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Szanowni Państwo,
Zwracamy się do Państwa z apelem o jak najszybsze przyjęcie zmian prawnych, których brak
uniemożliwia skuteczne działania na rzecz poprawy jakości powietrza.
W Polsce oddychamy najgorszym powietrzem w całej Unii Europejskiej, a do najbardziej
zanieczyszczonych pod tym względem województw należą: Małopolska, Śląsk czy województwo
Łódzkie. Szacuje się, że w Polsce zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną 45 000 przedwczesnych
zgonów rocznie – to dziesięć razy więcej niż ilość osób ginących w wypadkach drogowych1. Polska
narusza prawo Unii Europejskiej w obszarze jakości powietrza od 10 lat, za co grożą nam wysokie kary
nałożone przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości.
W Polsce głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym oraz rakotwórczym
benzo[a]pirenem są opalane węglem, a często również śmieciami, instalacje grzewcze w
gospodarstwach domowych (kotły, piece). Emisje zanieczyszczeń z tych urządzeń pozostają poza
jakąkolwiek kontrolą2. Jednocześnie duże miasta borykają się również z problemem zanieczyszczeń
komunikacyjnych, za który w dużej mierze odpowiadają stare pojazdy z silnikiem diesla. W prawie
polskim nie istnieją jednak regulacje, które pozwoliłyby na ograniczenie emisji z tych źródeł – co
uniemożliwia podejmowanie skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym kraju.
1 Cost-benefit Analysis of Final Policy Scenarios for the EU Clean Air Package, Komisja Europejska, 2013

W odpowiedzi na tę lukę regulacyjną, w Sejmie został złożony przez posła Tadeusza Arkita projekt
poprawki do art. 96 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, który daje samorządom konkretne
narzędzia do walki z zanieczyszczonym powietrzem. Zmiany te zostały wypracowane przez specjalną
grupę roboczą ds. ochrony powietrza i energetyki przy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Dzięki nim Sejmik Województwa zyskałby możliwość wprowadzania norm emisyjnych dla kotłów na
paliwa stałe (węgiel, drewno). Pozwoliłoby to na stopniowe wyeliminowanie najbardziej trujących
pieców. Władze gminne zyskałyby z kolei możliwość wprowadzania stref ograniczonej emisji
komunikacyjnej, do których wjazd miałyby pojazdy spełniające określone kryteria emisji spalin. W
Europie są to rozwiązania powszechne, korzystają z nich nie tylko kraje zachodnie, ale również nasi
sąsiedzi – Czechy.
W związku z tym zwracamy się z apelem o jak najszybsze poddanie wyżej wymienionej poprawki
pod głosowanie, tak aby już w najbliższej przyszłości władze samorządowe mogły podejmować
skuteczne działania na rzecz czystego powietrza. Nie skazujmy każdego roku 45 000 Polek i Polaków
na przedwczesną śmierć, a setek tysięcy na cierpienia spowodowane przez choroby wywołane
właśnie zanieczyszczonym powietrzem.
Wraz z apelem prosimy również o spotkanie celem przedyskutowania dalszych kroków niezbędnych
dla poprawy jakości powietrza w Polsce.
Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy

2 Domowe kotły i piece na paliwa stałe odpowiadają za emisję 52% pyłu zawieszonego PM10 oraz za 87%
rakotwórczego benzo[a]pirenu, a transport za 10% pyłu zawieszonego PM10 (dane Krajowego Ośrodka
Bilansowania i Zarządzenia Emisjami).

