i czy ma on jakiekolwiek
znaczenie. Może się wygłupiam i marnuje cenne minuty swojego życia, których z dnia na dzień, przez
nasze wspaniałe powietrze, ubywa mi coraz prędzej.
Ja wiem, że istnieje coś takiego jak plan depopulacji pewnych terenów. Dziwi mnie fakt, że nasi politycy
oddychają tym samym powietrzem i nie dbają, chociaż o swoje zdrowie. Fakt faktem, oni są już starzy i
może uważają, że wystarczająco długo chodzili po Ziemi. Mają dość i chcą zabrać nas wszystkich ze
sobą. Czy jako młody człowiek jestem skazany aby umrzeć w wieku 40 lat? Piszę 40, bo sam mam
ledwo 21, a już dziś rozmyślam o tym kiedy umrę. Mam nadzieje, że nie będę musiał się wyprowadzić,
ale jeżeli nic się nie zmieni, to nie zamierzam truć siebie i swojej przyszłej rodziny.
Szanowni Państwo, W Skawinie mieszkam od ponad sześciu lat. Przenosząc się z Krakowa miałam
złudzenie, że ja i rodzina będziemy mieszkać na teranie bardziej wiejskim, a co za tym idzie nasza
jakość życia znacząco się poprawi z uwagi na łatwy dostęp do zieleni, terenów rekreacyjnych i czystsze
powietrze.
Niestety, pomimo, że sami korzystamy z pieca gazowego, praktycznie wszyscy sąsiedzi (poza kilkoma
domami wybudowanymi w ostatnich 5 latach) produkują codziennie kłęby czarnego czy żółtego dymu i
smród, który nie pozwala wyjść z domu. Sytuacja nasila się w zimie, szczególnie w nocy (niestety stara
prawda o sortowaniu śmieci na palone w dzień i w nocy chyba ma zastosowanie), ale smród i czarny
dym wystepuja również w lecie, choć w niższym natężeniu (okresowo).
Kolejnym problemem jest brak regulacji lub brak egzekucji w zakresie norm budowlanych - komin
naszych sąsiadów jest niższy niż kalenica więc w efekcie cały dym "spływa" na nasz dom, który jest
położony poniżej domu sąsiadów.
Absolutnie nie zgadzam się z twierdzeniem, że jest to kwestia biedy. Każdy z sąsiadów ma minimum
jeden samochód, często dwa, część ma także "zabawki" typu quad czy motocykl. Oczywiście są wyjątki,
gdzie sytuacja materialna jest trudna i opalanie węglem może być jedyna opcją, ale nawet wtedy palenie
śmieci i kocioł najniższej jakości nie powinny mieć miejsca.
Apeluję zatem do władz miasta Skawiny jak i województwa o zdecydowane działania w celu powrotu do
godnych norm życia. Obecnie w zimie nie jestem w stanie otworzyć okien, dom po 6 latach jest czarny
od brudu, nie można uprawiać sportu - nordic walking czy bieganie - bo grozi to po prostu przytruciem
przy normach PM10 przekraczanych o 400-600%. Rozważamy wyprowadzkę (razem z naszymi
niemałymi podatkami) z Krakowa/Skawiny.
Konieczne są radykalne i natychmiastowe kroki w celu podniesienia świadomości ludzi (tutaj widzę dużą
rolę Szkoły, ale także Kościoła, który niestety też nic nie robił do tej pory, przynajmniej w moim regionie),
ustalenia przepisów w zakresie norm dla pieców oraz dla materiałów grzewczych, wymiany "kopciuchów"
i zapewnienia możliwości dostępu do ciepła systemowego (w Skawinie mamy elektrociepłownię a mimo
tego nie ma żadnych planów rozbudowy sieci grzewczej!).
Gorąco popieram inicjatywy takie jak Skawiński Alarm Smogowy!
Szanowni Panstwo, Na Facebooku znalazlam informacje, ze zajmuja sie Panstwo konsultacjami
społecznymi projektu uchwały antysmogowej. Chcialabym napisac pare zdan od siebie, prosto z serca.
Mieszkam w Krakowie od 9 lat, przyjechalam tu na studia - marzylam o zamieszkaniu w tym miejscu
odkad bylam dzieckiem - tak bardzo urzeklo mnie to miasto, gdy odwiedzalam je z rodzicami. Uwielbiam
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Krakow, jego dynamike, ludzi, ktorych tutaj poznalam i przepiekne miejsca, ktore chetnie odwiedzam.
Jednak coraz powazniej zastanawiam sie nad wyprowadzka w czystsze rejony i opuszczeniu mojego
ukochanego miasta. Nie wyobrazam sobie, ze bedac mloda mezatka pragnaca zalozyc rodzine,
moglabym wyjsc z niemowlakiem na spacer podczas podwyzszonego stezenia smogu. Nie jestem w
stanie zlapac glebszego oddechu wychodzac nawet na chwile, na przystanek jadac do pracy.
Chcialabym, zeby w koncu cos sie ruszylo i radni uznali, ze temat czystego powietrza to nie 'temat
poboczny', nieistotny. Chcialabym, zeby w koncu uswiadomili sobie, ze nie da sie zyc zdrowo w takich
warunkach i znalezli fundusze na naprawe tego stanu.
Dzień dodry Jestem mieszkańcem ul.Dunajcowej chętnie chce skorzystać z wymiany pieca węglowego
na inny ,np .gazowy,ale co z tego gdy nie mamy dostępu do sieci gazowej.Bylem pytać w gazowni o
podłącz i rozbudowę sieci gazowej .Do wiedziałem się ,ze doprowadzenie gazu do mojej posesji
kosztowało bu ok 2000 PLN.Następnie koszty doprowadzenia do budynku instalacji wraz z odbiorami to
następne 6000pln ,piec dobrej jakości ceny zaczynają się w granicach 8000 PLN.
Sumując widzicie Państwo ile to może przeciętnego mieszkańca kosztować .Może należało by coś w tej
kwestii zrobić ,jakiś krok w kierunku mieszkańców,aby ten dostęp do mediów był łatwiejszy.Przez co
łatwiej można by było korzystać.Niedawno były prowadzone prace związane z rozbudową sieci wod-kan
.Czy przy okazji tych robót nie można byli pomyśleć o rozbudowie gazociągu
nikt nie lubi wracać do domu z podróży bo musi odnaleźć się na nowo w pracy etc. Natomiast powrót do
Krakowa jest karą za wszystkie grzechy chyba całego świata. Tu ludzie muszą przyzwyczaić się do
oddychania brudem! I truć się! A jak ktoś się truje kilkanaście lat to długo nie pożyje! EUREKO!
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