
PETYCJA 

do Sejmiku Wojewodztwa Sl~skiego 

I. My nizej podpisani nauczyciele akademiccy Politechniki Sl~skiej , popieramy dzialania 

zmierzaj~ce do poprawy jakosci powietrza w wojew6dztwie sl~skim, wynikaj~ce z projektu 

uchwaly tzw. antysmogowej, tj. w sprawie: wprowadzenia na obszarze wojew6dztwa sl~skiego 

ograniczen w zakresie eksploatacji instalacji, w kt6rych nastypuje spalanie paliw. 

W og6lnosci dzialania te sprowadzaj~ sitt do: 

a) zakazu stosowania wygla brunatnego, mul6w i flotokoncentrat6w, paliw stalych 

produkowanych z wygla kamiennego - w kt6rych zawartosc frakcji o uziamieniu 

mniejszym niz 3 mrn jest wiyksza niz 15 %, drewna 0 wr>20% (szczeg6ly § 5 projektu 

uchwaly), 

b) nakazu stosowania urz~dzen spelniaj~cych mm1mum standard emisyJny, zgodny 

z 5 klas~ pod wzglydem granicznych wartosci emisji zanieczyszczen (szczeg6ly §4, 

§7 i §9 projektu uchwaly) 

- w celu ogrzewania obiekt6w budowlanych, przygotowania cieplej wody uzytkowej lub 

posilk6w (w szczeg6lnosci dotyczy kotl6w i piec6w). 

II. Powyzsze wynika m.in. z fakt6w: 

a) bardzo zlego stanu jakosci powietrza na terenie wojew6dztwa sl~skiego, szczeg6lnie 

zw1~zanego z przekroczeniem dopuszczalnych styzen pylu PM 10, PM2,5 oraz 

benzo(a)pirenu oraz WW A. Z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast 

Unii Europejskiej wg raportu WHO z 2016 r. , 10 lezy w naszym wojew6dztwie, 

b) stwierdzonego naukowo istotnego wplywu przekroczen wymienionych dopuszczalnych 

stttzen na dlugosc zycia, liczbtt zgon6w, wzrost zachorowan na wiele chor6b a takze 

spowolnienie rozwoju dzieci, 

c) sposr6d wszystkich zr6del na obszarze wojew6dztwa sl~skiego, generuj~cych emisjy 

zanieczyszczen do powietrza indywidualne urz~dzenia grzewcze na paliwa stale 

powoduj~ ponad 51 % calkowitej emisji pylu PMlO, 44% PM 2,5 oraz 94% B(a)P. 

s~ tego dwie zasadnicze przyczyny: 



1. stosowanie kotl6w czy piec6w o bardzo niskiej sprawnosci energetycznej 

i niespelniaj~cych zadnych norm emisyjnych, 

2. spalanie w nich paliw wysokoemisyjnych (w tym wygla brunatnego, mul6w, 

flotokoncentrat6w) lub odpad6w. 

III. Poprawy jakosci powietrza nalezy tak:le poszukiwa6 poprzez: 

a) rozszerzerue sieci cieplowniczych centralnych 

elektrocieplowni 

budowy nowoczesnych 

b) rozwijanie i wprowadzanie technologii czystego wygla (clean coal technology), 

c) opracowanie technologii ekologicznego wykorzystania mul6w przez energetyky 

zawodow~, w postaci zawiesin wyglowo- wodnych (olejowych) - spowoduje to 

wycofanie ich z rynku detalicznego a energetyka zawodowa spali je praktycznie 

bezemisyjnie w por6wnaniu do kotl6w przydomowych, 

d) wprowadzenie elektrofiltr6w w korninach dom6w jedno i wielorodzinnych (przyniesie 

to szybkie efekty) 

Politechnika Sl~ska posiada potencjal badawczy, umozliwiaj~cy jej aktywne uczestnictwo 

w w/w dzialaniach. 

IV. Niezwykle wa:ln~ spraw~ s~ tak:le doplaty do wymtany kotl6w i piec6w. 

Wlasciwie ustalone znacz~co przyspiesz~ proces poprawy jakosci powietrza i pozwol~ skr6ci6 

okresy wymienione w § 9 uchwaly. 

Prof. dr hab. in:Z. Janusz Kotowicz 

Gliwice, 31 stycznia 2017 roku 
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