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l.Wojewoda Sl4ski

2. Ma rszalek Woj ewridztwa

3.Wg rozdzielnika

Petycja.

Dotyc4y: postanowiefi w Regulaminach pr4tznawania dotacji z budietu miast lub gmin na
realizacjg wdafi zwiqzanych z: modernizacjq systema grzewczego , montaipm instalacji solamej
lub pompy ciepla, reolizacji inwestycji polegajqcej na termoizolacji budynku mieszkalnego
j ednoro dzinnego oraz ograniczenia zaniec4y szczert pow ietna,

W zwiTku ztrwaj4cymi pracami nad projektami powyZszych Regulamin6w przymawania dotacji
z bud?etu .-. przesylamy nasze opracowanie pod tytulem ,,Smog, a kompleksowy program
o graniczen i a zanie czy szczen" .

Prosimy o wykorzystanie tego opracowania w aspekcie : l. naprowadzenia stosownych zmian w
projektach Regulaminu prryznawania dotacji... , 2. ujEcia proponowanychrozwiqzani dzialan,w
stopniu moZliwie maksymalnym w Miejskich /Gminnych Programach Gospodarki Niskoemisyjnej
3. rozpowszechnienia w mediach oraz drog4 sluZbow4, jako materiatu o duzych walorach
edukacyjnych, 4. wykorzystania we wszelkich dzialaniach narzeczpomySlnoSci mieszkafic6w,
gl6wnie tych, kt6re wi424 sig z emisj4 zaniecryszczert orazeliminacj4 lub ograniczeniem jej
skutk6w.

W odniesieniu do znanych nam postanowieri projektu Regulaminu ... postulujemy , co nastgpuje:

l/ odst4pii od wyl4cznego dotowania nowo instalowanych kotl6w grzewczychklasy 5 ,
2lniemohna eliminowai dotacji do kotl6w retortowych w

rejonach gdzie jest zainstalowana sie6 gazowa lub cieplo systemowe,

3/ umoZliwii dotowanie wymiany kotl6w tradycyjnych , gdy nastgpuje podniesienie sprawnoSci
spalania co najmniej o l0 i dziesigi / procent w odniesieniu do analogicznej sprawnoSti
demontowanego kotla,

4l dotowal instalowanie kotla klasy 4 oraz 5, kt6ry zast4pi kociol niaszej klasy . 5/ wprowadzi6
zapis,2e pierwszetistwo w otrzymaniu dotacji maj4 osoby , kt6re dotychczas z niej nie korzystaty .

Niezbgdne uzasadnienie powylszychpostulat6w orazr6intychwniosk6w zawarte jest opracowaniu
,,Smog , a kompleksowy program ograniczenia zanieczyszczeft,.
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Prezes

Prezes

Rybnik, dnia 12 marca 2016 roku

smog , a kompleksowy program ograniczenia zanieczyszczeit.

1. Wstgp

Smog , modny jak dawniej smoking. Stwierdzenie to zaczerpniEto z wpisu pewnego
internauty, kt6re do56 wiernie oddaje modg na zajmowanie sig smogiem , gl6wnie za
sprawq Srodowiska krakowskiego , I na G6rnym Sl4sku - rybnickiego . I bardzo dobrze ,
2e mamy ludzi wra2liwych na jeden z podstawowych aspekt6w Zycia, a mianowicie
zapewnienie wlaSciwej temperatury w mieszkan iach, prry jednoczesnym
minimalizowaniu ujemnych skutk6w spalania. Wiele Srodowisk opiniotw6rczych
deklaruje ,2e zdaje sobie sprawg 2e istniej4 takZe ekonomiczne przyczyny
ponadnormatywnego zanieczy szczen ia powie trza, zwlaszcza na S l4sku. P iqkne
deklaracje nijak sig maj4 do mniej zamo2nych obywateli ekonomicznie zmuszonych do
spalania gorszych gatunk6w wggla , flotokoncentratu lub mulu oraz zakuputariszych
kotl6w wodnych centralnego ogrzewania I zwanych dalej kotlami lub piecami / o
gorszych parametrach eksploatacyjnych, aprzezto emituj4cych wigcej zanieczyszczeh.
Generalne przerzucanie odpowiedzialno5ci za smog na grupg ludzi lekkomySlnych ,

ktorzy spalaj4 Smieci, wszelkie pal4ce sig odpady orazprzedmioty plastykowe jest
manipulacj4 opinii spolecznej. Grupa ,,debili' spalaj4cych produkty zabronione jest
marginalna i stosunkowo latwa do wyeliminowania. Wystarczy wizyta ostrzegawcza
pracownika urzgdu gminnego lub miejskiego zudzialem czlonka Rady Dzielnicy. W
ostatecznoSci wizyta stra|y miejskiej lub policji pol4czonaz postgpowaniem
dyscyplinuj 4cym z wrgczeniem mandatu wl4cznie. Zasadniczy problem to znacz4ce
wyjScie zbiedy oraz ub6stwa kilkudziesigciu procent ludnoSci gl6wnych sprawc6w
niskiej emisji kominowej. Brakuje odpowiedniego poziomu edukacji ekologicznej w
zakresie spalania wgqla, flotokoncentratu i mulu. Dzialania Stowarzyszefi:

ukradzionych/ deputat6w wgglowych w naturze emerytom i rencistom oraz wdowom po
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nim, spotkaty sig ze zgodnym milczeniem wszystkich obecnych orgdownik6w walki ze
smogiem . Zabranie tych deputat6w w wielu przypadkach oznacza obnizenie dochod6w
o wysokoS6 miesigcznej emerytury lub renty !. Przeklada sig to na powstawanie smogu i
zanihanie temperatury w mieszkaniach sprzyjaj qcej zachorowaniom ludzi starych.
Obecne wzmozone nagla5nianie walki ze smogiem i jego negatywnych skutk6w,
poprzeznie zawsze uzasadnione odchodzenie od opalania wgglem ,doskonale wpisuje
sig w dzialania na rzecz ograniczenia wydobycia wqgla kamiennego i jest dzialaniem
antypolskim. Glupi narzeka m4dry stara sig zaradzi(,.Srodki zaradcze podejmowane
przez ostatnie dziesigciolecia byty niewystarczaj4ce, nieefektywne i wycinkowe. Czas
na zmiany poprzez wykorzystanie Srodk6w przeznaczonych na ochrong Srodowiska w
spos6b najbardziej efektywny. Gl6wnym celem niniejszego opracowania jest dotarcie do
jak najwigkszejliczby ludzi zwiqzanych z paleniem wgglem w domowych kotlach
centralnego ogrzewania orazmajqcych wplyw na stan zanieczyszczenia powietrza w
jakikolwiek inny spos6b. Realizacja tego celu wymusza stosowanie uproszczeri i
pominigcie wielu aspekt6w sprawy , zwlaszcza w odniesieniu do ogrzewania dom6w
jednorodzinnych poprzez ogrzewanie inne ni2 wgglowe.

2.Istota problemu.

Smog,czyli mgla wzmocniona przez dym,jest to stan atmosfery polegaj4cy na : l.
wystgpowaniu zwigkszonych ponad normy zanieczyszczeri powietrza, jako efekt
spalania ,2. znacznej wilgotnoSci powietrza, czego optycznym odzwierciedleniem jest
zmniejszona widocznoSi, 3. minimalnej prgdko5ci lub braku przeplywu powietrza , co
powoduje zatrzymanie zanieczyszczeh w pobliZu miejsca spalania.

Mgla jest generalnie niezalehna od dzialalnoSci czlowieka. Podobnie jest z wiatrem ,
przy czym rzeLba terenu i zabudowa powinny by6 uwzglgdniana w planach
architektonicznych.lch wplyw na powstawanie smogu jestznaczqce. Dla przykladu
Rybnik /Centrum I pololony jest w ,,dolinie" , a zwarta zabudowa wiezowcami od strony
zachodniej , z kt6rej wiej4 najczESciej wiatry, sprzyjapowstawaniu smogu. Smog
zawiera szkodliwe zwi4zki chemiczne, kt6re razem zpylami i znacznqwilgotnoSci4,
bardzo szkodzq zdrowiu.W szczegllnoSci moZe wywola6: choroby ukladu oddechowego,
w tym: astmy , wzrost czgstotliwo5ci i zaostrzenia objaw6w przewleklego zapalenia
oskrzeli, trudnoSci w oddychaniu . Stwierdzono jego negatywny wplyw na uklad
krwiono5ny. Smog powoduje takhe zmniejszenie masy urodzeniowej dzieci i co nale2y
podkre6li6 - zwigksza czgstotliwo5d zachorowafi naraka . Czas wystgpowania smogu ,
poziom jego negatywnych parametr6w zwigkszaj4 prawdopodobieristwo wyst4pienia
wszelakich chor6b, zwlaszczaWVej wymienionych , szczeg6lnie u dzieci. Wedlug
szacunk6w Europejskiej Agencji Srodowiska ,2e 45 000 os6b umiera co roku w Polsce z
powodu powietrza zanieczyszczonego pylem zawieszonym. W 2013 roku popelniono w
Polsce 8 579 samob6jstw , a smog / wywoluje takZe depresjg / niewqtpliwie przyczynil
sig do tychtragicznych zdarzefi . Samob6jstw mamy wigcej niz ofiar Smiertelnych
wypadk6w komunikacyjnych ! W wojew6dawie Sl4skim przekraczane sQ nonny
dobowe w 90 procentach w miesi4cach od puldziernika do kwietnia, czyli w sezonie
grzewczym. Gl6wne Zrodla smogu to : niska emisja z komin6w indywidualnych 55 %
procent, emisja przemyslowa i ze Srodk6w transportu 35 procent, pylenie z powierzchni
ziemi /drogi,pola, zwalowiska /. W Swietle powyhsrych danych zastanawiaj4ce jest
wystgpowanie I 0 procent przypadku przekroczenia norm zanieczy szczenia poza
sezonem grzewcrym , czyli przy praktycznym braku emisji zanieczyszczefi ztytulu
niskiej emisji . Pod koniec grudnia i na pocz4tku 2016 r najvrylszy poziom stg2eri pyl6w
w skali wojew6dawa Sl4skiego zanotowano w Rybniku. Niekt6rzy ten fakt wiqLqz
pozbawieniem emeryt6w i rencist6w deputat6w wgglowych w naturze bez rekompensaty
finansowej co z miejscaprzelo?ylo sig na spalanie gorszego paliwa. Rybnik posiada
wiele dzielnic o zwartej zabudowie dom6w jednorodzinnych nie podl4czonych do sieci
cieplnej. Pamigta6 nale?y,2eprzelomlat20l5l20l6byl stosunkowo cieptym okresem.

3. Dob6r paliwa do spalania oraz wyb6r sposobu spalania . 3.1 Uwagi og6lne.
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Dob6r ten jest uzaleZniony od dw6ch zasadniczych czynnik6w :

ll zamoilnoici,

2l wiedzy og6lnej , w tym stopnia obywatelskiej SwiadomoSci. Ludzie zamoani
wybieraj4 zazwyczaj ogrzewanie:. gazem, olejem opalowym, pr4dem
elektrycznym,pompami ciepla . Wynika to zar6wno z chgci posiadania wygody jak i
SwiadomoSci ekologicznej wynikaj4cej z faktu, 2e s4 to ludzie o ponadprzecigtnym
wyksztalceniu. Wydaje siE , 2etak grupa ludzi stanowi kilkanaScie procent ogolu ludzi
indywidualnie ogrzewaj4cych domy lub mieszkania. Ich wyb6r medi6w grzewczych nie
wptywa w spos6b istotny nazanieczyszczenie powietrza i dlatego smog powstaly zaich
przyczlnq w dalszej czgSci opracowania nie bgdzie poruszany.

WSr6d ludzi mniej zamoilnych kryterium wyboru w oparciu o koszty opalania jest
najwazniejsze. Prowadzi to do decy$i o wyborze wggla jako paliwa zdecydowanie
najtariszego.Fakt,2e wggiel jest najtariszymLr6dlem energiipotwierdzajQ stosowne
analizy ekonomiczne , kt6rych wiarygodnoSi jest pewna. Jakkolwiek wystgpuje r6zno56
wynik6w, nie podwaZa to jednak podstawowego wniosku, 2e spalanie wggla jest
kilkadziesi4t procent tafisze od najbardziej konkurencyjnego paliwajakim jest gaz
ziemny oraz od ciepla systemowego z centralnych cieplowni lub elektrocieplowni. Z
autopsji wiadomo, 2e ogrzewanie wgglem to wydatek rzgdu 3000 zlotych w ci4gu
sezonu , a gazu okoio 4500 ztotych. Z szacunk6w wynika ,2e wydatki na ogrzewanie
wEglem, a wiqc najniZszym kosztem stanowi4 w skali roku najczgsciej l0- 20 procent
wydatk5w ogolem gospodarstwa domowego. UwzglEdniaj4c rocznq amortyzacjg rzgdu
500 - 1000 zlotych wydatki te w grupie niezamohnych mieszkaric6w dochodz4 do okolo
25 procent. Jest to wskaZnik bardzo wysoki nakazujqcy szczeg6lnqtroskg o t4 grupg
ludzi. Koszty zakupu urzqdzen grzewczych,ich instalacja, obiluga, ,..*ir, amotyzacja
itp. jakkolwiek waZne nie zmieniaj4 priorytetowej roli wggla w ogrzewaniu dom6w. W
kraricowych przypadkach rodziny wybierajq najmniej wartoSciowe sortymenty wggla,
zaztaryczaj nieSwiadomi ,2e cenawggla nierozerwalnie i silnie powiqzaniajest z jego
wartoSci4 opatow4. Wa2ne s4 r6wnieZ takie parametry jakoSciowe , jak zawarto5c:
popiotu , siarki oraz wla5ciwoSci w czasie procesu spalania . W praktyce istotne s4 wiEc
dzialania na rzecz obni2enia zanieczyszczeri powietrz a ntrlaszcza ze skladnik6w
najbardziej szkodliwych wynikajqcych z nadmiernego spalania gorszych gatunk6w
wggla orazkarygodnego spalania plastyk6w i Smieci .

3.2 Wyb6r paliwa wgglowego.

Wyb6r poszczeg6lnych sortyment6w wggla, flotokoncentratu lub mul6w do spalania w
kottach tradycyjnychbez zastosowania podajnika wggla , a wigc tych najczgsciej
zainstalowanych, nie zaw szejest podejmowany z uwzglgdnieniem istotnych
uwarunkowafi cenowo - eksploatacyjnych orazznajomoSci produktu. Mul jest to produkt
uzyskiwany w procesie wzbogacania wggla w osadzarkach z wod4. UmoZliwia to
odzyskanie wigkszych ziaren wggla o wymiarach ponad I milimetr . Najdrobniejsze
cz4stki wggla do I milimetra,s4 w tej technologi niemoZliwe do pozyskania w
zasadniczym procesie wzbogacania. Odzyskuje sig je wrazzmatymi cz4steczkamiskaty
plonnej czyli niepalnej substancji z zawiesiny wodnej na prasach filtracyjnych. Dawniej
kierowano t4 zawiesing wodn4 do osadnik6w / staw6w /, gdzie wodg po pewnym czasie
spuszczano, a drobiny wgglajako l2ejsze od czgSci niepalnych gromadzity sig u g6ry. W
tym sposobie wzbogacania wggla, uzyskany mul zawiera wggiel ze znaczn4 zawartoSci4
skalnych cz4stek niepalnych , czyli popiotu oraz wody. W nowszej technologi tak
zwanej flotacji mo2liwym jest osi4ganie wy2szej sprawnoSci w pozyskiwaniu
najmniejszych drobin wggla, a tym samym nastgpuje odrzucenie wigkszej iloSci
materialu niepalnego. IloS6 popiolu w flotokoncentracie jest zbli2ona lub taka sama, jak
przy pozostatych sortymentach wggla to jest mialu, groszku, orzech6w, kgs6w.

Dlaprzykladu opartego na aktualnych faktycznych ofertach, podajemy ceng brutto bez
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akcyzy zll tong i parametry jakoSciowe wggla, flotokoncentratu, mulu :

uzlarnlenle cieplo GJ /t Popi6l% Siarka %
Zt tt

orzech /25-80 mm / 30 7 0,6 444

flotokoncentrat / 0-l mm/ 22 7 0.6
315

mul/ 0-l mm / 18 24 239
Pryncypialnie trzeba doda(,,Le s4 muty o

kaloryczno5ci 10 GJ / t w cenie zaledwie 53 zlote , ale maj4 one zawartoSi popiolu 40
procent i siarkg 1,0 o/o co powinno ich dyskwalifikowad w sprzedaZy detalicznej dla
odbiorc6w indywidualnych. NaleZy w pelni zrealizowa(, plany sprzed ponad p6l wieku i
calo56 mul6w spali6 w duzych elektrowniach . W celu rozprawienia sig z pogl4dem,Ze
zdecydowanie najtaniej wychodzi ogrzewanie domu popruez spalanie flotokoncentratu
powszechnie zwanego flotem oraz mulu poniZej przeprowadzono uproszczonq ana'.izE
ekonomiczn4 i wskazano na niekt6re uwarunkowania towarzysz4ce spalaniu tego paliwa.
ZaloZenia i wyliczenia odnoSnie potrzebnego paliwa okreSlonego powyzej : l/ Srednia
wieloletnia dla ogrzania w jednym sezonie grzewczym domu jednorodzinnego z
przecigtn4 izolacj4termiczn4 i kotlem tradycyjnym ze sprawnosciq ciepln4 70 - 80
procent potrzeba 6 ton wggla sortymentu kgsy,orzech, groszek; w przeliczeniu stanowi to
zapotrzebowanie na 180 GJ I 6ton x 30 GJ /t/ ,21 analogiczna iloS6 ciepla zawarta jest
w 8,2 tonie flotu i 180 GJ :22 GJlt l,3l to sama wartosi cieplo zawarta jest w l0 tonach
mulu / 180 GJ/t : l8 GJ/t I . Cena zakupu opatu brutto na caly sezon bez akcyzy w
kopalni : l/ wggiel , sortyment orzech 6 ton x 444zUt:2664 zl,2lflot 8,2 ton x 315 zllt
:2583 zl,3l mul 1 0 ton x239 zllt:2390 zlKoszty dodatkowe zwi4zane z wigkszym
tonaZem potrzebnego flotu w wysokoS ci 2,2 tony oraz mulu 4 tony wynoszq : transport
40 zlltong , zladowanie do piwnicy i wrzucenie do pieca 40 zut, czylilqcznie 80 zl lt .

Uwzglgdniaj4c dodatkowy tonaz wydatkujemy wigcej z tytulu zakupu flotu 176 zlotych I
2,2tx80 zllt / , a mulu 320 zlotych I 4 tony x80 zl/t. Nie uwzglgdnienie w rachunku 6
ton zar6wno wggla, flotu i muty w aspekcie transportu i zladowania do piwnicy wynika z
chgci uzyskaniaprzejrzystoSci wyliczeri. Nie wptywa to generalnie na poprau,noSc
wnioskowania. Podsumowujqc ,z powyiszego uproszczonego rochunku wynika , te
lqczny koszt zakupu potrzebnego w sezonie grzewczlm paliwa wgglowego , w
zaloionych pordwnywalnych uwarunkowaniach ekonomicznych , wynosi dla : wggla
2664 zl,flotu 2759 zl, mulu 2710 zl. Wobec tej samej zawartoSci siarki w tonie kaZdego
analizowanego sortymentu wggla , oczywistym jest , 2e spalaj4c flot lub mul emituje siq
sig zdecydowanie wigcej zwiqzk6w siarki do powietrza za spraw4 wigkszej iloSci ton ,
jak4 musimy spali6 , aby otrzyma(,takq sam4 iloS6 ciepla. Innym elementem
uci4ZliwoSci spalania mulu jest niekiedy koniecznoS6 pozbawienia go nadmiaru wody
ju2 w trakcie spalania. Wi4ze sig to ze znacznym zuLyciem ciepla. W wyniku spalanie
mulu mamy do czynieniaze zdecydowanie wigksz4 iloSci4 popiolu w odniesieniu do
wggla i flotu. W przypadku: wggla mamy 6 ton x 7 %:0,42tony popiolu , flotu 8,2 ton
xTYo: 0,574 tony , a mulu l0 ton x24 Yo = 2,40 tony popiolu . Wyliczony tonalpopiolu
jest teoretyczny, w praktyce w wyniku braku idealnego spalania bgdzie on wyZszy.
Dodatkowy balast wynikaj4cy ze spalania mulu, wynosz4cy w stosunku do wggla pralr,ie
2tony popiolu jest uci4Zliwy. Usuwanie go z popielnika i wynoszenie do kubl6w jest
bardzo pracochlonne i towarzyszy mu dodatkowe zapylenie , zwlaszczaw piwnicy.
Powylsza uproszczona analiza ekonomicznej efektywnoSci doboru sortyment6w wggla
wtazz uwzglgdnieniem innych uwarunkowartwykaza\a,2e czlowiek u6wiadomiony i
odpowiedzialny za zdrowie swoich najblihszych , jak i ludzi w otoczeniu kilkuset
metr6w spalal bgdzie w odpowiedni spos6b lepsze paliwo. Jest to oczywiste, tym
bardzie, ze rachunek koszt6w wykazal, ze spalanie wggla, flotu czy mulu wi4Ze siq
niemal ztym samym wydatkiem pieniqdzy. Komfort zwiqzany ze spalaniem wggla, przy
tym niemal samym wydatku finansowym w calym okresie grzevrczym, sklania do jego
zakupu , a nie flotu lub mulu. Flot o mniejszej kalorycznoSci / ponizej 20 GJlt oraz mul

0,6
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powinny byd spalane w elektrowniach oraz duzych cieplowniach posiadajqcych
ur zqdzenia e I i m in uj 4ce zaniecry szczen i e powi e tr za zar 6w no z pyl6 w j ak i gaz6w

3.3 Spos6b spalania .

W odniesieniu do spalania wggla, jako powszechnego bo najtariszego paliwa, trzeba
dqzye do optymalizacji ponihszych dzialafi:

l/ u2ywania najlepszych sortyment6w wggla przy jednoczesnym eliminowaniu
flotokoncentratu oraz mul6w,

Dzialania szczeg6lowe : w kotlach z automatycznym podajnikiem nie dajemy sobie
wm6wi6 ,Zekaldy sortyment wggla majqcy niezbgdne wymiary , moze nosi6 nazwg
,,Ekogroszku' . Ekogroszek,to najbardziej kaloryczny wggiel I opr6czantracytu , kt6rego
w Polsce nie wydobywamy / spalaj4cy sig na palenisku calkowicie , daj4cy drobny
popi6l bezzbrylania sig . w kotlach tradycyjnych mo2na spala6 maj4c na uwadze
oszczgdno6ci finansowe, mieszanki: orzecha groszku, mialu, flotu i mulu kosztem
wzro stu pracochlonnoSc i i zanieczy szczenia powietrza.

2/ stosowaniu piec6w o wysokich parametrach efektywno5ci spalania i niskiej emisji
zanieczyszczeh,

Dzialaniaszczeg6lowe : w przypadku zakori czenia2ywotnoSci kotla trwaj4cego
zamyczaj l0-12 lat, kupujemy nowy wy2szej jako6ci. Aktualnie s4 to kotty tak zwanej
pi4tej generacji . Charakteryzujq sig one podniesion4 sprawnoSci4 ciepla spalania do
ponad 90 procent . Wy2szy koszt zakupu zwr6ci sig dzigki zmniejszonej iloSci
zakupionego wqgla zanim kociol bgdzie zuzyty itrzebago bgdzie wymienid.W lutym br
w pewnym sklepie oferowano : piec klasy 5 , moc 27 kW o sprawno5ci do 94,7 procent,
w cenie l0 600 zl brutto oraz piec klasy 3 , o mocy 25 kw , sprawnoSci 84 procent w
cenie okolo 3200 zlotych brutto. R62nica w cenie to r6wnowartoSi l5-18 ton wggla
kamiennego dobrej jakoSci. Celowym jest podkreSlit,, 2e kotly z podajnikiem maj4 klapg
za\adowcz1na wysoko6ci rzgdu 120 centymetr6w, co w praktyce uniemo2liwia luciziom
starym i slabym zaladunek wggla . Zmuszato ich do najmowania ludzi do obslugi kotla,
skutkiem tego jest postgpuj4ce ich ub6stwo. Piec klasy 5 wat2yl490 kg i bylo okolo 200
kg ciglszy to te?trzeba uwzglgdni6 w aspekcie rozwal2afi o ochronie Srodowiska.
Por6wnanie tych dw6ch ofert wskazuje ,2e modny, lansowany ostatnio przez niekt6rych
biurokrat6w pogl4d na celow4 i koniecznq wymiang kotl6w tylko na te z klas4 5 musi
budzi6 zastrzehenia. Protest wynika z faktu, 2e glgbszaznajomoSd tematu wyklucza
proste diagnozowanie, a tym bardziej zasadnicze zawgLanie walki ze smogiem do
domniemanego najlepszego rozttriqzania jakim jest wymuszone wprowadzenie do
ogrzewania wgglem tylko kotl6w klasy 5. Natura urzgdnik6w,,czekist6w" nakazuje im
glosi6 bzdety o potencjalnym , powszechnym spaleniu w piecach klasy 4 i nizszej
,,paliwa zakazanego", a zjawisko to bgdzie wystgpowa6 zawsze, gdy bgdq w u2yciu kotly
klasy 4 i nizszej . Wiadomo,2e tradycyjne kotly / bez podajnika / umo2liwiajq wkladanie
do spalenia kazdej rzeczy okreSlonej wymiarami drzwiczeli. Zakladanie z g6ry zlej woli
obywatela jest naduZyciem prawnym..Na domiar zlego tego rodzaju decydenci sq, z dala
od reali6w Zyciowych mieszkaric6w Sl4ska , azwla{zczalO - 30 procentowej grupy
ludzi o najni2szym standardzie lycia. Sytuacja finansowa g6mictwa wggla kamiennego
jednoznacznie wskazuje,2e postEpowai bgdzie spadek stopu 2yciowej mieszkaric6w
wojew6dzwa Sl4skiego.

3/ dobrego stanu przewod6w kominowych orazwlaSciwego doptywu powietrza do
komory spalania. Dzialania: kominy naleLry czyficil wedlug potrzeb okreSlonych przez
kominiarza . Obecnie uzywane kominy majqr62ny przekr6j, te o mniejszym przekroju
musz4 byl czyszczone czg5ciej . Dobrze jest , uwzglgdniaj4c warunki pogodowe pali6
bez przerwy w piecu . Dzigki temu komin jest nagrzany i jest lepszy przeplyw powietrza
w palenisku. Mamy przezto lepsz4 mozliwos6 sterowania jego przeptywu wedlug
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potrzeb. Koniecznie jest miei w piwnicy staly otw6r w pobli2u pieca, kt6rym ptynie w
spos6b niezakl6cony strumieri powietrza z dworu do paleniska. Spalanie to lqczenie sig
tlenu z wgglem cryliniezbqdny dla optymalnego spalania doptyw powietrza / tlenr,/ musi
byd zapewniony.

4/ fachowej obslugi kotl6w / piec6w I i urzqdzefi grzewczych ,

Dzialania: SciSle stosowai sig do instrukcji obslugi ,specyficznych dla kazdego typu
kotla. Podstawq dzialafi musi byi bezpieczne palenie. Zwracat uwagg, czy kociol nadaje
siE do tak zwanego g6mego spalania paliwa. Brak tej mo2liwoSci mo2e doprowadzid do
wybuchu mieszanki gazowej. G6rne spalanie maj4ce zalety w zakresie mniejszej ilodci
zanieczyszczeri powietrza / mniej dymu / znalijuz od wiek6w kowale i przy okreSlonych
warunkach warto jest je stosowa6. Usuwa6 sadzg w kotle, kuhdy milimetr osadzonej
sadzy to spadek efektywno6ci spalania nawet o kilka procent. Sadza jest dobrym
izolatorem cieplnym. Umiejgtnie operowad zaworami przy grzejnikach , r6znicuj4
temperaturg poszczeg6lnych pomieszczen wedlug rzeczywistych potrzeb. Przed
wrzuceniem opalu oczySci6 ruszt z popiolu , tak aby w popielniku widoczny byl blask
ognia. Nie dawkowad nadmiaru paliwa . Po dosypaniu wggla, w palenisku trzeba
widzie6 Zar lub plomieri. Pelne zasypanie paleniska prowadzi do powstawania
zwigkszonej ilo5ci zanieczyszczefi i gazow. Po kilku minutach od nalozenia nowej porcji
paliwa , dym powinien sig ustabilizowa6 w postaci niewielkiej strugi. Intensywne
dymienie z komina przez kilkanaScie , a nawet kilkadziesi4t minut wskazuje nazlego
palacza. Wystarczy jeSli zwigkszy on dokladanie do ognia o dwa -trzy razy na dobg
mniejszych iloSci wggla to ggsty dym nie bgdzie wydobywal sig z komina w spos6b
naganny, wywoluj4cy oburzenie . Nie wstydZ sig i miej odwagg w 2yczliwy spos6b
porozmawiad z s4siadem bgdQcym kiepskim palaczem, a tym bardziej spalaj4cym
paliwo zabronione.

5/ efektywnej termoizolacji ogrzewanych pomieszczefi.Dzialania: uszczelnianie okien
przed zim1, ocieplanie zewngtrzne budynk6w styropianem , oklejanie styropianem
sufit6w w piwnicach co jest czynno6ci4 latw4 , instalowanie ekran6w izolacyjnych za
grzejnikami , stosowanie rolet wewngtrznych i Zaluzji na oknach przy zachowaniu
wlaSciwej wentylacji pomieszczeri, a gdy ich brak zaslanianie okien firanami i zaslonami
przy jednoczesnym odkryciu grzejnik6w; w przypadku nakladania nowej papy
zastosowa6 grubszq papg zgrzewalnE bo poprzez dach o slabej izolacji termicznej
uchodzi najwigcej ciepla.

Powy2sze punkty realizowai mog4 jedynie osoby Swiadome odpowiedzialno5ci za
spalanie oraz posiadaj4ce stosowny zas6b wiedzy o paliwach i zamianie ich na cieplo .

Postgpuj4ca edukacja w tym zakresie chociaZby poprze niniejsze opracowanie napawa
umiarkowanym optymizmem.

. : wsparte przez Stowarzyszenie
upatruje walkg ze smogiem gl6wnie poprzez podniesienie

stopnia zamoZnoSci og6lu obywateli umo2liwiajQcego przejScie na opalanie gazem ,
energi4 elektrycznq, olejem opalowym lub wybranie innych proekologicznych
rozwi1zafi. Swiadomi, 2e pieni1dz.pierwotny, czyli ztti4zany z produkcj4 d6br
materialnych na terenie G6rnego Sl4ska, aztt\aszcza Rybnika pochodzi gl6wnie ze
znacznej liczby wzglgdnie dobrze oplacanych g6rnik6w staraliSmy sig t4 sytuacjq
utrwali6. Dowodem jest obszerne opracowanie,,Polskie g6rnictwo wggla kamiennego
wczoraj, dziS i jutro ,, w kt6rym zawarty jest program naprawczy gomictwa . Z
determinacj4 walczyliSmy o niedopuszczenie do zabrania lkradzieay w zwiqzku z
prawami nabytymi/ wggla deputatowego emerytom i rencistom. Walka tazakonczyla sig
polowicznym sukcesem. Czg5ci emeryt6w zabrany wggiel zostanie wliczony do
podstawy Swiadczeri emerytalnych o ile sami wyst4pi4 ze stosownym wnioskiem.
Pomimo usilnych i wielokrotnych pr65b kierowanych do mn6stwa adresat6w o wsparcie



bStrona I229

naszych dzialair, spotkaty sig one z minimalnym odzewem. Smutne to, ale prawdziwe, 2e
stopieri wrazliwoSci i wiedzy obywatelskiej jest znikomy. Szczeg6lowe informacje na
ten temat zawieru nasza strona internetowa oraz Facebook.

Pop ieraj 4c zdecydowan ie wsze I ki e dzialania na rzecz o graniczen i a smogu, wskazuj emy
nazbyt marginalnie potraktowanQ sprawg znaczenia dodatk6w paliwowych w procesach
spalania paliw stalych . Dzialania z tym zwi4zane sQ proste, nie wymagajq duzych
naklad6w i mo2liwe s4 do realizacji od natychmiast. Wystarczy: - zakupi6 odpowiedni4
liczbg opakowari takich produkt6w jak : Sadpal , Nitrolen, Anlen, Carbo Smar, -
pouczyt rozprowadzajqcych I wystarcry kierowca z samochodem/ do jakich piec6w
nadaje sig dany produkt , dai im formularze do pokwitowania odbioru .Dzialania ztym
rwiqzane sQ proste, nie wymagaj4 du2ych naklad6w i mo2liwe s4 do realizacji od
natychmiast. Realizacj a powy Zszych prostych przedsigwzigd wymaga :

. zakupu powy2szych produkt6w tanio w sprzedu2y hurtowej lub wprowadzii
wariant minimalistyczny , to jest zakupi6 tylko Sadpal najbardziej sprawdzony
towar dla kotl6w tradycyjnych lbez podajnika/, kt6re wy6,yarzajq najwigcej
zanieczyszczen,

o wydatkowania co najwy2ej kilkudziesigciu tysigcy zlotych w skali miasta/ gminy ,

a efekt bgdzie niepor6wnywalnie wigkszy niZ inne formy wsparcia przedsigwzigi
narzecz obni2ki smogu. Elementy uproszczonego rachunku koszt6w na caly sezon
grzewczy : 2 kg Sadpalu wystarczy na I tong wggla, cena za kilogram rzgdu 10

zlotych, na przyklad przy pigdset kotlach tradycyjnych w mie6cie/gminie . Czyli 6
ton wggla / sezon I x2kglt x l0 zlkgx 500 piec6w = 60 000 zlotych, plus kosay
rozprowadzenia. Wydatek 120 zl ztytulu zakupu Sadpalu na kociol tradycyjny w
domu jednorodzinnym , przy oplatach podatkowych jego wlaScicieli rzgdu 500 -
8,00 zllrok powinno pokry6 miasto/ gmina lub Wojew6dzki Fundusz Ochrony
Srodowiska . Jest to bardziej efektywne przedsigwzigcie ni2 zamierzone doplacanie
do kotl6w klasy 5, tym bardziej, 2e jedno dzialanie nie wyklucza drugiego. JeSli
por6wnamy publiczny koszt zakupu Sadpalu z kwot4 800 tysigcy zlot-vch jak4
WFOS .. zaplacil za samo opracowanie zaledwie w 30 gminach Programu
Gospodarki Nisko Emisyjnej wyciqgnqi mozna oczywiste wnioski ...

Wedlug producent6w wspartych opiniami renomowanych i miarodajnych
oSrodk6w badawczych Sadpal ma mn6stwo zalet, kt6re eliminuj4lub powoduj4
obni2enie wiele negatywnych zjawisk powstalych w wyniku spalania .

Przykladowo Sadpal eliminuje lub obniZa :

- nadzwyczaj szkodliwe ,wyZsze wgglowodory aromatyczne WWA typu 3,4
benzopirenu,
- emisjg tlenku wggla do atmosfery,
- osadzanie sig sadzy zar6wno w w piecu jak i kominie,
- emisjg dwutlenku siarki do atmosfery o 12-20% z tytulu oszczgdno6ci zulycia
wggla,
- zuZycie wEgla w zale2noSci od jego kaloryczno 1ci o 12-20 %o ,
- zawarto56 w spalinach dwutlenku siarki /SO 2 / i NOx o 10-20 %o,
- szybko56 korozji stalowych palenisk rusztowych oraz instalacji
odprowadzaj4cych spaliny. Powy2sze jak r6wnie2 inne wla5ciwo6ci podawane
przez producenta powoduj4 , ze jest szeroko stosowany w eksploatacJi kotl6u,
opalanych wgglem, flotem , mulem , koksem, drewnem , wgglem brunatnym, we
wszelkich rodzaj ach kotlowni.

Ztego wzglgdu nale|y zainwestowa6 w Sadpal, Spalsadz lub inne produkty
wptyw.ajry.e na ochrong powietrza i skloni6 mieszkaric6w do dalszych zakup6w w
przyszlo5ci !. EfektywnoS6 ekonomiczna powy Zszego przedsigwzigcia bgdiie
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nadzwyczaj wysoka.

4. Obrona przed smogiem.

Najlepsz4 obron4 jest atak , czyli wielokierunkowe dzialania na rzecz ograniczenia
smogu.

Generalnie przed smogiem nie da sig schowa6 w miejscu jego wystgpowania w spos6b w
pelni satysfakcjonuj 4cy.

ograniczanie jego sity oddziatywania jest mo2liwe , gdy jestesmy wyczuleni na
spostrzeganie jakosci powietrza. wystarczy nos, kt6ry wyczuwa wigcej dymu niz
zazwyczaj oraz oczy widz4ce mgtg i niewyraZne zarysy pobliskich budynk6w.
Upowaznia to do stwierdzenia ,2e w miejscu pobytu mamy smog.

Doc iekl iwi m o gA stwierdzi6 przekroczen ie norm zanieczy szczen na stronach
internetowych.

wlasciciele dom6w I mieszkafi/opalanych wgglem mog4 podjqi natychmiastow4
decyzjg ograniczenia temperatury w pomieszczeniach co przelo|y sig na mniejsz4 ilo56
spalonego wggla, flotu, mulu. Dobroczynny skutek takiego dzialaniato mniejsza emisja
wszelakich zanieczyszczen do powietrza. W tych kryycznych dniach dobrze jest
posilkowa6 sig w paleniu suchym drewnem z drzew liSciastych. Ograniczanie wplywu
smogu moLna osi4gnq6 przez odpowiedni styl Zycia , w ramach kt6rego mamy takie
dzialania jak: nie wychodzenie z domu , wietrzenie mieszkari tylko wtedy, gdy wystgpuje
male zanieczyszczenie powietrza nazewn4trz; natychmiastowe leczenie kaszlu i
zapalenia dr6g oddechowych ,wyjehd2anie do miejsc gdzie jest lepsze powietrze - g6ry,
lasy ; niestety w obecnych uwarunkowaniach podr62owania kolej4 w odniesieniu do 96r
z Rybnika jest to w praktyce niemoZliwe , oddychani e przez nos ,unikanie dr6g
zatloczonych przez samochody, wybierani e czasu jazdy i tras eliminuj4ce postoje rv
korkach, zalatwianie niezbgdnych spraw w czasie gdy nie wystgpuje szczyt
komunikacyjny, korzystanie ze Srodk6w komunikacji zbiorowej, walka zpatalogiq
palenia tytoniu, od2ywianie sig w spos6b optymalny stosownie do swojego stanu
zdrowia, zapewnienie organizmowi zestawu niezbgdnych witamin ; uprawianie co
najmniej gimnastyki rekreacyjnej i odbywanie spacer6w po zniknigciu smogu, sen w
dobrej atmosferze itd. , itp.

5. Kompleksorvy program ograniczenia smogu. 5.1. Problematyka og6lna.
Zdziwienie budzi fakt opracowywania w gminach Program6w Gospodarki Nisko
emisyjnej orazna szczeblu wojew6dzkim,,Kompleksowej likwidacji niskiej emisji
na terenie konurbacji Sl4sko - d4browskiej ,,bez opracowywania Kompleksowych
program6w ograniczenia zanieczyszczen. Niska emisja z komin6w to 55 procent
zanieczyszczen , a co z pozostatymi bardzo istotnymi 2r6dlami zanieczyszczefi ?1.
Kompleksowe programy ... powinny zawierad nie tylko przedsigwzigcianaruecz
ograniczenia caloSci emisji zanieczyszczefi,w tym poprzez kominy , ale tak2e sferg
dzialorrt na rzecz poprawy zdrowia ijako5ci ficia . Ograniczaj1c emisjg
zanieczyszczefitrzeba realizowa6 r6wnie2 przedsigwziqcia wplywaj1ce pozytywnie
na dotychczasowy obniZony standard zycia wynikajqcy z wystgpowania smogu.

Tematyka takiego,,Kompleksowego programu ograniczania zanieczy szczenia
atmosfery ijej skutk6w" w zarysie powinna obejmowa6 nastgpuj4ce podstawcwe
problemy:

ll zawarte w dotychczasowych planach gospodarki nisko emisyjnej , obejmuj4ce
zadania maj4 miEdzy innymi przyczyni(, sig do osi4gnigcia cel6w okreSlonych w
pakiecie klimatyczno - energetycznym do roku 2020,to jest redukcji emisji gaz6w
ciep I arnianych oraz zanieczy szczefi powietrza, zwi gks zenia udzialu energi i
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pochodz4cej zLr6del odnawialnych, redukcji zuZyciaenergii finalnej. Realizacja
powyZsze go ma nastqp i6 poprzez podnies ien ie efektywno Sci energe ty cznej
skutkuj4cej redukcj4 emisji wszelakich zanieczyszczeri do powietrza w tym: pyl6w
zawieszonych , benzenopirenu , dwutlenku siarki , tlenk6w azotu,tlenku wEgla) itd.
, itp.

2 I obniZenie szkodl iwego oddzi alywan ie przemyslu,

3/ redukcja negatywnego oddzialywania Srodk6w transportu ,41 zmniejszenie
pylenia ze zwalowisk, dr6g , p6l.

5.2. Rachunek efektywnoSci ekonomicznej przedsigwzigd stymulatorem postepu w
walce z zanieczyszczeniami powietrza. Podstawowym kryterium wyboru
przedsigwzigi okre5lonych w ,,Kompleksowym programie .... ,,, musi by6
efektywno 56 ekonom ic zna ujEta w m etodolo gi analiz prob lemowych. Pono szone
wydatki finansowe powinny generowafi najlepsze rezultaty. Za rozwiqzanie
optymolne uwaiat naleiy takq zmiang / obniikg / istniejqcego stanu zuiycia
wggla w GJ w gospodarstwie , ktdra osiqgnigta zostanie , prz! wyiszej nii
dotltchczas sprawnoici kotla Preferowane powinny byi przedsigwzigcia, w
wyniku ktdrych rdinica pomigdzy sprawnoiciq spalania nowo zainstalowanego
kotla a demontowanego bgdzie najwyisza. W praktyce oznaczato wyszukanie i
uszeregowanie wniosk6w o dofinansowanie wedlug najwy2szych r6znic
sprawnoSci cieplnej maj4cych byi demontowanych kott6w, a nowo zabudowanych,
przy jednoczesnym preferowaniu wymiany kotl6w o najniZszej sprawnoSci
cieplnej .

Przyklad wyliczeri w przypadku powy2szego kryterium przyznawania dotacji, w
odniesieniu do dw6ch przypadk6w wymiany kotl6w. l. Kociol uzywany o
sprawno5ci cieplnej 6l procent, zostal wymieniony na lepszy o sprawnoSci
cieplnej 79 procent , czyli przyrost sprawnoSci wynosi l8 procent. 2. Wymiana
kotta dotyczy odpowiednio kotla 276 procentow4 sprawnoSciQ na kociol klasy 5
pracuj4cy ze sprawnoficiq94 procent, czylir6wnie2 o 18 procent. W powy2szym
przypadku szcze g6lnym, takiego samego podn iesienia sprawnoSci grzewczyc h
kotl6w ,wyliczenia w punkcie I wskazuje na lepszy efekt w zwalczaniu smogu . W
pierwszym przypadku nast4pi wigksze ograniczenie ilo5ci spalanego wggla przy
zalohenfu analogicznych uwarunkowari bo tamten kociol, aby ogrza(, dom zulywal
wigcej paliwa lwggla, flotu, mulu/, Istot4 da1;zefiproekologicznychpowinno by6
ograniczenie smogu w spos6b efektywny ekonomicznie , a nie wymiana kotl6w na
osi4gaj4ce najwyZsz4 sprawnoS6 grzewczq, tak zwanej klasy 5

W regulaminie przyznawania dotacji uwzglgdnid :

l/ doplatg za podniesienie sprawnoSci / kotla/ pieca o I procent w zale2noSci od
mocy pieca itak :

do l0 kW 200 zl,

od l0 kW do 20 kW 250 zl,
od 20 do 30 kW

300 zl,

ponad 30 kW 350 zl

Uzasadnienie : piece o wigkszej mocy sq potrzebne dla ogrzewania wigkszych
dom6w i zu?ywaj1w sezonie znacznie wigcej opalu. Moc pieca wptywa w spos6b
mniej lub bardziej proporcjonalny na wysoko66 jego ceny. Ekonomicznie
najefektywniejsza eliminacja smogu nastqpi poprzezwymiang kotltiw o ,,duiej,,



bStrona tl229

mocy , przy jak najwigkszej rdinicy sprawnoici spalania no|rego kotla w
odniesieniu do poprzedniego.

Przyjgcie jako jedynego kryterium przyznawania dotacji , wysokiej sprawno{ci
kotla klosy 5 bez dodatkowych uwarunkowafi prowadzi do nieoptymalnego
wydawania pienigdzy. Lapidarnie molna to uj4i w spos6b jednoznaczny i
obrazowy nastgpuj4co : kotly klasy 5 majq odpowiednik w klasie najlepszych i
najdrozszych samochod6w na przyklad Mercedes czy te?Porsche . Czy ktoS
praktyczny i fachowy bgdzie wyglaszal pogl4dy o koniecznosci zamiany roznych
starych samochod6w wlaSnie na te drogie marki o wspaniatych parametrach
technicznych . Takie postgpowanie wyeliminuje wielu beneficjent6w o nizszej
zamoLno(ci, kt6rych udzial w tworzeniu smogu jestznaczny. Tylko w teorii mohna
zaloLry (,, 2e bqdqprzypadki wymiany kotl6w o najwylszej mocy, przy r62nicy
sprawnoSci l8 procent i wigcej . W tym przypadku / 18 % I dotacja wynioslaby l8
x 350 zlotych:6 300 zlotycb. Mozna okreslii wysoko56 dotacji maksymalnej na
przyklad na poziomie 7 tysigcy w zalehnofici od mozliwoSci wyplacaj4cego dotacjg.
. Z obserwacji rynku wiadomo, 2e wymiana dotyczyc bgdzie gl6wnie piec6w o
mocy 20-30 KW , przy podniesieniu ich sprawnoSci rzgdu l2 procent - gl6wnie w
przedziale 10-l4procent,czylizwrotkoszt6w I dotacjal nast4pilbywwysokoSci
3600 zlotych / 300 zl x 12 I . O przyjgciu poziomu obowi4zuj4cych wartodci
wyjSciowych do obliczenia zwrotu poniesionych naklad6w na ograniczenie emisji
zanieczyszczeri decydowa6 bgdzie wysokoS6 Srodk6w w dyspozycji miasta lub
gminy w danym okresie.

odrgbnym problemem jest dofinansowanie przedsiEwzig(, zwiqzanych z odejsciem
od paliwa wgglowego narzecz: pomp ciepla, gazu: zar6wno ziemnego jak i
ptynnego, oleju opalowego , energii elektrycznej, energii odnawialnej. Generalnie ,
tr zeb a zachow ac dotychcz asowe I u b po d obn e ure gu I owan ia doty cz1ce
dofinansowania tych inwestycji, traktuj4c je jako swego rodzaju prawa nabyte.

6.Podsumowanie.
l. wzrost moZliwosci ochrony srodowiska wiqirc sig w spos6b scisty zpoprawl
zamoilno(ci og6lu spoleczeristwa, a w szczeg6lno6ci gospodarstw domowych maj4cych
dochody znacznie mniejsze od przecigtnych. MieszczqsiEtu ludzie okeSlani , jako
Lyjqcy w ub6stwie lub biedzie. Jest to grupa spoleczna , kt6rej przypisuje sig
najwigkszy , wzglgdny udzial w tworzeniu zanieczyszczefipowietrza w ramach niskiej
em i sj i. 2. Zwiqkszy c nale?y wsp i eran ie os6b indywidualn i e o grzew aj4cych dom p oprzez
spalanie wggla, a legitymuj4cych sig bardzo niskimi dochodami poprzezzakup dla-nich
w?gllo dobrych parametrach. Regulaminprzyznawania dotacji nie moze ich wykiuczy6
j ako beneficj ent6w , tylko z tego powodu, 2e nie stad ich na zakup kotl6w klasy 5. Zakup
takiego kotlav'raz z kosztami instalacji to wydatek rugdu 14 000 zlotych. Kwota ta jest
wylsza od rocznych dochod6w wielu ludzi, co jednoznacznie wyklucza mo2liwoSi ich
instalacji.

3. Dzialanio m na rzecz wzrostu zamoZnolci musi tow arzy szy6 proces wzmozonej
edukacji ekologicznej zar6wno mlodzie|y jak i doroslych. Priorytetem na tym odcinku
dzialafi musi by6 dotarcie do kazdego palaczakotlowego z odpowiedni4 broszur4
uSwiadamiajqcq.4. Powinna nastqpi6 obnizka cen energii elektrycznej w odniesieniu do
odbiorc6w mieszkaj4cych w miastach / gminach na terenie kt6rych znajduj4elektrownie
orazw miastach i gminach s4siaduj4cych.Zatakim rozwiqzaniem przemawiaj4znacznie
nilsze od przecigtnych koszty przesylu energii oraz swoista rekompen sata za 2ycie w
bardziej zanieczyszczonym powietrzu. Prryczyni sig to do doraZnego wspomagania
gl6wnego ogrzewania z kotl6w , dogrzewaniem pr4dem zwlaszczaprzy dodatnich
temperaturach na dworze oraz w sytuacji nasilenia sig smogu.
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5. Wprowadzenie atrakcyjnychtaryf zuLycia pr4du w porze nocnej wraz z gwarancj4
wieloletniego okresu jej zachowania.

6. Srodki finansowe w dyspozycji wladz wyodrgbnione celem poprawy stanu atmosfery ,
muszq byi wydatkowane w spos6b efektywny , uwzglgdniaj4cy caloksztah
uwarunkowari . Koncepcja dofinansowania tylko zakup6w kotl6w centralnego
ogrzewania klasy 5 orazzaslyszanazapowiedZ braku dofinansowania do inwestycji
zwi4zanych ze spalaniem wggla w sytuacji gdy na danej posesji jest dostgp do gazu
ziemnego , uznaf naleLry zarozwiqzanie nie do przyjgcia. Wspieranie importu
rosyjskiego gMU , przy jednoczesnej eliminacji wggla rodzimego jest sprzeczne z polsk4
racjq stanu.

7. ZwiEksry(, naleLry inwestycje sprzyjaj4ce ograniczeniu negatywnych skutk6w smogu
lub poSrednio likwiduj4cy jego wystgpowanie. Zakres tych dzialafijest rozlegty,
okre6lony w punkcie 4 niniejszego opracowania. Za skandaliczn4trzebauzna1, sytuacjg,
2e od rzgdu 25lat brak mo2liwo6ci dogodnego dojazdu do 96r / Wisla /, z Rybnika .

Dawniej dojazd ten w jedn4 stronQ wynosil nieco ponad I godzing , dzisiaj rzgdu 3
godzin 40 minut. Jest to skazanie na ci4gle przebywanie w smogu wielu mieszkaric6w
Subregionu Zachodniego wojew6dztwa Sl4skiego, a przezto nanaruZanie ich na utratg
zdrowia . Ograniczenie skutk6w dzialania smogu moZe nastqpic poprzez uruchomienie
bezplatnego Inhalatorium Solankowego na wz6r tego dzialaj4cego w Jastrzgbiu Zdroju ,
gdzie jako6i powietrza jest zdecydowanie lepsza. Wykorzystacmohnawspanialq
miejscowE solankg jodowqzZablocia kolo Strumienia.Inhalacjezwykorzystaniem tej
solanki lecz4 lub wspomagaj qleczenie wielu schorzefi ukladu oddechowego . W
odniesieniu do Rybnika idealnym miejscem na Inhalatorium Solankowe bylby popularny
deptak w pobli2u Bazyliki.

8. W miastach i gminach powinny powsta6 ,, Kompleksowe programy ograniczenia
zanieczyszczenia atmosfery i jej skutk6w ,,. W programach tych nale2ne miejsce
musi zajqi problem negatywnego oddzialywania drodk6w transportowych na
j ako 5i powietrza. W por6wna niu z nagla5nianiem n i ski ej em i sj i kom inowej
problem ten nie jest naleZycie eksponowany. Aktualnie jeden samoch6d przypada
Srednio na dw6ch mieszkaric6w, a jego wiek przecigtny wynosi okolo l0 lat !

Dopuszczalne wartoSci emisji spalin w poszczeg6lnych normach EURO zar6wno w
odniesieniu do pojazd6w z silnikiem benzynowym jak i pojazd6w z silnikiem
wysokoprgZnym operuj4 - emisjq g/km, oczywiScie w warunkach laboratoryjnych ,
a nie drogolvych. Ten stan rzeczy okre6lono dosadnie ,,wielka Sciema z normami
emisji spalin". Pytania zasadnicze: l/ ile wynosii bgdzie warto56 emisji CO, HC,
NOx, PM , oczywiScie w g/km ; w rzeczywistej sytuacji drogowej, gdy najednym
kilometrze trasy sq dwie sygnalizacje Swietlne oraz rondo , gdzie na wl4czenie sig
do ruchu okrgznego trzeba czeka( Srednio kilkanaScie sekund. 2/ ile wyemituje
zanieczyszczeri samoch6d osobowy pokonuj4c trasg Wisla - Rybnik , kiedy czas

iazdy w soboty i niedziele wynosi niekiedy 3 godziny za sprawA kork6w. Programy
te nale|y w miarg zaistnienia nowych uwarunkowaf weryfikowa6 i uaktualniai. 9.
Trueba krytycznie podejS6 do lansowanejtezy o ociepleniu klimatu, jako nie
udowodnionej. Radykalne odejScie w najbli2szych latach od wggla, jako paliwa
podstawowego bgdzie zgubne dla Polski za spraw4 koszt6w ztymzwi1zanych,w
tym spolecznych z tytulu bezrobocia. Wzrost Sredniej temperatury w miesi4cach
grzewczychjest niezwykle korzystny dla Polski , chociazby ztakichpowod6w jak :

mniejsze zu2ycie wggla do cel6w grzewczych / tej zimy rzgdu 20 -25 procent/,
mniej spalanego wggla to obn i2ona em i sj a zanieczy szczefi , niezakl6cone
funkcjonowanie komunikacji samochodowej i kolejowej itd., itp. Pozytywne skutki
ocieplenia dla Polski to wielomiliardowe oszczgdno6ci kaZdego roku.
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10. W trakcie redakcji Regulaminu prryznawania dotacji ... , celowe oraz konieczne
jest korzystanie z propozycji i wniosk6w zawartych w niniejszym opracowaniu.

Stowarzyszenie I

Prezes Prezes

Rybnik dnia 8 marca 2016 roku
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l.Wojewoda Slqski

2.Marszalek Woj ew6dztwa

3. Wg rozdzielnika

Petycja.

Dotyc4t: postanowiefi w Regulaminach pr4yaruwania dotacji z budietu miast lub gmin na
r,eqlizacig zadafi zwiqzanych z: modernizaciq systema grzewczego , montaiem instalacji solarnej
lub pompy ciepla, realizacji inwestycji polegajqcej na termoizolacji budynku miesz*aliego
j ednoro dzinn ego o raz ograniczenia zaniec4yszczefi powielrza,

W zwi4zku z trwaj4cymi pracami nad projektami powy2szych Regulamin6w przyznawania dotacji z
budzetu ... przesylamy nirze opracowanie pod tytulem ,,Smog, a kompleksowy program
o gran i czen i a zanieczy szczefi" .

Prosimy o wykorzystanie tego opracowania w aspekcie : l. naprowadzenia stosownych zmian w
projektach Regulaminu przyznawania dotacji... ,2. ujEcia proponowanych rozwiqziir i dzialari, w
stopniu mo2liwie maksymalnym w Miejskich /Gminnych Programach Gospodarki Niskoemisyjnej
3. rozpowszechnienia w mediach oraz drog1 sfuzbow4 , jako materiafu o du:fch walorach
edukacyjnych, 4. wykorzystania we wszelkich dzialaniachnarzeczpomySlnoSci mieszkaric6w,
gl6wnie tych, kt6re wi4z4 sig z emisj4 zaniecryszczei oraz eliminacj4 lub ograniczeniem jej
skutk6w.

W odniesieniu do znanych nam postanowief projektu Regulaminu ... postulujemy , co nastgpuje:

1/ odst4pi6 od wyl4cznego dotowania nowo instalowanych kotl6w grzewczychklasy 5 ,
2lniemohna eliminowad dotacji do kotl6w retortowych w

rejonach gdzie jest zainstalowana sie6 gazowa lub cieplo systemowe,

3/ umo2liwii dotowanie wymiany kotl6w tradycyjnych, gdy nastgpuje podniesienie sprawnodci
slralania co najmniej o 10 / dziesigi / procent w odniesieniu do analogicznej sprawnoSii
demontowanego kotla,

4l dotowae' instalowanie kotta klasy 4 oraz 5, kt6ry zast4pi kociol ni2szej klasy . 5/ wprowa&i6
zapis,2e pierwszefistwo w otrzymaniu dotacji maj4 osoby , kt6re dotychizas i niej nie korrystaly .
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Niezbgdne uzasadnienie powyZszych postulat6w orazr62nychwniosk6w zawarte jest opracowaniu
,,Smog , a kompleksowy program ograniczenia zanieczyszczeff'.

Prezes

Prezes

Rybnik, dnia l2 marca 2016 roku

Smog, a kompleksowy program ograniczenia zanieczy szczeit.

1. Wstgp

Smog , modny jak dawniej smoking. Stwierdzenie to zaczerpnigto z wpisu pewnego
internauty, kt6re doS6 wiemie oddaje modg na zajmowanie sig smogiem , gl6wnie za
sprawQ Srodowiska krakowskiego , a na G6rnym Slqsku - rybnickiego . I bardzo dobrze ,
2e mamy ludzi wrazliwych na jeden z podstawowych aspekt6w Zycia, a mianowicie
zapewnienie wlaSciwej temperatury w mieszkaniach, przy jednoczesnym
minimalizowaniu ujemnych skutk6w spalania. Wiele Srodowisk opiniotw6rczych
deklaruje ,2e zdaje sobie sprawg 2e istniejq tak2e ekonomiczne przycrlny
ponadn'ormatywnlgo zanieizyszlzenia powietrza , zwlasr"runu'Sl4rt<u. Pigkne
deklaracje nijak sig maj4 do mniej zamohnych obywateli ekonomicznie zmuszonych do
spalania gorszych gatunk6w wggla , flotokoncentratu lub mulu oraz zakuputariszych
kotl6w wodnych centralnego ogrzewania I zwanych dalej kotlami lub piecami / o
gorszych parametrach eksploatacyjnych, aprzez to emituj4cych wigcej zanieczyszcze(.
Generalne przerzucanie odpowiedzialnoSci za smog na grupg ludzi lekkomySlnych ,
ktorzy spalaj4 Smieci, wszelkie pal4ce sig odpady orazprzedmioty plastykowe jest
manipulacj4 opinii spolecznej. Grupa,,debili'spalaj4cych produkty zabronione jest
marginalna i stosunkowo latwa do wyeliminowania. Wystarczy wizyta ostrzegawcza
pracownika urzgdu gminnego lub miejskiego zudzialem czlonka Rady Dzielnicy. W
ostatecznoSci wizyta strairy miejskiej lub policji pol4czona z postEpowaniem

2016-05-19
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dyscyplinujEcym z wrgczeniem mandatu wl4cznie. Zasadniczy problem to znaezqce
wyjScie z biedy oraz ub6stwa kilkudziesigciu procent ludnoSci gl6wnych sprawc6w
niskiej emisji kominowej. Brakuje odpowiedniego poziomu edukacji ekologicznei w
zakresie spalania wggla, flotokoncentratu i mulu. Dzialania Stowarzyszeri:

. rzecz przywr6cen ia zabrany ch I
ukradzionych/ deputat6w wgglowych w naturze emerytom i rencistom oraz wdowom po
nim, spotkaty sig ze zgodnym milczeniem wszystkich obecnych orgdownik6w walki ze
smogiem . Zabranie tych deputat6w w wielu przypadkach oznacza obni2enie dochod6w
o wysokoSd miesigcznej emerytury lub renty !. Przeklada sig to na powstawanie smogu i
zaniilanie temperatury w mieszkaniach sprzyjaj4cej zachorowaniom ludzi starych.
Obecne wzmoZone naglaSnianie walki ze smogiem i jego negatywnych skutk6w ,
poprzez nie zawsze uzasadnione odchodzenie od opalania wgglem ,doskonale wpisuje
sig w dzialania na rzecz ograniczenia wydobycia wggla kamiennego i jest dzialaniem
antypolskim. Gtupi narzeka mqdry stara sig zaradzi(,.Srodki zaradcze podejmowane
przez ostatnie dziesigciolecia byty niewystarczaj4ce, nieefektywne i wycinkowe. Czas
na zmiany poprzez wykorzystanie Srodk6w przeznaczonych na ochrong Srodowiska w
spos6b najbardziej efektywny. Gl6wnym celem niniejszego opracowania jest dotarcie do
jak najwigkszej liczby ludzi mvi4zanych z paleniem wgglem w domowych kotlach
centralnego ogrzewania orazmajqcych wptyw na stan zanieczyszczenia powietrza w
jakikolwiek inny spos6b. Realizacja tego celu wymusza stosowanie uproszczefi i
pominigcie wielu aspekt6w sprawy , zwlaszcza w odniesieniu do ogrzewania dom6w
jednorodzinnych poprzez ogrzewanie inne ni2 wEglowe.

2. Istota problemu.

Smog,czyli mgla wzmocniona przez dym,jest to stan atmosfery polegajqcy na : l.
wystgpowaniu zwigkszonych ponad norny zanieczyszczeh powietrza, jako efekt
spalania ,2. znacznej wilgotnoSci powietrza, cze9o optycznym odzwierciedleniem jest
zmniejszona widocznodi, 3. minimalnej prgdkoSci lub braku przeplywu powietrza , co
powoduje zatrzymanie zanieczyszczefi w pobli2u miejsca spalania.

Mglajest generalnie niezalehnaod dzialalnoSci czlowieka. Podobnie jest zwiatrem ,
prry czym rze1ba terenu i zabudowa powinny byi uwzglgdniana w planach
architektonicznych. Ich wptyw na powstawanie smogu jestznacz4ce. Dla przykladu
Rybnik /Centrum / poloZony jest w ,,dolinie" , a zwarla zabudowa wieZowcami od strony
zachodniej , z kt6rej wiejq najczgSciej wiatry, sprzyjapowstawaniu smogu. Smog
zawiera szkodliwe zwiqzki chemiczne, kt6re razem zpylami i znacznqwilgotnoSci4,
bardzo szkodz4 zdrowiu.W szczeg6lnoSci mo2e wywola6: choroby ukladu oddechowego,
w tym: astmy , wzrost czgstotliwoSci i zaostrzenia objaw6w przewleklego zapalenia
oskrzeli, trudnoSci w oddychaniu . Stwierdzono jego negatywny wplyw na uklad
kwionoSny. Smog powoduje takhe zmniejszenie masy urodzeniowej dzieci i co nale2y
podkre5li6 - zwigksza czgstotliwo5d zachorowafi na raka. Czas wystEpowania smogu ,
poziom jego negatywnych parametr6w zwigkszaj4 prawdopodobieristwo wyst4pienia
wszelakich chor6b, zwlaszczaryTej wymienionych,szczeg6lnie u dzieci. Wedtug
szacunk6w Europejskiej Agencji Srodowiska ,2e 45 000 os6b umiera co roku w Polsce z
powodu powietrza zanieczyszczonego pylem zawieszonym. W 2013 roku popelniono w
Polsce I 579 samob6jstw , a smog / wywoluje tak2e depresjg / niew4tpliwie przyczynil
sig do tych tragicznych zdarzeri . Samob5jstw mamy wigcej ni2 ofiar Smiertelnych
wypadk6w komunikacyjnych ! W wojew6dawie Sl4skim przekraczane sg nonny
dobowe w 90 procentach w miesi4cach odpuldziernika do kwietnia, czyliw sezonie
grze\^tczym. Gl6wne flrodla smogu to : niska emisja z komin6w indywidualnych 55 %o

procent, emisja przemyslowa i ze Srodk6w transportu 35 procent, pylenie z powierzchni
ziemi /drogi,pola, zwalowiska /. W Swietle powyhszych danych zastanawiaj4ce jest
wystgpowanie l0 procent przypadku przel<roczenia norm zanieczyszczeniapoza
sezonem grzewczym,czyliprzy praktycznym braku emisji zanieczyszczehztytulu
niskiej emisji . Pod koniec grudnia i na poczqtku2016 r najwyhszy poziom stqzeri pyl6w
w skali wojew6dawa Sl4skiego zanotowano w Rybniku. Niekt6rzy ten fakt wi424z
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pozbawieniem emeryt6w i rencist6w deputat6w wgglowych w naturze bez rekompensaty
finansowej co z miejscaprzelo|ylo sig na spalanie gorszego paliwa. Rybnik posiada
wiele dzielnic o zwartej zabudowie dom6w jednorodzinnych nie podl4czonych do sieci
cieplnej. Pamigtai nale?y,2eprzelomlat20l5l20l6 byl stosunkowo cieplym okresem.

3. Dob6r paliwa do spalania oraz wyb6r sposobu spalania . 3.1 uwagi og6lne.

Dob6r ten jest uzaleiLniony od dw6ch zasadniczych czynnik6w :

1l zamoilnosci,

2l wiedzy og6lnej , w tym stopnia obywatelskiej Swiadomo5ci. Ludzi e zamoLni
wybieraj4 zazwyczaj ogrzewanie; gazem, olejem opalowym, pr4dem
elektrycznym,pompami ciepta . wynika to zar6wno z chgci posiadania wygody jak i
SwiadomoSci ekologicznej wynikaj4cej zfaktu,2e sq to ludzie o ponadprzecigtnym
wyksztalceniu. Wydaje sig, 2etakgrupa ludzi stanowi kilkanaScie procent og6lu ludzi
indywidualnie ogrzewajqcych domy lub mieszkania. Ich wyb6r medi6w grzewczych nie
wptywa w spos6b istotny na zanieczyszczenie powietrza i ilatego r.og ior"sta$ za ich
przyczynq w dalszej czgSci opracowania nie bgdzie poruszany.

WSr6d ludzi mniej zamohnych kryterium wyboru w oparciu o koszty opalania jest
najwazniejsze. Prowadzi to do decyzji o wyborze wggla jako paliwa zdecydowanie
naitafiszego. Fakt, 2e wggiel jest najtariszym 2r6dlem energii potwierdzajq stosowne
analizy ekonomiczne , kt6rych wiarygodnoSd jest pewna. Jakkolwiek wystgpuje r6zno5i
wynik6w, nie podwaZa to jednak podstawowego wniosku, ze spalanie wggii jest
kilkadziesi4t procent tansze od najbardziej konkurencyjnego paliwa jaki-;eJt gaz
ziemny oraz od ciepla systemowego z centralnych cieplowni lub elektrocieploini. Z
autopsji wiadomo, 2e ogrzewanie wgglem to wydatek rzgdu 3000 zlotychw ciqgu
sezonu , a gazu okolo 4500 z\otych. Z szacunk6w wynik a , 2e wydatki na ogrzewanie
wEglem, a wigc najni2szym kosztem stanowi4 w skali roku najczgsciej l0- -0 procent
wydatk6w og6lem gospodarstwa domowego. Uwzglgdniaj4c rocznqamofizacjg rzgdu
500 - 1000 zlotych wydatki te w grupie niezamohnych mieszkafc6w docho dzq do ololo
25 procent. Jest to wskaznik bardzo wysoki nakazujqcy szczeg6lnltroskg o t4 grupg
ludzi. Koszty zakupu urzEdzefr grzewczych,ich insialacja, oblluga, ,.*ir, aiZrtyiacia
itp. jakkolwiek wa2ne nie zmieniaj4 priorytetowej roli wggla w ogrzewaniu dom6w. W
karicowych przypadkach rodziny wybieraj4 najmniej wartoSciowi sortymenty wggla,
zazwyczaj nieSwiadomi ,2e cenawggla nierozerwalnie i silnie powi4zania jest z jego
wartoSci4 opalow4. Wa:Zne s4 r6wnie2 takie parametry jako6ciowe , jak zawarto(i:
popiolu , siarki oraz wla6ciwo6ci w czasie procesu spalania . W praktyce istotne s4 wigc
dzialania na rzecz obni2enia zaniecryszczei powietrza zwlaszcia ze ikladnik6w
najbardziej szkodliwych wynikaj4cych z nadmiernego spalania gorszych gatunk6w
wggla oraz karygodnego spalania plastyk6w i Smieci .

3.2 Wyb6r paliwa wgglowego.

Wyb6r poszczeg6lnych sortyment6w wggla, flotokoncentratu lub mul6w do spalania w
kotlach tradycyjnych bez zastosowania podajnika wggla , a wigc tych najczgsiiej
zainstalowanych, n i e zawsze j est podej mowa ny z uw zglgdn ien iem i stotnych
uwarunkowafi cenowo - eksploatacyjnych orazznajomo5ciproduktu. Mul jest to produkt
uzyskiwany w procesie wzbogacania wggla w osadzarkach z wod4. Umo2liwia to
odzyskanie wigkszych ziaren wggla o wymiarach ponad I milimetr . Najdrobniejsze
cz4stki wggla do I milimetra,s4 w tej technologi niemoZliwe do pozyskania w
zasadniczym procesiewzbogacania . Odzyskuje sig je wraz zmalymi czqsteczkami skaty
plonnej czyli niepalnej substancji z zawiesiny wodnej na prasach filtracyjnych. Dawniej
kierowano t4 zawiesing wodn4 do osadnik6w / staw6w l, gdzie wodg po pavnym czasie
spuszczano, a drobiny wggla jako lhejsze od czgsci niepalnych gromadzily sig u g6ry. W
tym sposobie wzbogacania wggla, uzyskany mul zawiera wggiel ze znacznqzawirtoSci4
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skalnych cz4stek niepalnych , czylipopiolu oraz wody. W nowszej technologi tak
zwanej flotacji moZliwym jest osiqganie wy2szej sprawno5ci w pozyskiwaniu
najmniejszych drobin wggla, a tym samym nastgpuje odrzucenie wigkszej iloSci
materialu niepalnego. Ilo56 popiofu w flotokoncentracie jest zbli2ona lub taka sama , jak
przy pozostalych sortymentach wggla to jest mialu, groszku, orzech6w, kgs6w.

Dla przykladu opartego na aktualnych faktycznych ofertach, podajemy ceng brutto bez
akcyzy zll tong i parametry jakoSciowe wggla, flotokoncentratu, mufu :

uziarniene cieplo GJ /t Popi6l % Siarka % Zl I t orzech I 25-8}mm / 30 7 0.6 444

flotokoncentrat / 0-1 mml 22 7 0.6 315 mul / 0-l mm / I 8 24 0,6 239 Pryncypialnie
trzeba doda6,2e s4 muty o kaloryczno5ci l0 GJ / t w cenie zaledwie 53 zlote , ale maj4
one zawartoSi popiolu 40 procent i siarkg l,0Yo co powinno ich dyskwalifikowai w
sprzeda|y detalicznej dla odbiorc6w indywidualnych. Nale2y w pelni zrealizowac plany
sprzed ponad p6l wieku i caloSi mul6w spalid w duZych elektrowniach . W celu
rozprawienia sig z pogl4dem, 2e zdecydowanie najtaniej wychodzi ogrzewanie domu
poprzez spalanie flotokoncentratu powszechnie zwanego flotem oraz mufu poniZej
przeprowadzono upros zczonq analizg ekonom iczn4 i wskazano na n i ekt6re
uwarunkowania towarzyszqce spalaniu tego paliwa. ZaloLenia i wyliczenia odnoSnie
potrzebnego paliwa okre5lonego powy2ej : l/ Srednia wieloletnia dla ogrzania w jednym
sezonie grzewczym domu jednorodzinnego zprzecigtnqizolacj4termiczn4 i kotlem
tradycyjnym ze sprawnoSci4 ciepln4 70 - 80 procent potrzeba 6 ton wggla sortymentu
kgsy,orzech, groszek; w przeliczeniu stanowito zapotrzebowanie na 180 GJ I 6 ton x 30
GJ lt I ,2/ analogiczna iloS6 ciepla zawarta jestw 8,2 tonie flotu i 180 GJ :22 GJlt t,3l to
sama wartoSi cieplo zawarta jest w l0 tonach mulu / 180 GJ/t : 18 GJ/t I . Cenazakupu
opalu brutto na caty sezon bez akcyzy w kopalni : l/ wggiel , sortyment orzech 6 ton x
444 zl/t : 2664 zl, 2/ flot 8,2 ton x 3 15 zllt= 2583 zl, 3l mul I 0 ton x239 zllt : 23gO zl
Koszty dodatkowe zwi4zane z wigkszym tonazem potrzebnego flotu w wysokoSci 2,2
tony oraz mulu 4 tony wynosz4 : transport 40 zlltong , zladowanie do piwnicy i
wrzucenie do pieca 40 zllt , czyli l4cznie 80 zl /t . Uwzglgdniaj4c dodatkovry tonaz
wydatkujemy wigcej ztytulu zakupu flotu 176 zlotych 12,2tx80 zlltl, a mulu 320
zlotych I 4 tony x80 zl/t. Nie uwzglgdnienie w rachunku 6 ton zar6wno wEgla, flotu i
muty w aspekcie transportu i zladowania do piwnicy wynika z chgci uzyskania
przejrzystoSci wyliczeri. Nie wplywa to generalnie na poprawnoS6 wnioskowania.
Podsumawuiqc ,z powJtiszego uproszczonego rachunku wynika , ie lqczny koszt
zakupu potrzebnego w sezonie grzewczym paliwa wgglowego , w zaloionych
pordwnywalnych uwarunkowaniach ekonomicznych , wynosi dla : wggla 2664 zl,Jtotu
2759 zl, mulu 2710 el Wobec tej samej zawartoSci siarki w tonie ka2dego
analizowanego sortymentu wggla , oczywistym jest ,2e spalaj4c flot lub mul emituje siq
sig zdecydowanie wigcej zwi4zkow siarki do powietrza ,i spiaw4 wigkszej iloSci ton ,
jak4 musimy spali6 , aby otrzymattakq sam4 ilo56 ciepla. Innym elementem
uci4zliwoSci spalania mulu jest niekiedy koniecznoS6 pozbawienia go nadmiaru wody
ju2 w trakcie spalania. Wi42e sig to ze znacznym zuityciem ciepla. W wyniku spalanie
mulu mamy do czynieniaze zdecydowanie wigksz4 iloSci4 popiolu w odniesieniu do
wggla i flotu. w przypadku: wggla mamy 6 ton x 7 o/o: 0, 42 tony popiofu , flotu 8,2 ton
x7o/o: 0,574 tony , a mulu 10 ton x24 Yo:2,40 tony popiolu . wyliczony tona|popiolu
jest teoretyczny, w praktyce w wyniku braku idealnego spalania bgdzie on wyzszy.
Dodatkowy balast wynikaj4cy ze spalania mulu, wynosz4cy w stoiunku do wggla prawie
2 tony popiolu jest uci42liwy. Usuwanie go z popielnika i wynoszenie do kubl6w jest
bardzo pracochlonne i towarzyszy mu dodatkowe zapylenie , zwlaszczaw piwnicy.
Powylsza uproszczona analiza ekonomicznej efektywnoSci doboru sortyment6w wggla
wtaz z uwzglgdnieniem innych uwarunkowari wykazala,2e czlowiek uSwiadomiony i
odpowiedzialny za zdrowie swoich najbli2srych , jak i ludziw otoczeniu kilkuset
metr6w spalal bgdzie w odpowiedni spos6b lepsze paliwo. Jest to oczywiste, tym
bardzie, 2e rachunek koszt6w wykazal, ze spalanie wggla, flotu czy mufu rvi42e sig
niemal ztym samym wydatkiem pienigdzy. Komfort zwiqzany ze spalaniem wggla, przy
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tym niemal samym wydatku finansowym w calym okresie grzewczym, sklania do jego
zakupu , a nie flotu lub mulu. Flot o mniejszej kalorycznoSci / ponizej 20 GJlt oraz mul
powinny by6 spalane w elektrowniach oraz duZych cieplowniach posiadaj4cych
urzqdzenia eliminuj4ce zanieczyszczenie powietrzazar6wno z pyl6w jak i gaz6w

3.3 Spos6b spalania.

W odniesieniu do spalania wggla , jako powszechnego bo najtariszego paliwa, trzeba
dqLyC do optymalizacji poniilszych dzialafi :

ll uirywania najlepszych sortyment6w wggla przy jednoczesnym eliminowaniu
flotokoncentratu oraz mul6w ,

Dzialania szczeg6lowe : w kotlach z automatycznym podajnikiem nie dajemy sobie
wm6wi6 ,Zekazdy sortyment wggla maj4cy niezbgdne wymiary , mohe nosi6 nazwg
,,Ekogroszku' . Ekogroszek, to najbardziej kaloryczny wggiel I opr6cz antracytu , kt6rego
w Polsce nie wydobywamy / spalaj4cy sig na palenisku calkowicie , daj4cy drobny
popi6l bezzbrylania sig . W kotlach tradycyjnych moZna spalai maj4c na uwadze
oszczgdno5ci finansowe, mieszanki: orzecha groszku, mialu, flotu i mulu kosztem
wzrostu pracochlonnoSc i i zanieczy szczenia powietrza.

2/ stosowaniu piec6w o wysokich parametrach efektywnoSci spalania i niskiej emisji
zanieczyszczen,

Dzialania szczeg6lowe : w przypadku zakoriczeniazywotnoSci kotla trwaj4cego
zazwyczaj l0-l2lat, kupujemy nowy wy2szej jakoSci. Aktualnie sq to kotly tak zwanej
piqtej generacji . Charakteryzujq sig one podniesion4 sprawno5ci4 ciepla spalania do
ponad 90 procent .Wylszy koszt zakupu zwr6ci sig dzigki zmniejszonej iloSci
zakupionego wggla zanim kociol bgdzie zuZyty itrzebago bgdzie wymieni6.W lutym br
w pewnym sklepie oferowano : piec klasy 5 , moc 27 kW o sprawnoSci do 94,7 procent,
w cenie l0 600 zl brutto oraz piec klasy 3 , o mocy 25 kW , sprawnoSci 84 procent w
cenie okolo 3200 zlotych brutto. R62nica w cenie to r6wnowartoSd 15-18 ton wggla
kamiennego dobrej jakoSci. Celowym jest podkre5liC,,2ekotly z podajnikiem maj4 klapg
zaladowcz4 na wysokoSci rzgdu 120 centymetr6w, co w praktyce uniemozliwia ludziom
starym i slabym zaladunek wggla .Zmuszato ich do najmowania ludzi do obslugi kotla,
skutkiem tego jest postEpujqce ich ub6stwo. Piec klasy 5 waLryl49O kg i bylo okolo 200
kg ciglsry to teztrzeba uwzglgdnid w aspekcie rozwulan o ochronie Srodowiska.
Por6wnanie tych dw6ch ofert wskazuje ,2e modny, lansowany ostatnio przezniekt6rych
biurokrat6w pogl4d na celowq i konieczn4 wymiang kotl6w tylko na te z klas4 5 musi
budzid zastrzeZenia. Protest wynika z faktu, 2e glgbsza znajomoSi tematu wyklucza
proste diagnozowanie, a tym bardziej zasadnicze zawgzanie walki ze smogiem do
domn iemanego naj I eps zego r ozwlqzania jakim j est wymuszone wprowadzenie do
ogrzewania wEglem tylko kotl6w klasy 5. Natura urzgdnik6w ,,czekist6w" nakazuje im
glosii bzdety o potencjalnym , powszechnym spaleniu w piecach klasy 4 i nilszej
,,paliwa zakazanego", a zjawisko to bgdzie wystgpowat zawsze, gdy bgda w uZyciu kotly
klasy 4 i nilszej. Wiadomo, 2e tradycyjne kotty / bez podajnika / umo2liwiaj4 wkladanie
do spalenia ka2dej rzeczy okreSlonej wymiarami drzwiczek. Zakladanie z 96ry zlej woli
obywatela jest nadu2yciem prawnym. Na domiar zlego tego rodzaju decydenci s1z dala
od reali6w zyciowych mieszkaric6w Slqska , azwlaszcza2} - 30 procentowej grupy
ludzi o najni?szym standardzie Zycia. Sytuacja finansowa g6rnictwa wggla kamiennego
jednoznacznie wskazuje,2e postgpowai bgdzie spadek stopu 2yciowej mieszkaric6w
wojew6dawa Sl4skiego.

3/ dobrego stanu przewod6w kominowych oraz wla6ciwego doptywu powietrza do
komory spalania. Dzialania: kominy nale?y czy(cil wedlug potrzeb okreSlonych przez
kominiarza . Obecnie uZywane kominy majqr62ny przekr6j, te o mniejszym przekroju
musz4 byf, czyszczone czgSciej . Dobrze jest, uwzglgdniaj4c warunki pogodowe palii



bStrona 20 229

bez przerwy w piecu . Dzigki temu komin jest nagrzany i jest lepszy przepfzy'r powietrza
w palenisku. Mamy przezto lepsz4 mo2liwoS6 sterowaniajego przeptywu wedlug
potrzeb. Koniecznie jest mie6 w piwnicy staly otw6r w pobtiZu pie.a, ttOrym pty"nie w
spos6b niezakl6cony strumieri powietrza z dworu do paleniska. Spalanie to l4czenie siE
tlenu z wgglem cryli niezbgdny dla optymalnego spalania doptyw powietrza / tlenu/ musi
byi zapewniony.

4/ fachowej obslugi kotl6w / piec6w I i urzqdzefi grzewczych ,

Dzialania: SciSle stosowa6 sig do instrukcji obslugi ,specyficznych dla kazdego typu
kotta. Podstawqdzialafi musi by6 bezpieczne palenie. Zwracac uwagg, czy kociol nadaje
sig do tak zwanego g6rnego spalania paliwa. Brak tej mo2liwoSci moze doprowadzi6 do
wybuchu mieszanki gazowej . G6rne spalanie maj4ce zalety w zakresie mniejszej iloSci
zanieczyszczeri powietrza I mniej dymu I znalijuZ od wiek6w kowale i prry okreSlonych
warunkach warto jest je stosowad. Usuwa6 sadzE w kotle, kaldy milimetr osadzonej
sadry to spadek efektywno5ci spalania nawet o kilka procent. Sadza jest dobrym
izolatorem cieplnym. Umiejgtnie operowad zaworami przy grzejnikach, r62nicujq
temperaturg poszczegflnych pomie szczen wedlug rueczywistych potrzeb. Prued
wrzuceniem opalu oczyScii ruszt z popiolu , tak aby w popielniku widoczny byl blask
ognia. Nie dawkowai nadmiaru paliwa . Po dosypaniu wggla, w palenisku trzeba
widzie6 2ar lub plomie6. Pelne zasypanie paleniska prowadzi do powstawania
zwigkszonej iloSci zanieczyszczefii gazow. Po kilku minutach od nalo2enia nowej porcji
paliwa , dym powinien sig ustabilizowad w postaci niewielkiej strugi. Intensywne
dymienie z komina przezkilkana6cie , a nawet kilkadziesi4t minut wskazuje na zlego
palacza. Wystarczy jedli zwigkszy on dokladanie do ognia o dwa - trzry razy na dobg
mniejszych iloSci wggla to ggsty dym nie bgdzie wydobywal sig z komina w spos6b
naganny, wywotuj4cy oburzenie . Nie wstydz sig i miej odwagg w Lyczliwy spos6b
porozmawia6 z s4siadem bgdqcym kiepskim palaczem, a tym bardziej spalaj4cym
paliwo zabronione.

5/ efektywnej termoizolacji ogrzewanych pomieszczefi.Dzialania: uszczelnianie okien
przed zimq , ocieplanie zewngtrzne budynk6w styropianem , oklejanie styropianem
sufit6w w piwnicach co jest czynnoSci4 latwq , instalowanie ekran6w izolacyjnych za
grzejnikami , stosowanie rolet wewngtrznych i Zaluzji na oknach przy zachowaniu
wlaSciwej wentylacji pomieszczeri, a gdy ich brak zaslanianie okien firanami i zaslonami
przy jednoczesnym odkryciu grzejnik6w; w przypadku nakladania nowej papy
zastosowai grubsz4 papQ zgrzewaln4 bo poprzez dach o slabej izolacjitermicznej
uchodzi najwigcej ciepla.

Powy2sze punkty realizowa6 mog4 jedynie osoby Swiadome odpowiedzialno6ci za
spalanie oraz posiadaj4ce stosowny zas6b wiedzy o paliwach i zamianie ich na cieplo .

Postgpuj4ca edukacja w tym zakresie chociaZby poprze niniejsze opracowanie napawa
umiarkowanym optymizmem.

i upatruje walkg ze smogiem gl6wnie poprzezpodniesienie
stopnia zamoZnoSci og6lu obywateli umo2liwiajgcego przejScie na opalanie gazem ,
energiq elektryczn4, olejem opalowym lub wybranie innych proekologicznych
rozwi?zan. Swiadomi, Ze pieniqdzpierwotny, czyli zwi4zany z produkcj4 d6br
materialnych na terenie G6rnego Slqska, a zwlaszczaRybnika pochodzi gl6wnie ze
znacznej liczby wzglgdnie dobrze oplacanych g6rnik6w starali5my sig t4 sytuacjg
utrwali6. Dowodem jest obszerne opracowanie ,,Polskie g6rnictwo wggla kamiennego
wczoraj, dzi6 i jutro ,, w kt6rym zawarty jest program naprawczy gornictwa . Z
determinacj4 walczyliSmy o niedopuszczenie do zabrania lkradziely w zttti4zku z
prawami nabytymi/ wggla deputatowego emerytom i rencistom. Walka tazakoficzl,la sig
polowicznym sukcesem. Czg5ci emeryt6w zabrany wggiel zostanie wliczony do
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podstawy Swiadczeri emerytalnych o ile sami wyst4pi4 ze stosownym wnioskiem.
Pomimo usilnych i wielokrotnych pr65b kierowanych do mn6stwa adresat6w o wsparcie
naszych dzialan, spotkaty sig one z minimalnym odzewem. Smutne to, ale prawdziwe, 2e
stopieri wrazliwoSci i wiedzy obywatelskiej jest znikomy. Szczeg6lowe informacje na
ten temat zawieranasza strona internetowa oraz Facebook.

Popieraj4c zdecydowanie wszelkie dzialanianarzeczograniczenia smogu, wskazu-;emy
na zbyt marginalnie potraktowanq sprawg znaczenia dodatkSw paliwowych w procesach
spalania paliw stalych . Dzialania z tym n,ti4zane s4 proste, nie wymag aj1 du\ch
naklad6w i mo2liwe s4 do realizacji od natychmiast. Wystarczy: - zakupil odpowiedni4
liczbg opakowari takich produkt6w jak : Sadpal , Nitrolen, Anlen, Carbo Smar, -
pouczyl rozprowadzajqcych I wystarczy kierowca z samochodem/ do jakich piec6w
nadaje siE dany produkt, dad im formularze do pokwitowania odbioru .Dzialaniaztym
zwi4zane sQ proste, nie wymagaj4 duZych naklad6w i mo2liwe s4 do realizacji od
natychmiast. Realizacj a powy Zszych prostych przedsigwzig6 wymaga :

. zakupu powy2szych produkt6w tanio w sprzeduly hurtowej lub wprowadzid
wariant minimalistyczny , to jest zakupid tylko Sadpal najbardziej sprawdzony
towar dla kotl6w tradycyjnych lbez podajnika/, kt6re wytwarzaj4 najwigcej
zaniecryszczen,

o wydatkowania co najwy2ej kilkudziesigciu tysigcy zlotych w skali miasta/ gminy ,

a efekt bgdzie niepor6wnywalnie wigkszy niz inne fo.my wsparcia przedsiEwzigi
na tzecz obni2ki smogu. Elementy uproszczonego rachunku koszt6w na caly sezon
grzewczy :2kg Sadpalu wystarczy na I tong wggla, cenazakilogram rzgdu 10
zlotych,naprzyklad przy pigdset kotlach tradycyjnych w miedcie/gminie . Czyli 6
ton wggla I sezon / x2kglt x l0 zllkgx 500 piec6w:60 000 zlotych, plus koszty
rczprowadzenia. Wydatek 120 zl ztytutu zakupu Sadpalu na kociol tradycyjny w
domu jednorodzinnym ,przy oplatach podatkowych jego wla5cicieli rzgdu 500 -
800 zllrok powinno pokryi miasto/ gmina lub Wojew6dzki Fundusz Ochronv
Srodowiska . Jest to bardziej efektywne przedsigwzigcie niz zamierzonedoplacanie
do kotl6w klasy 5, tym bardziej, 2e jedno dzialanie nie wyklucza drugiego. Je6li
porSwnamy publiczny koszt zakupu Sadpalu z kwot4 800 tysigcy zlotych jak4
WFOS .. zaplacil za samo opracowanie zaledwie w 30 gminach Programu
Gospodarki Nisko Emisyjnej wyciqgn46 mohna oczywiste wnioski . . .

Wedlug producent6w wspartych opiniami renomowanych i miarodajnych
oSrodk6w badawczych Sadpal ma mn6stwo zalet, kt6re eliminuj4 lub powoduj4
obni2enie wiele negatywnych zjawisk powstalych w wyniku spalania .

Przyktradowo Sadpaleliminuje lub obniZa :

- nadzwyczaj szkodliwe ,wylsze wgglowodory aromatyczne WWA typu3,4
benzopirenu ,
- emisjg tlenku wggla do atmosfery,
- osadzanie sig sadzy zar6wno w w piecu jak i kominie,
- emisjg dwutlenku siarki do atmosfery o l2-20Yo z tytulu oszczgdnoSci zuaycia
wggla,
- zuZycie wggla w zalehnoici od jego kaloryczno(ci o 12-20 oh 

,
- zawarto66 w spalinach dwutlenku siarki /SO 2 / i NOx o 10-20 Yo,
- szybko66 koroTji stalowych palenisk rusztowych oraz instalacji
odprowadzaj4cych spaliny. Powy2sze jak r6wnie2 inne wla5ciwoSci podawane
przezproducenta powoduj4, 2e jest szeroko stosowany w eksploatacji kott6w
opalanych wgglem, flotem , mulem, koksem, drewnem, wgglem brunatnym, we
wszelkich r odzajach kotlowni.

Ztego wzglgdu naleLy zainwestowai w Sadpal, Spalsadz lub inne produkty



bStrona 22 229

wptywaj4ce na ochrong powietrza i sklonid mieszkaric6w do dalszych zakup6w w
przyszlo5ci !. EfektywnoS6 ekonomiczna powy Zszego przedsigwzigcia bgdzie
nadzwyczaj wysoka.

4. Obrona przed smogiem.

Najlepsz4 obron4 jest atak , czyli wielokierunkowe dzialania na rzecz ograniczenia
smogu.

Generalnie przed smogiem nie da sig schowa6 w miejscu jego wystgpowania w spos6b w
peln i saty sfakcj onuj 4cy.

Ograniczanie jego sity oddziatywania jest mo2liwe , gdy jesteSmy wyczuleni na
spostrzeganie jakoSci powietrza. Wystarczy nos, kt6ry wyczuwa wigcej dymu niz
zazvvyczaj oraz oczy widzqce mgtg i niewyraZne zarysy pobliskich budynkow.
Upowa2nia to do stwierdzenia ,2e w miejscu pobytu mamy smog.

Dociekl iwi m o 94 stwierdzii przekroczeni e norm zanieczy szczen na stronach
internetowych.

Wla5ciciele dom6w I mieszkan/opalanych wgglem mog4 podj46 natychmiastow4
decyzjg ograniczenia temperatury w pomieszczeniach co przelo|y sig na mniejsz4 iloS6
spalonego wEgla, flotu, mulu. Dobroczynny skutek takiego dzialaniato mniejsza emisja
wszelakich zanieczyszczeri do powietrza. W tych krytycznych dniach dobrze jest
posilkowad sig w paleniu suchym drewnem z drzew liSciastych. Ograniczanie wptywu
smogu mozna osi4gn4i przez odpowiedni stylZycia, w ramach kt6rego mamy takie
dzialania jak: nie wychodzenie z domu , wietrzenie mieszkari tylko wtedy, gdy wystgpuje
male zanieczyszczenie powietrza nazewn1trz; natychmiastowe leczenie kaszlu i
zapalenia dr6g oddechowych ,vyjehdlanie do miejsc gdzie jest lepsze powietrze - g6ry,
lasy ; niestety w obecnych uwarunkowaniach podr6Zowania kolej4 w odniesieniu do 96r
z Rybnika jest to w praktyce niemo2liwe , oddychanie przez nos ,unikanie dr6g
zatloczonychprzez samochody, wybieranie czasu jazdy i tras eliminuj4ce postoje w
korkach, zalatwianie niezbgdnych spraw w czasie gdy nie wystgpuje szczyt
komunikacyjny, korzystanie ze Srodk6w komunikacji zbiorowej, walka zpatalogiq
palenia tytoniu, od2ywianie sig w spos6b optymalny stosownie do swojego stanu
zdrowia, zapewnienie organizmowi zestawu niezbEdnych witamin ; uprawianie co
najmniej gimnastyki rekreacyjnej i odbywanie spacer5w po zniknigciu smogu, sen w
dobrej atmosferze itd. , itp.

5. Kompleksorvy program ograniczenia smogu. 5.1. Problematyka og6lna.
Zdziwienie budzi fakt opracowywania w gminach Program6w Gospodarki Nisko
emisyjnej orazna szczeblu wojew6dzkim ,,Kompleksowej likwidacji niskiej emisji
na terenie konurbacji Sl4sko - d4browskiej ,,bez opracowywania Kompleksowych
program6w ograniczenia zanieczyszczeir. Niska emisja z komin6w to 55 procent
zanieczyszcze(r , a co z pozostalymi bardzo istotnymi 2r6dlami zanieczyszczen ?!.
Kompleksowe programy . . . powinny zawiera6 nie tylko przedsigwziEcia na rzecz
ograniczenia caloSci emisji zanieczyszczen,w tym poprzez kominy , ale takZe sferg
dzialannarzeczpoprawy zdrowia i jako5ci Zycia. Ograniczaj1c emisjg
zanieczyszczefitrzebarealizowal r6wnie2 przedsigwzigcia wptywaj4ce porytywnie
na dotychczasowy obniZony standard Zycia wynikajqcy z wystgpowania smogu.

Tematyka taki ego,,Kompl eksowego programu ogran i czan i a zanieczy szczenia
atmosfery i jej skutk6w" w zarysie powinna obejmowai nastgpuj4ce podstawowe
problemy:

L/ zawarte w dotychczasowych planach gospodarki nisko emisyjnej , obejmuj4ce
zadania maj4 migdzy innymi prryczynif, sig do osi4gniEcia cel6w okreSlonych w
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pakiecie klimatyczno - energetycznym do roku 2020,to jest redukcji emisji gazow
c iep I arn i an y ch oruz zanieczy szczefi p o wietrza, zw i gk s zenia udzi alu en erg i i
pochodz4cej zLrodel odnawialnych, redukcji zuityciaenergii finalnej. Realizacja
powyZ szego ma nast4p i6 poprzez podnie s ien ie efektywno5c i energe ty cznej
skutkuj4cej redukcj4 emisji wszelakich zanieczyszczefi do powietrza w tym: pyl6w
zawieszonych , benzenopirenu , dwutlenku siarki , tlenk6w azotu,tlenku wggla) itd.
, itp.

2 I obniZenie szkod I iwego oddzialywani e przemyslu,

3/ redukcja negatywnego oddzialywania srodk6w transportu ,41 zmniejszenie
pylenia ze zwalowisk, dr6g , p6l.

5.2. Rachunek efektywnosci ekonomicznej przedsigwzigd stymulatorem postgpu w
walce z zanieczy szczeniami powietrza. Podstawowym kryterium wyboru
przedsigwzigd okreSlonych w,,Kompleksowym programie .... ,,, musi by6
efektywno 56 ekonom ic zna ujgta w metodolo gi analiz prob lemowych. Ponoszone
wydatki finansowe powinny generowari najlepsze rezultaty. za rozwiqzanie
optymalne uwaiai naleiy takq zmiang / obnii*g / istniejqcego stanu zuiycia
wggla w GJ w gospodarstwie , ktdra osiqgnigta zostonie , prz! wy?,szej nii
dotychczas sprawnoici kotla Preferowane powinny byi przedsigwzigcia, w
wyniku ktdrych r62nica pomigdzy sprawnoiciq spalania nowo zainstalowanego
kotla a demontowanego bgdzie nojwyisza w praktyce oznaczato wyszukanie i
uszeregowanie wniosk6w o dofinansowanie wedlug najwyhszych r62nic
sprawnojci cieplnej maj4cych by6 demontowanych kotl6w, a nowo zabudowanych,
przy jednoczesnym preferowaniu wymiany kotl6w o najni2szej sprawnosci
cieplnej .

P rzyl<lad wy I i czeri w przypadku powyzszego kryteriu m przy znawan ia dotacj i, w
odniesieniu do dw6ch przypadk6w wymiany kotl6w. l. Kociol uZywany o
sprawnoSci cieplnej 61 procent, zostal wymieniony na lepszy o sprawnoSci
cieplnej 79 procent , czyli przyrost sprawnoSci wynosi 18 procent. 2. wymiana
kotla dotyczy odpowiednio kotla 276 procentowq sprawnoSci4 na kociol klasy 5
pracuj4cy ze sprawnoSci494 procent, czyli r6wnie2 o l8 procent. W powy2szym
przypadku szczeg6lnym, takiego samego podn iesi en ia sprawno sc i grzewczych
kotl6w,wyliczenia w punkcie I wskazuje na lepszy efekt w zwalczaniu smogu . w
pierwszym przypadku nast4pi wigksze ograniczenie ilosci spalanego wggla przy
zalozeniu analogicznych uwarunkowari bo tamten kociol, aby ogrzat, dom zuzywal
wigcej paliwa / wggla, flotu, mulu/, Istot4 dqilefiproekologicznychpowinno by6
ograniczenie smogu w spos6b efektywny ekonomicznie , a nie wymiana kotl6w na
osi4gaj4ce najwy2szq, sprawno6d grzewcz t, tak zwanej klasy 5

W regulaminie przyznawania dotacji uwzglgdnii :

l/ dopiatg za podniesienie sprawnodci / kotla/ pieca o 1 procent w zale2noSci cd
mocy pieca i tak :

do 10 kW 200 zl,

od l0 kW do 20 kW 250 zl, od 20 do 30 kW 300 zl,

ponad 30 kW 350 zl

uzasadnienie : piece o wiqkszej mocy sQ potrzebne dla ogrzewania wigkszych
dom6w i zuLywajqw sezonie znacznie wigcej opalu. Moc pieca wptywa w spos6b
mniej lub bardziej proporcjonalny na wysokosd jego ceny. Ekonomicznie
najefektywniejsza eliminacja smogu nastqpi poprzezwymiang kotldw o ,duiej"
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mocJ) , Przy jak najwigkszej rdinicy sprawnoici spalania noh'ego kotla w
odnies ie ni u do p oprzed n iego.

Pr4yjgcie jako jedynego kryterium przlzna|eania dotacji , wysokiej sprawnoflci
kotla klasy 5 bez dodatkowych uwarunkowafi prowadzi do nieoptymalnego
wydawania pienigdzy. Lapidamie moLna to uj46 w spos6b jednoznaczny i
obrazowy nastgpujQco : kotty klasy 5 maj4 odpowiednik w klasie najlepszych i
najdro2szych samochod6w na przyHad Mercedes czy teL Porsche . Czy ktoS
praktyczny i fachowy bgdzie wyglaszal pogl4dy o koniecznoSci zamiany r62nych
starych samochod6w wlaSnie na te drogie marki o wspaniatych parametrach
technicznych . Takie postgpowanie wyeliminuje wielu beneficjent6w o ni2szej
zamo2noSci, kt6rych udzial w tworzeniu smogu jest znaczny. Tylko w teorii mo2na
zaloLy c, 2e bgdq przypadki wymiany kotl6w o najwy Zszej mocy, pruy r 6hnicy
sprawnoSci 18 procent i wigcej . w tym przypadku / 18 % I dotacjawynioslaby l8
x 350 zlotych:6 300 zlotych. Mo2na okreslid wysokos6 dotacji maksymalnej na
przyklad na poziomie 7 tysigcy w zale2no6ci od mozliwo5ci wyplacaj4cego dotacjg.
. Z obserwacji rynku wiadomo, 2e wymiana dotyczyd bgdzie gl6wnie piec6w o
mocy 20-30 KW , przy podniesieniu ich sprawnoSci rzgdu l2 procent - gl6wnie w
przedziale l0 -14 procent , czyli zwrot koszt6w I dotacja/nast4pilby w wysokoSci
3600 zlotych / 300 z\ x 12 I . O przyjgciu poziomu obowi4zuj4cych wartoSci
wyjSciowych do obliczenia zwrotu poniesionych naklad6w na ograniczenie emisji
zanieczyszczeri decydowai bgdzie wysokoSi Srodk6w w dyspozycji miasta lub
gminy w danym okresie.

odrEbnym problemem jest dofinansowanie przedsigwzigc, zwiqzanych z odejsciem
od paliu,a wgglowego narzecz: pomp ciepla, gazu: zar6wno ziemnego jak i
plynnego, oleju opalowego , energii elektrycznej, energii odnawialnej. Generalnie,
trzeba zachow aC dotychczasowe lub podobne uregu lowan ia dotycz4ce
dofinansowania tych inwestycji, traktuj4c je jako swego rodzaju prawa nabyte.

6.Podsumowanie.
l. wzrost mozliwosci ochrony Srodowiska wi4ze sig w spos6b Scisty z poprawQ
zamo1no(ci og6lu spoleczeristwa, a w szczeg6lno5ci gospodarstw domowych maj4cych
dochody znacznie mniejsze od przecigtnych. Mieszcz1 sig tu ludzie okre6lani , jako
zyjqcy w ub6stwie lub biedzie. Jest to grupa spoleczna , kt6rej przypisuje siE
najwigkszy , wzglgdny udzial w tworzeniu zanieczyszczeitpowietrza w ramach niskiej
emisji. 2. Zwigkszyc nale|y wspieranie os6b indywidualnie ogrzewaj4cych dom poprzez
spalanie wggla, a legitymuj4cych sig bardzo niskimi dochodami poprzezzakup dla nich
wggla o dobrych parametrach . Regulaminprzyznawania dotacji nie moze ich wykiuczy6
jako beneficjent6w , tylko ztego powodu, 2e nie sta6 ich na zakup kotl6w klasy 5. Zakup
takiego kotla wraz z kosztami instalacji to wydatek rzgdu l4 000 zlotych. Kwota ta jest
wyZsza od rocznych dochod6w wielu ludzi, co jednoznacznie wyklucza mo2liwoSi ich
instalacji.

3. Dzialaniom narzecz wzrostu zamo2no5ci musi towaruyszy6 proces wzmozonej
edukacji ekologicznej zar6wno mlodzielyjak i doroslych. Priorytetem na tym odcinku
dzialafi musi by6 dotarcie do ka2dego palaczakotlowego z odpowiedni4 broszur4
uSwiadamiajqcq .4. Powinna nast4pi6 obnizka cen energii elektrycznej w odniesieniu do
odbiorc6w mieszkaj4cych w miastach / gminach na terenie kt6rych znajduj4 elektrownie
otazw miastach i gminach s4siaduj4cych. Zatakim rozwiyaniem przemawiajqznacznie
niilsze od przecigtnych koszty przesylu energii oraz swoista rekompensata za irycie w
bardziej zanieczyszczonym powietrzu. Przyczyni sig to do doraZnego wspomagania
gl6wnego ogrzewania z kotl6w , dogrzewaniem pr4dem zwlaszcza przy dodatnich
temperaturach na dworze oraz w sytuacji nasilenia sig smogu.
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5. Wprowadzenie atrakcyjnychtaryf zuLycia pr4du w porze nocnej wrazz gwarancj4
wieloletniego okresu jej zachowania.

6. Srodki finansowe w dyspozycj i wladzwyodrgbnione celem poprawy stanu atmosfery ,
muszq by6 wydatkowane w spos5b efektywny , uwzglgdniaj4cy caloksztatt
uwarunkowari . Koncepcja dofinansowania tylko zakup5w kotl6w centralnego
ogrzewania klasy 5 oraz zaslyszana zapowied2 braku dofinansowania do inwestycji
rwiqzanych ze spalaniem wggla w sytuacji gdy na danej posesji jest dostgp do gazu
ziemnego , uzna6 nale|y zarozwiqzanie nie do przyjEcia. Wspieranie importu
rosyjskiego gazu,przy jednoczesnej eliminacji wggla rodzimego jest sprzeczne z polsk4
racj4 stanu.

7. Zwigkszy(, nale|y inwestycje sprzyjajqce ograniczeniu negatywnych skutk6w smogu
lub po6rednio likwidujqcy jego wystgpowanie. Zakres tych dzialafijest rozlegty,
okre6lony w punkcie 4 niniejszego opracowania. Za skandalicznqtrzebauznat sytuacjg,
2e od rzgdu 25lat brak mo2liwoSci dogodnego dojazdu do 96r / Wisla /, z Rybnika .

Dawniej dojazd ten w jedn4 strong wynosil nieco ponad I godzing , dzisiaj rzgdu3
godzin 40 minut. Jest to skazanie na ci4gle przebywanie w smogu wielu mieszkaric6w
Subregionu Zachodniego wojew6dztwa Slqskiego, a przezto nanaruLanie ich na utratQ
zdrowia . Ograniczenie skutk6w dzialania smogu moze nast4pi6 poprzez uruchomienie
bezplatnego Inhalatorium Solankowego na wz6r tego dzialaj4cego w Jastrzgbiu Zdroju ,
gdzie jakoSi powietrza jest zdecydowanie lepsza. Wykorzysta(, moanawspanialq
miejscowq solankg jodowqzZablociakolo Strumienia.Inhalacjezwykorzystaniem tej
solanki lecz4lub wspomagaj4leczenie wielu schorzeri ukladu oddechowego . W
odniesieniu do Rybnika idealnym miejscem na Inhalatorium Solankowe bylby populamy
deptak w pobli2u Bazyliki.

8. W miastach i gminach powinny powsta6 ,, Kompleksowe programy ograniczenia
zanieczyszczenia atmosfery i jej skutk6w,,. W programach tych nale2ne miejsce
musi zaj46 problem negatywnego oddzialywania Srodk6w transportowych na
jako56 powietrza. W por6wnaniu z naglaSnianiem niskiej emisji kominowej
problem ten nie jest nale|ycie eksponowany. Aktualnie jeden samoch6d przypada
Srednio na dw6ch mieszkarlc6w, a jego wiek przecigtny wynosi okolo l0 lat !

Dopuszczalne wartoSci emisji spalin w poszczeg6lnych normach EURO zar6wno w
odniesieniu do pojazd6w z silnikiem benzynowym jak i pojazd6w z silnikiem
wysokoprE2nym operujq - emisj4 gkm, oczywiScie w warunkach laboratoryjnych ,

a nie drogo'rvych.Ten stan rueczy okreSlono dosadnie,,wielka Sciema z normami
emisji spalin". Pytania zasadnicze: l/ ile wynosid bgdzie warto56 emisji CO, HC,
NOx , PlvI , oczywiScie w g/km ; w rzeczywistej sytuacji drogowej, gdy na jednym
kilometrze trasy s? dwie sygnalizacje Swietlne oraz rondo , gdzie na wlqczenie sig
do ruchu okrgznego trzebaczekat Srednio kilkanaScie sekund.2/ ile wyemituje
zanieczyszczeri samoch6d osobowy pokonuj4cy trasg Wisla - Rybnik , kiedy czas
judy w soboty i niedziele wynosi niekiedy 3 godziny za spraw? kork6w. Programy
te nale|y w miarg zaistnienia nowych uwarunkowaf weryfikowa6 i uaktualniad. 9.

Trzeba krytycznie podej56 do lansowanejtezy o ociepleniu klimatu , jako nie
udowodnionej. Radykalne odejScie w najbli2szych latach od wggla, jako paliwa
podstawowego bgdzie zgubne dla Polski za sprawq koszt6w ztymzwiqzanych,w
tym spotrecznych z tytulu bezrobocia. Wzrost Sredniej temperatury w miesi4cach
grzewczychjest niezwykle korzystny dla Polski , chocia2by ztakich powod6w jak :

mniejsze zulycie wEgla do cel6w grzewczych I tej zimy rzEdu2} -25 procentl,
mniej spalanego wqgla to obni2ona emisja zanieczyszczert, niezakl6cone
funkcjonowanie komunikacji samochodowej i kolejowej itd., itp. Pozytywne skutki
ocieplenia dla Polski to wielomiliardowe oszczgdnoSci kazdego roku.
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10. W trakcie redakcji Regulaminu przyznawania dotacji ... , celowe oraz konieczne
jest korzystanie zpropozycji i wniosk6w zawartych w niniejszym opracowaniu.

Prezes Prezes

Rybnik dnia 8 marca 2016 roku
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