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®anowni  Państwo

W załączeniu  przesyłamy petycję w sprawie zmian  programu ochrony powietrza.

W razie wszelkich  pytań służymy wsparciem  merytorycznym  (Wojciech  Perek, tel.  664111609).

Z Wyrazami  Szacunku

Piotr Baturan zes Ogólnopolskiego  Stowarzyszenia  Kominki  i  Piece

Biuro   OSKP
Rynek   2
63-760   Zduny
tel.:    62-721-50-01
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Zarząd Gminy

Petycja

W sprawie naprawy programu ochrony powietrza

Niniejszym wnosimy o podjęcie, w ramach dostępnych środków prawnych i kompetencji, wszelkich działań
niezbędnych do naprawy uchwały:

-    UCHWAŁA NR 115/20 SEJMIKU WOJEWODZTWA MAZOVHECKIEGO z dnia s września 2020
r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których
zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu

tak, by usunąć z niej wsze]kie ograniczenia eksploatacji urządzeń spełniających wymogi ekoprojektu i
wykorzystujących jako pa]iwo stale odnawialne źródła energii (drewno kawalkowe, pel]et, brykiet
drzewny)

Wnosimy o zniesienie wszelkich zakazów i ograniczeń eksploatacji kominków i pieców na drewno
(biopaliwo stale), w szczegó]ności miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spelniających wymogi
Ekoprojektu.

UZASADNIENIE

UCHWAŁA NR 115/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEG0 z dnia s września 2020 r.
wprowadza czasowe ograniczenia eksploatacji urządzeń na odnawialne paliwa stale spelniających0wymogi ekoprojektu w tzw. dni smogowe oraz w związku z przekroczeniami poziomów docelowych
Bap

Drewno jest paliwem ekologicznym na każdym etapie jego przetwarzania i energetycznego wykorzystania.
Produkcja  drewna  opałowego  nie  ma  negatywnego  wpływu  na    poziom    zalesienia  w  Polsce  a  wręcz
przeciwnie:  stymuluje  rozwój  gospodarki  przez  zalesianie  niezagospodarowanych  gruntów  i  zapewnia
miejsca pracy.  Paliwa drzewne  są w głównej  mierze produktem  ubocznym pozyskiwania i przetwarzania
drewna pełnowartościowego wykorzystywanego w przemyśle meblarskim i w konstrukcjach drewnianych.
Lokalne wykorzystywanie  drewna przekłada  się  na minimalny  ślad  węglowy  wynikający  z transportu    i
przygotowania do wykorzystania jako stałego biopaliwa.  Drewno z polskich  lasów, jako uboczny produkt
gospodarki leśnej, jest powszechnie dostępne i niedrogie.

www.kominkipolskie.pl  stowarzyszenie@kominkipolskie.com.pl

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece  Rynek 2, 63-760 Zduny, woj. wielkopolskie. NIP: 585-14-01-144,  REGON: 192971192,  KRS: 0000174273, tel.(62) 7215001
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W przypadku ogrzewania drewnem powstaje tyle samo dwutlenku węgla ile wchłonęło ono podczas  swojego
wzrostu,  czego  rezultatem  jest  zerowy   bilans   emisji  C02.  Jest  to  zgodne z polityką uE, której celem
jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050r. Używanie drewna, w przeciwieństwie do gazu, który jest
paliwem kopalnym, nie wiąże się z emisją gazów cieplamianych i pozwala na spełnienie wymaganego przez
UE udziału OZE w miksie energetycznym.

Badania  kominków  w  warunkach  rzeczywistych  wykazały,  że  emisje  pyłów  mieszczą  się  w  granicach
wyznaczonych  przez nomy a emisja Bap pozostaje  na poziomie nieistotnym  i  nie mającym wpływu  na
zdrowie. Ograniczenia eksploatacji kominków spełniających wymogi ekoprojektu z tych powodów nie mają
uzasadnienia.

Zakazy i ograniczenia eksploatacji kominków należy zastąpić edukacją na temat prawidłowego spalania.

Programy Ochrony Powietrza i Uchwały Antysmogowe powinny być tworzone z dbałością o bezpieczeństwo
energetyczne obywateli poprzez promowanie ogrzewaczy pomieszczeń opalanych odnawialną biomasą leśną,
spełniających wymagania EKOPROJEKTU na równi z innymi urządzeniami zasilanymi OZE 0ak np. pompy
ciepła, fotowoltaika). Przepisy takie nie mogą prowadzić do powstawania lub zwiększania zjawiska ubóstwa
energetycznego.

W obliczu rosnących cen gazu, braku pewności co do ciągłości dostaw tego surowca oraz zawieszenia przez
dostawców  gazu  wykonywania  nowych  przyłączy,  wszelkie  ograniczenia  możliwości  używania  biomasy
prowadzą wprost do ubóstwa energetycznego i godzą w bezpieczeństwo energetyczme uzależniając ludzi od
dużych sieci przesyłowych i skazując na monopol dostawców i związane z tym wysokie ceny.

Pełną listę argumentów za zmianą obecnych przepisów znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach:

-    Oficjalne Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie zakazów palenia
drewnem, uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza

-    Opinia  naukowa  do  raportu  z  badań  pomiarów  emisji  miejscowych  ogrzewaczy  pomieszczeń  na
drewno

W imieniu Zarządu i Członków

Piotr Batura

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „KOMINKl  i  PIECE"

www.kominkipolskie.pl  stowarzyszenie@kominkipolskie.com.pl

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece  Rynek 2, 63-760 Zduny, woj. wielkopolskie, NIP: 585-14-01-144, REGON:  192971192,  KRS: 0000174273, tel.(62) 7215001
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OGOLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KOMINKI I PIECE

OFICJALNE STANOWISK0 W SPRAWIE ZAKAZOW PALENIA DREWNEM, UCHWAŁ

ANTYSMOGOWYCH I PROGRAMÓW OCHRONY POWIETRZA

®

Działając  w  imieniu  Ogólnopolskiego  Stowarzyszenia  „Kominki  i  Piece"  z  siedzibą  w
Zdunach   przedkładam   oficjalne   stanowisko   w   sprawie   zakazów   palenia   drewnem,   uchwał
antysmogowych i programów ochrony powietrza, wraz z wnioskiem o wnikliwe pochylenie się nad
prezentowanymi przez Stowarzyszenie poważnymi wątpliwościami o charakterze systemowym oraz
nawiązanie dialogu społecznego w celu doprowadzenia przepisów prawa krajowego do zgodności z
wiążącymi Rzeczpospolitą Polską normami Wspólnotowymi.

Ogólnopolskie   Stowarzyszenie   "Kominki   i   Piece"   jest   dobrowolnym   i   samorządnym
zrzeszeniem osób fizycznych, osób  prawnych,  przedsiębiorców i  innych  organizacji społecznych i
gospodarczych  zainteresowanych  sprawami  związanymi  z  branżą  kominkową  i  zduńską  oraz
dbałością   o   poszanowanie   środowiska   naturalnego   i   zdrowia   ludzkiego   w   duchu   regulacji
europejskich

Drewno  to  polskie,  ekologiczne,  odnawialne  źródło  energii  i  naturalny  magazyn  energii
słonecznej.  To  biopaliwo  stałe,  niekopalne  (w  przeciwieństwie  do  węgla  i  gazu)  -  zalecane  do
powszechnego stosowania w Unii  Europejskiej  dyrektywą   PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO
I RADY (UE) 2018/2001  z dnia  11  grudnia 2018 r. Drewno kawałkowe,  zrębki, pellet,  brykiet to
produkty  biomasy  drzewnej,  które  zgodnie  z art. 2 pkt. 3 i 7a Ustawy  z dnia  20  lutego  2015 r. o
odnawialnych  źródłach  energii,  dalej jako  ustawa o  OZE  -  są zaliczane  do  odnawialnych  źródeł
energii.

Drewno jest paliwem ekologicznym na każdym etapie jego przetwarzania i energetycznego
wykorzystania. Produkcja drewna opałowego nie ma negatywnego wpływu na  poziom  zalesienia w
Polsce  a wręcz przeciwnie:  stymuluje  rozwój  gospodarki  przez zalesianie niezagospodarowanych
gruntów  i  zapewnia miejsca pracy.  Paliwa  drzewne  są  w głównej  mierze  produktem  ubocznym
pozyskiwania   i   przetwarzania   drewna   pełnowartościowego   wykorzystywanego   w   przemyśle
meblarskim  i  w konstrukcjach  drewnianych.  Lokalne  wykorzystywanie  drewna przekłada  się  na
minimalny ślad węglowy wynikający z transportu   i przygotowania do wykorzystania jako stałego
biopaliwa.  Drewno  z  polskich  lasów, jako  uboczny  produkt  gospodarki  leśnej, jest  powszechnie
dostępne i niedrogie.

W przypadku ogrzewania drewnem powstaje tyle samo dwutlenku węgla ile wchłonęło ono
podczas  swojego  wzrostu,  czego  rezultatem jest  zerowy   bilans   emisji  C02.  Jest  to  zgodne z
polityką UE, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050r.

Nasze   Stowarzyszenie   stanowczo   sprzeciwia   się   wszelkim   zakazom   i   ograniczeniom
ogrzewania drewnem, zwłaszcza w instalacjach przeznaczonych wyłącznie do stosowania biomasy,
spełniających wymogi ekoprojektu. Przepisy   ustawy   o   OZE   oraz   ustawodawstwo   i   praktyka
europejska są w kwestii drewnajednoznaczne. Przykładem mogą być chociażby Włochy, Szwajcaria,
Austria, Francja, Niemcy czy znane z rygorystycznego podejścia do ekologii kraje skandynawskie,
gdzie  ogrzewanie  drewnem jest  czymś  nomalnym  i  nie  budzącym  zastrzeżeń.  Zakazy używania
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drewnajako paliwa w naszej strefie klimatycznej, cojest często przemilczane, powodują zwiększenie
zużycia  gazu,  który jest  paliwem  kopalnym,  drogim  i  w większości  pochodzącym  z  importu,  co
zmniej sza nasze bezpieczeństwo energetyczne.

Uchwały antysmogowe i  Programy  Ochrony  Powietrza,  jakkolwiek  z  założenia  słuszne i
potrzebne, jednak ze względu na silny wpływ lobbystów prowadzą do wypaczenia swoj ego głównego
celu   jakim   jest   poprawa   jakości   powietrza.  Znane  nam  uchwały  antysmogowe w większości
przypadków obarczone są rażącymi błędami w kontekście ekologii, walki ze smogiem, promowania
OZE oraz logiki i sensowności wprowadzanych regulacji.

Oto najważniejsze zastrzeżenia, jakie OSKP ma do obowiązujących uchwał antysmogowych
i Programów Ochrony Powietrza:

1. Zestawianie drewna razem z węglem w grupie "paliw stałych" i zakazywanie używania go
jako   źródła   energii   (np.   krakowska  uchwała   antysmogowa,   mazowiecki   POP).   Drewno  jest
odnawialnym źródłem energii i wszelkie zakazy jego używania w charakterze paliwa są działaniem
antyekologicznym i niezgodnym z polityką klimatyczną UE.

2.  Zakaz  eksploatacji  kominków  i  miejscowych   ogrzewaczy  pomieszczeń  w  tzw.   dni
smogowe  we  wszystkich  urządzeniach  bez  rozróżnienia  nowoczesnych,  spełniających  wymogi
ekoprojektu,  niskoemisyjnych  kominków  i  pieców  od  innych  (np.  małopolski  POP,  mazowiecki
POP).  Miejscowe  ogrzewacze  pomieszczeń,   o  których   mówi   "Rozporządzenie   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"  zapewniają  czyste,  wysoko  wydajne  energetycznie
spalanie  z  minimalną  emisją  zanieczyszczeń  mieszczącą  się  w  granicach  wyznaczonych  przez
uregulowania prawne, które w UE zaczną obowiązywać dopiero od 1.01.2022 roku. Potwierdzają to
w  pierwszej  kolejności  badania  tych  urządzeń  przeprowadzone  przez  laboratorium  posiadające
akredytację Polskiego  Centrum  Akredytacji  (PCA) w zakresie   oceny zgodności  z odpowiednimi
nomami,   będącą  podstawa  do   ich  wprowadzenia  na  rynek   i   dopuszczenia  do   obrotu.   Nad
opracowaniem i przyjęciem do procedury legislacyjnej Rozp. KE (UE) 2015/1185 w/s ekoprojektu,
które będzie obowiązywać od 01.01.2022 na terenie całej  UE   ustanawiajac bezpieczne graniczne
wartości    emisji    dla    ogrzewaczy    pomieszczeń    pracowali    eksperci    ze    wszystkich    państw
członkowskich.   Wypracowane   rozwiązania   są   w   zupełności   wystarczające   dla   zapewnienia
odpowiednio wysokiej  sprawności energetycznej ogrzewaczy pomieszczeń, w tym kominków i ich
niskiej emisyjności.

Przeprowadzone przez laboratorium posiadające akredytację PCA, na zlecenie OSKP badania
emisji    z   nowoczesnych      ogrzewaczy      pomieszczeń      zasilanych      drewnem      opałowym,  o
wilgotności poniżej 20%, w rzeczywistych warunkach eksploatacji jednoznacznie potwierdzają ich
wysokie parametry w zakresie  spełnienia wymagań  granicznych wartości  emisji,  znacząco niższe
wartości  w  odniesieniu  do  CO,  PM,   OGC,  NOx  od  określonych  w  Rozporządzeniu  KE  UE
(2015/1185),  w  porównaniu  do  urządzeń  nie  spełniających  wymogów  ekoprojektu.  Emisje  pyłu,
lotnych związków organicznych (OGC), tlenku węgla są niższe o prawie 30 razy. Co ważne, emisja
wielopierścieniowych    węglowodorów   aromatycznych,   w   tym   o   charakterze    mutagennym i
kancerogennym takich jak benzo(a)piren jest ponad stukrotnie niższa, niż  to  jest  przyjmowane w
założeniach do uchwał antysmogowych. Ponadto emisja dwutlenku siarki jest również zredukowana
o ponad 98% w porównaniu do stosowania węgla jako paliwa. Niższa jest również emisja tlenków
azotu, z uwagi na niższą zawartość azotu w biomasie drzewnej w porównaniu do węgla. Można z
całą pewnością powiedzieć, Że są to ekologiczne, niskoemisyjne urządzenia grzewcze a ich wpływ
na środowisko jest zminimalizowany.

W   praktyce   ścisle   przestrzeganie  takich  zakazów  eksp]oatacji  prowadzi  wręcz do
pogorszenia jakości powietrza zmuszając mieszkańców do używania starego, dymiącego pieca
węglowego  będącego  glównym  źródłem ogrzewania  zamiast  nowoczesnego,  eko]ogicznego i
niskoemisyjnego kominka na drewno.
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Tytułem   miarodajnego   przykładu   podnoszę,    iż   w   opracowaniu   wykonanym    przez
ATMOTERM  S.A.  na zlecenie  Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Małopolskiego  przyjęto
bardzo niekorzystny,  zawyżony, blędny wskaźnik emisji pyłów TSP na poziomie 550 g/GJ, zamiast
20-krotnie niższego 26g/GJ  wg dyrektywy Ekoprojekt  dla biomasy leśnej spalanej w ogrzewaczach
pomieszczeń ®iece, kominki, piece kaflowe, kuchnie).

Analizując opracowanie wykonane przez ATMOTERM S.A. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego w ramach pracy pt. „Wykonanie analizy z zakresu ochrony powietrza
oraz odnawialnych źródeł energii na potrzebę opracowania nowego Programu Ochrony Powietrza
dla województwa małopolskiego wraz z weryfikacją  i  aktualizacją narzędzi  sprawozdawczości  z
realizacji programu"  (umowa z dnia 4.11.2019)   dot. pizyjętej metodyki inwentaryzacji emisji dla
potrzeb  nowego  POP  dla województwa małopolskiego  zwracamy  uwagę,    iż    przyjęto  bardzo
niekorzystny,  drastycznie  zawyżony,  a  tym  samym  blędny  wskaźnik  emisji  pylów  TSP na
poziomie 550 g/GJ dla biomasy leśnej spa]anej w ogrzewaczach pomieszczeń ®iece, kominki,
piece kaflowe, kuchnie)
(Wskaźniki  emisji  na  podstawie  Centralnej   Bazy  Emisji  opracowane  przez  Krajowy  Ośrodek

Bilansowania i Zarządzania Emisjami -Paliwa ime niż stałe.
http://www.ichpw.pl/blog/2017/12/11/wskazniki€misji-zanieczyszczen-powietrza€mitowanych-
indywidualnych-zrodel-cieplaJ

Wskaźnik  ten  powinien  zostać  niezw]ocznie  zaktualizowany,  dostosowany  do  europęjskich
wymagań, a projekt POP zmieniony i dostosowany do jego nowej wartości.

JuŻ poprzednia uchwała antysmogowa dla woj . małopolskiego wprowadziła od 1 lipca 2017 r. wymóg
spełnienia    dyrektywy    Ekoprojekt    przez    ogrzewacze    pomieszczeń    instalowane    na    terenie
województwa.  A  dyrektywa  ta  wymaga  spelnienie  emisji  py]ów  na  poziomie  26  g/GJ  d]a
urządzeń spalających biomasę ]eśną.

Nieuzasadniony  zakaz  palenia  drewnem,  nierealne  z  założenia,  błędnie  obliczone  spodziewane
redukcje pyłów - naraził na znaczne straty nie tylko fimy z branży grzewczej  ale i mieszkańców
zmuszonych do niepotrzebnej niekiedy wymiany urządzeń, a publiczne fimdusze na nieuzasadnione
wydatki na ich vuianę.
Dotychczasowe pomysły nie przyniosły żadnej istotnej zmiany powietrza w Krakowie, co widać w
pomiarach zanieczyszczeń w obecnej  sytuacji  i  sprzed zakazu palenia drewnem  i węglem.  Jest to
konsekwencj ą błędnego rozpoznania faktycznych źródeł zanieczyszczeń powietrza w Krakowie.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z siedzibą w Zabrzu, gdzie badano ogrzewacze pomieszczeń
opalane drewnem podał wskaźniki zarówno dla węgla jak i biomasy leśnej (drewna) :
C.Wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza emitowanych z indywidualnych źródeł ciepła" z 2,OL7

r. - T;abela 29. Wskaźniki emisji dla zamkniętych ogrzewaczy pomieszczeń (kominek zamknięty,
piec,  piecokuchnia),  oi)alanvch  we5!lem.  sDełniaiacvch  wvmof!i  dotvcEace  ekoi}roiektu.  31f!/GJ
(wartość opałowa 26,5  MJncg, zawartość tlenu  13%)  -wskaźnik emisji pyłu całkowitego TSP dla
biomasy leśnej -27 g/GJ .
To  przecież  za]ecany  poziom  20|stokrotnie  niższy  (!)  niż  przyjęty  w  Programie  Ochrony
Powietrza d]a woj ewództwa malopolskiego.

Warto  szczególnie  również  podkreślić,  że w  obecnych  Programach  Ochrony  Powietrza  nie
zostaly  uwzględnione  ogrzewacze  pomieszczeń  opalane  biomasą  ]eśną,  sDelniaiace  normv
dvrektvwv Ekoproiekt.  w którei emisia Dvłów zawieszonvch. iest na zdecvdowanie niższvm.
wsi]omnianvm i)oziomie 27 g/GJ.
To wymagający naprawy bląd!

Takie  rozróżnienie  zostało  natomiast  wprowadzone  w  przypadku  węgla  kamiennego    ffczóe/cr  2.
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Wskaźniki   emisji  na  podstawie   Centralnej   Bazy   Emisji   opracowane   przez   Krajowy   Ośrodek
Bilansowania  i  Zarządzania  Emisjami  ~  Paliwa  stałe  ),   gdzie  pozjiom  emisji  pylów  TSP  dlaL
ogrzewaczy  pomieszczeń   opalanych  węglem   spełniających  wymogi   EKOPROJEKTU  jest  na
poziomie 3 lg/GJ.
To poziom niema] 18-stokrotnie niższy d]a węg]a, niż wskaźnik przyjęty w projekcie POP d]a
ogrzewaczy pomieszczeń opalanych biomasą ]eśną!

To nieporozumienie -o emisji substancji szkodliwych pomiędzy węglem i drewnem opalowym
się nie dyskutuje -różnice są znaczne na korzyść biomasy ]eśnej podczas spalania w tej samej
klasie urządzeń.

To nie jest rzetelnie opracowany projekt z dochowaniem należytej staranności. Należy go gruntownie
zweryfikować.  Błąd ten  umożliwił przed  czterema  laty  uzasadnienie wprowadzenia kuriozalnego
zakazu palenia drewnem w Krakowie, choć nie było nawet śladowych jego ilości w receptorowym
badaniu powietrza  w Krakowie przed wprowadzeniem zakazu.

Wprowadzanie podobnych rozwiązań na Mazowszu byłoby katastrofalnym błędem oraz stałoby w
jawnej   sprzeczności  z  nomami   prawnymi  Unii  Europejskiej   promującej   biomasę   spalaną  w
paleniskach   zgodnych   z   ekoprojektem  jako   istotny   element   dywersyfikacji   OZE   i   składnik
budowania bezpieczeństwa energetycznego euroobywateli.

3.   Zważywszy  na  istniejący w Po]sce stan  epidemiczny  uchwalanie wszystkich  POP
nastąpilo    bez    wyczerpujących,    rzetelnych,    niezbędnych    konsu]tacji    społecznych,    w
szczegó]ności      wysluchania      i      uwzg]ędnienia      argumentów      przedstawicie]i      branży
profesjona]istów  pozyskiwania  energii  z  biomasy,  na]eżycie  przygotowanych  teoretycznie  i
praktycznie,   zrzeszonych   w   cechach   rzemieś]niczych   oraz   organizacjach   zawodowych   i
spo]ecznych, dla których troska o środowisko naturalne w duchu zrównoważonego rozwoju i
zasady proporcjonalności jest priorytetem;

4. Uzależnienie możliwości instalowania lub użytkowania nowoczesnych, niskoemisyjnych
miejscowych  ogrzewaczy  pomieszczeń  od  braku  dostępu  do   sieci  gazowej   lub  ciepłowniczej
(uchwały   antysmogowe  pomorska,  świętokrzyska,  lubelska).  Takie  zapisy  prowadzą  wprost do
promowania gazu (z importu), któryjest paliwem kopalnym kosztem drewna będącego odnawialnym
i   ekologicznym   źródłem   energii.      Skutkiem   tych   przepisów  jest   pozbawienie   mieszkańców
możliwości ogrzewania się  produktami przetwarzania biomasy drzewnej i skazanie ich na monopol
dostawcy wyjątkowo szkodliwych  i pozbawionych przyszłości paliw kopalnych (gaz i węgiel),  co
jest również wątpliwe w świetle przepisów o ochronie konkurencji. Uzależnienie społeczeństwa od
promowanych przez obcy kapitał nieekologicznych paliw kopalnych, jakim jest gaz, będzie bardzo
kosztowne i nie doprowadzi do poprawy jakości powietrza.

Podczas gdy uchodzący za najbardziej przyjazne mieszkańcom miasto Europy - Wiedeń - odchodzi
od  gazu  i  oleju  opałowego,  polska  polityka  regionalna  prowadzi  do  rezygnacji  z  OZE  na  rzecz
anachronicznych paliw kopalnych.
https://gramwzielone.pl/dom-energooszczedny/34548/wieden-wprowadza-zakaz-montazu-kotlow-
gazowych-i-olejowych

W  Programach  Ochrony  Powietrza  i  Uchwałach  AnbJsmogowych  powinien  znaleźć  się  zapis  o
możliwości użytkowania ogrzewaczy pomieszczeń opalanych biomasą leśną,  spełniających wymogi
dyrektywy  Ekoprojekt,     wzorem   innych   ogrzewaczy   -  zwłaszcza  w  sezonie   grzewczym.   W
sytuacjach   awaryjnych,   np.   podczas   przerw   w   dostawach   energii   elektrycznej,   awarii   sieci
ciepłowniczej   czy   gazu   trwających   dłużej   niż   kilka   godzin,   są   to   urządzenia   nieocenione,
zapewniaj ące                           bezpieczeństwo                           energetyczne                           mieszkańcom.
Takie podejście do biomasy obserwujemy w calej Unii   Europejskiej  - Kraków jest jedynym
miastem  z   zakazem  palenia  biomasą, a  obecnie te  kaiygodne  blędy zaczynają docierać  do
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Mazowsza.

Przesłanką  do  doprowadzenia  uchwał  antysmogowych  do  stanu  zgodności  z  nomami  UE jest
również  ftkt,  że  obecnie  produkowane  w Polsce  urządzenia  spełniają  najbardziej  rygorystyczne
nomiy, które od 01.01.2022 r. zaczną obowiązywać w całej UE. Infomowaliśmy o tym cztery lata
temu    podczas   poprzednich   konsultacji    społecznych    w   Małopolsce.    Na   terenie    Krakowa
wprowadzono zakaz użytkowania palenisk na paliwa stałe, nie rozróżniając węgla od biomasy leśnej
i  posiłkując się badaniami urządzeń z lat 90-tych, które nie powinny być od dawna użytkowane i
oddane na złom.  Emisja kilkudziesięciokrotnie przewyższała emisję substancji  szkodliwych podczas
spalania drewna w stosunku do  urządzeń już wówczas produkowanych.

Wzorem takich państw jak choćby Austria czy Niemcy urządzenia na biomasę leśną powinny być
szeroko zalecane i dofmansowywane. Brak wiedzy o zaletach biomasy wśród osób decydujących o
czystym  powietrzu  cofa nas wstecz,  a wykorzystują to  korporacje  i  lobbyści  manipulując   opinią
publiczną. Walka tnva o rynek zbytu, maksymalny drenaż rynku   i niszczenie krajowych zasobów
energii, a nie o czyste powietrze.

W   2018r.   Produkcja   pelletu   drzewnego   w   Niemczech   osiągnęła   rekordowy   poziom.   Jak
poinfomowało  Niemieckie   Stowarzyszenie  Energii   i  Pelletu  (DEPV),  wzrost  w  stosunku  do
poprzedniego    roku    wyniósł    7,3%.    Zapotrzebowanie    niemieckich    gospodarstw    domowych
nieustannie  rośnie.   W  2018r.  w  Niemczech  zainstalowano  33  tys.  nowych  pieców  zasilanych
pelletem.  Łącznie  w tym  kraju  pracuje  ok 460 tys.  domowych  instalacji  opartych  na tym  źródle
energii, których zapotrzebowanie sięga 2,1  mln ton.  Ogółem ze spalanie pelletu w minionym roku
uzyskano  10,5 terawatogodzin energii,  co stanowilo okolo 6%  energii  odnawialnei  w sektorze
grzewczvm.
`h7  2020  r.  W7  Niemczech  Drzewidziano  doplatv  do  źródel  odnawialnei  energii  spa]aiacvch
drewno  oDalowe  i  i]ellet  fbiomase)    -    kwotv  do  45%  inwestvcii.  Do/7.zo7'zsowo797.e  cŻo  c#iei4/7'zc7
opałowego i pelletu w Niemczech w 2020 r.
https://www.bafia.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/heizen_mit_erneuerbaren_en
ergien_node.html

Szwajcaria słynąca z komfortu Życia w pełni promuje spalanie drewna w nowoczesnych paleniskach
prowadząc od lat kampanię społeczną na rzecz poprawnego spalania.

Europa  nie  stoi  zakazami,  a  budowaniem  świadomości  społecznej.  Nie  bądźmy  skansenem  dla
świata.

Polscy „ekolodzy" z alarmów smogowych unikają takich słów jak "pellet" i  "drewno opałowe" w
ppozytywnym  tych  słów znaczeniu.  Są to najlepsze bo przewidywalne Odnawialne Źródła Energii.
Konkurencja  dla  gazu  i  oleju  opałowego.  Te  najbardziej  ekologiczne  paliwa  odnawialne,  które
promuje cała Europa zostały uwzglednione przez polskie warunki techniczne WT2021.

5.   Wnosimy   o   promowanie   bezpieczeństwa   energetycznego   w   Programach   Ochrony
Powietrza i Uchwałach Antysmogowych poprzez promowanie ogrzewaczy pomieszczeń opalanych
odnawialną   biomasą   leśną,   spełniających   wymagania   EKOPROJEKTU   na   równi   z   innymi
urządzeniami zasilanymi OZE 0ak np. pompy ciepła, fotowoltaika).
Ogrzewacze   pomieszczeń   na   biomasę   leśną   są   niezastąpione   z   uwagi   na   bezpieczeństwo
energetyczne i ze względu na wymogi zawarte w nowych warunkach technicznych WT 2021.

Obecne czasy cechuje niepewność zmuszająca do przemyśleń. Kryzys klimatyczny związany
z globalnym ociepleniem, anomalie pogodowe, ryzyko blackoutu, sytuacja polityczna i związana z
nią  zależność  energetyczna,  czy  ostatnio  pandemia.  W  każdym  domu  powinno  być  miejsce  na
altematywne,  dodatkowe źródło  ogrzewania,  niezależne od przerw w dostawie prądu,  ciepła czy
gazu.  Główne  źródła  ogrzewania:  kocioł  gazowy;  pompa  ciepła  czy  kocioł  na  paliwo  stałe  z
automatycznym   podajnikiem   wymaga   zasilania   prądem,   a   panele   fotowoltaiczne   najniższą
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sprawność mają w szczycie sezonu grzewczego  grudzień -styczeń - luty).
Ekologiczne    ogrzewacze   pomieszczeń    na   biomasę    leśną   są   niezastąpione   w   zapewnieniu
bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom z uwagi na pracę bez zasilania prądem, najłatwiejszą
dostępność  do  zasobów  paliwa,  czystość jego  spalania  i  najniższą  cenę  ze  wszystkich  nośników
energii.

Na stronie Małopolska w Czystej Atmosferze wśród infomacji o odnawialnych źródłach energii
nie zostały uwzględnione kotły opalane drewnem/pelletem. Jest to niezgodne z polityką klimatyczną
Unii  Europejskiej  ponieważ   1   stycznia  2021   r.  wchodzą  w  życie  nowe    wymagania  odnośnie
warunków  technicznych  dla  budownictwa jedno-i  wielorodzimego  WT  2021.  Obniżeniu  ulega
wskaźnik EP (roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną) co spowoduje konieczność stosowania
urządzeń  na  energię  odnawialną.  Standardów  tych  nie  spełnią  nowoczesne  kotły  węglowe,  ale
również kotły olejowe  i  gazowe,  nawet te najnowocześniejsze - kondensacyjne.   Niektóre pompy
ciepła -bez wykorzystania OZE. nie będą spełniać nowych rygorystycznych norm.
Jedynie wariant z kotłem na biomasę/drewno spełnia wymagania dla nowych budynków dot. EP w
każdym (niezależnie od powierzchni) budynku.
Niech Mazowsze nie powiela tych błędów.

6.  Wnosimy  o  zastosowanie  edukacji  o  prawidłowym  -  współprądowym  spalaniu  paliw
stałych jako jednego z podstawowych działań w walce ze smogiem. Edukacja prawidłowego spalania
paliw - również gazu, jest najtańszym  sposobem  na poprawę jakości powietrza - nie zaś polityka
zakazowa.

Mając na uwadze, Że wymiana przestarzałych urządzeń jest procesem niezwykle kosztownym
i długofalowym należy postawić na edukację wlaściwego spalania paliw, która jest zdecydowanie
tańszą  metodą  poprawy  jakości   powietrza.  Należy  zacząć  budowę  świadomości  społecznej  od

podkreślania wpływu jednostki najakość spalania paliw a nie od  przymusowej wymiany urządzenia
dzięki  dotacjom.  W krótszej  perspektywie to z pewnością edukacja prawidłowego  spalania paliw
sprawi, że będziemy oddychać zdrowszym powietrzem. Edukacja powinna dotyczyć prawidłowego
użytkowania urządzeń: rozpalania współprądowego ®alenie od góry), które ma olbrzymi wpływ na
zmniejszenie  emisji  szkodliwych  substancji,  stosowania  odpowiedniego  opału,  infomowania  o
skutkach wysokich stężeń szkodliwych substancji w powietrzu, stosowania filtrów pyłów itd...
Odnosimy nieodparte wrażenie, że „zaangażowanym" w poprawę jakości powietrza kompletnie nie
zależy na takiej edukacji. Wymiana urządzeń bez edukacji nie rozwiąże prob]emu niskiej emisji.
W  dziedzinie  technologii  spalania  paliw  stałych  w  Polsce  nastąpił  olbrzymi  postęp  skutkujący
wysoką  sprawnością  energetyczną  oraz  małym  ładunkiem  emitowanych  zanieczyszczeń,  o  czym
twórcv Programów Ochronv Powietrza i Uchwal Antvsmogowvch nie chca wiedzieć.

Zwracamy   uwagę  iż  zbyt  wysoki  poziom  NOx  w  Krakowie,  występuje  również  w  miesiącach
letnich, kiedy nie można przypisać jego poziomu piecom na biomasę leśną. W atmosferze tworzy on
wybitnie trujący  i  rakotwórczy dwutlenek azotu.  Przypisywany jest   on  głównie  przemyslowi   i
komunikacji.  Poziom NOx ma też wg speęjalistów bezpośredni związek z jakością spalanego gazu
lub   z  jego   zbrm   spalaniem   w   urządzeniach   gazowych,   piecach,   szczególnie   domowych
kuchenkach gazowych i w obiektach komercyjnych. Jego poziom z marca 2020 r. ®rak przemysłu
i komunikacji)     jest porównywalny do poziomu z sierpnia 2019r.  -wtedy nie pali się przecież w
piecach i kominkach!

Czy  zatem  dopiero  pandemia musiała obnażyć przekłamania o zanieczyszczaniu  powietrza przez
kotły,  piece  i  kominki? Jakość  spalania gazu  powinna być  co  najmniej  raz w roku  sprawdzana w
każdym  urządzeniu -  ilu  właścicieli  urządzeń  gazowych  to  robi?  Edukacja właściwego  spalania
wszystkich paliw bez wyjątku -jest niezbędna!  Gaz i olej  opałowy nie są panaceum na kłopoty z
klimatem, a wręcz przeciwnie,

Nasze  stowarzyszenie  jest  przygotowane  od  lat  zarówno  do  nauki  zawodu  osób  montujących
ogrzewacze pomieszczeń pod kątem uzyskiwania uprawnień, jak i do szkolenia użytkowników pod
k+temwłaściwegospalaniapaliw.
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7. Wnosimy o uwzg]ędnienie zapisów "Uchwab o prawid]owym spalaniu" jako
prawnego narzędzia do waLki ze smogiem."Uchwała o pi.awidłowym spalaniu" to gotowy przepis na edukację oraz egzekwowanie bezdymnego

palenia  w  obsługiwanych  ręcznie  piecach  i  kotłach.  Jej   główny  zapis  brzmi:   "W  instalacjach
grzewczych  określa  się  sposób  wykorzystania  paliw,  polegający  na  stosowaniu  współprądowej
techniki           spalania           lub           techniki           spalania           w           prądzie           krzyżowym. "
Nie  działa  na  oślep  jak  inne  uchwały  tylko  trafia  dokładnie  w  źródła  gęstego  dymienia  i
natychmiast eliminuje. Pizy okazj i zmniejsza ubóstwo energetyczne, bo spalony prawidłowo dym

®

®

nie wypuszczony kominem) to dodatkowa energia.
Uchwała  oparta  jest  na  podstawach   naukowych   i  wytycznych   Ministerstwa  Środowiska  RP.
Przeznaczona jest dla samorządów: gmin oraz województw.
Popierająją: Polskie Forum Klimatyczne, Polski Klub Ekologiczny okręg tamowski, Ogólnopolskie
Stowarzyszenie    Kominki    i    Piece,    Cech    Zdunów    Polskich,    Krajowa    Tzba    Kominiarzy,
Międzywojewódzki Cech Kominiarzy. W jej rozwijaniu współpracują stale: straże miejskie, policja,
straże pożame, rady osiedli, samorządy, służba leśna.

8.  W  przekonaniu  Stowarzyszenia  zakazy  wprowadzane  aktami  prawa  miejscowego  są
niezgodne z nomami wspólnotowymi jakie wiążą Rzeczpospolitą Polską na mocy Traktatu.

Prawidłowa implementacj a do krajowego porządku prawnego DyrelSrwy Parlamentu Europej skiego
I Rady 2009/125/We z dnia 21 paździemika 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów
dotyczących   ekoprojektu   dla   produktów   związanych   z   energią   musi   bowiem   polegać   na
wprowadzeniu przepisów uwzględniaj ących następujące cele :

A.  Rozbieżności    pomiędzy   przepisami   prawnymi   ]ub   środkami   administracyjnymi
przyjętymi  przez  państwa  czlonkowskie  w  stosunku  do  ekoprojektu  dla  produktów
związanych z energią mogą stwarzać bariery w hand]u i znieksztalcać konkurencję we
Wspó]nocie i w związku z tym mogą mieć bezpośredni wpbrw na ustanowienie i funk-
cjonowanie   rynku   wewnętrznego.   Hamonizacja   przepisów  krajowych  jest  jedynym
środkiem zapobiegającym powstawaniu wspomnianych barier w handlu i nieuczciwej konku-
rencj i . Rozszerzenie zakresu zastosowania dyrelSrwy na wszystkie produkty związane z ener-
gią umożliwi hamonizację na poziomie Wspólnoty wymogów dotyczących ekoprojektu dla
wszystkich istotnych produktów związanych z energią.

8.  Ekoprojekt produktów jest podstawowym czynnikiem w strategii Wspólnoty dotyczącej zin-
tegrowanej polityki produktowej. Jako podejście zapobiegawcze, mające na celu optymaliza-
cję ekologiczności  produktów przy zachowaniu  ich  cech fimkcjonalnych,  daje rzeczywiste
nowe moż]iwości producentom, konsumentom oraz calemu spo]eczeństwu

C.  Naleą/ ustanowić spójne ogólne zasady stosowania we Wspólnocie wymogów dotyczących
ekoprojektu   dla   produktów   związanych   z   energią   w   celu   zapewnienia   swobodnego
przeplywu tych produktów, które spełniają takie wymogi, oraz w celu poprawy ogólnego
poziomu  wpływu,  jaki  wywierają  na  środowisko.  Takie  wymogi  wspólnotowe  powinny
uwzględniać zasady uczciwej konkurencji i handlu międzynarodowego.

D.  Państwo członkowskie, które uzna za konieczne utizymanie przepisów krajowych ze względu
na nadrzędne potrzeby w zakresie ochrony środowiska lub wprowadzenie nowych przepisów
opartych na nowych dowodach naukowych dotyczących ochrony środowiska ze względu na
szczególny problem tego państwa członkowskiego, powstały po przyjęciu obowiązujących
środków wykonawczych, może to zrobić zgodnie z warunkami określonymi w art. 95 ust. 4,
5 i 6 Traktatu, który przewiduje uprzednią notyfikację i uzyskanie zgody Komisji.
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E.   W celu zmaksymalizowania korzyści dla środowiska wynikających z ulepszonych projektów
konieczne  może  być  poinfomiowanie  konsumentów  o  cechach  środowiskowych  i  ekolo-
giczności produktów związanych z energią oraz doradzanie im, jak używać takiego pro-
duktu w sposób przyjazny dla środowiska.

F.   Pierwszeństwo powinno zostać przyznane altematywnym sposobom działania, np. samo-
regulacjom  ustalanym  przez  daną  branżę, jeśli  prawdopodobne jest,  iż  takie  działanie
spowoduje szybsze lub mniej  kosztowne osiągnięcie celów polityki niż wprowadzenie wy-
mogów  obowiązkowych.   Środki  legislacyjne  mogą  okazać  się  konieczne,  jeżeli  sily
rynkowe nie będą ewoluować w odpowiednim kierunku ]ub z zadawa]ającą szybkością.

G.  Samoregulacja,  w tym  dobrowolne umowy jako jednostronne zobowiązania branży,  może
umożliwić szybki postęp ze względu na możliwość jej szybkiego i oszczędnego wdrożenia, a
także umożliwić elastyczne i odpowiednie dostosowanie do opcji technologicznych i wrażli-
wości rynku.

H.  Do oceny dobrowolnych umów lub innych środków samoregulacji, przedstawionych jako al-
tematywa dla środków wykonawczych, powinny być dostępne infomacje dotyczące przy-
najmniej  następujących kwestii:  możliwości udziału, wartości dodanej, reprezentatywności,
określonych ilościowo i rozłożonych w czasie celów, udziału społeczeństwa obywatelskiego,
nadzoru  i  sprawozdawczości,  opłacalności  administrowania  inicjatywą  samoregulacji  oraz
zrównoważonego charakteru.

ł.:#ea#T#yłonr:żt:kż;:r::3ł:r#hdrp=zaendł:ł:5ż°opr:°ieaĘ:.WTamk:eb:hd:źraendłnełc±oPż::dusłł:#::

poprzez powszechny i łatwy dostęp do infomacji związanych z przyjaznym dla środowiska
charakterem ich produktów.

J.    Produkty  związane  z  energią  spełniające  wymogi  dotyczące  ekoprojektu,  ustanowione  w
środkach wykonawczych  do  niniejszej  dyrektywy,  powinny posiadać  oznakowanie  „CE"  i
związane  z  nim  informacje  w  celu  umożliwienia  wprowadzenia  ich  do  obrotu  na  rynku
wewnętrznym oraz ich swobodnego przepływu. Rygorystyczne egzekwowanie środków wy-
konawczych  jest  niezbędne  w  celu  redukcji   oddziaływania  na  środowisko   produktów
związanych z energią podlegających regulacji oraz zapewnienia uczciwej konkurencji.

K.  Podczas przygotowywania środków wykonawczych oraz planu prac Komisja powinna skon-
sultować się z przedstawicielami państw członkowskich, a także z zainteresowanymi stronami
związanymi z daną grupą produktów, takimi jak przedstawicie]e branż przemyslowych, w
tym MŚP i rzemieślników, związki zawodowe, hand]owcy, detaliści, importerzy, organiza-
cje ochrony środowiska oraz organizacje konsumenckie.

L.   Należy uwzględnić moduły i zasady planowane do wykorzystania w dyrektywach harmoni-
zacji technicznej ustanowione w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE
z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do
obrotu

M.  W interesie fi]nkcjonowania rynku wewnętrznego jest posiadanie nom zharmonizowanych
na  poziomie  Wspólnoty.  Po  opublikowaniu  odniesienia  do  takiej   nomy  w  Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej zgodność z nią powinna uzasadniać domniemanie zgodności
z odpowiednimi wymogami określonymi w środku wykonawczym przyjętym na podstawie
niniejszej  dyrektywy,  chociaż powinny zostać dopuszczone również inne środki wykazania
takiej zgodności.

N.  Państwa  czlonkowskie  powinny  ustalić  sankcje  nakladane  w  przypadku  naruszeń
przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą. Sankcje takie powinny
być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
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0.  Zobowiązanie do przeniesienia niniejszej  dyrektywy do prawa krajowego powinno ogra-
niczać się do tych przepisów, które stanowią zasadniczą zmianę w porównaniu z dyrektywą
2005/32/WE. Zobowiązanie do przeniesienia przepisów, które nie uległy zmianie, wynika z
dyrektyw 2005/32/WE.

-®

Reasumując zatem powyższe wywody podnoszę, iż ogrzewacze  pomieszczeń   -   kominki   i   piece
na   drewno    kawałkowe,    piece    pelletowe  - z  powodzeniem  mogą pełnić  rolę jedynego  źródła
ogrzewania  domu  (np.  piece  akumulacyjne).  Miejscowy  ogrzewacz  powietrza  powinien jednak
zawsze pełnić rolę zabezpieczenia w sytuacjach awarii dużych sieci przesyłowych i taniej altematywy
dla    szerszej    grupy    społecznej.    Uzależnienie    ludzi,    których    mimo    dotacji    nie    stać    na
termomodemizację, od ogrzewania gazowego czy elektrycznego będzie wpędzać ich w coraz większe
ubóstwo energetyczne, pomimo dostępności akceptowalnego ekonomicznie i ekologicznie, lokalnego
źródła energii odnawialnej jakim jest biomasa drzewna.

Przepisy  zakazujące  eksploatacji  kominków, jako  mieszkaniowych  urządzeń  grzewczych
opalanych  stałymi  biopaliwami  z  przetworzonej  biomasy  drzewnej   naruszają  Konstytucję  Rp i
Kodeks  Cywilny  w  zakresie  przepisów  o  ochronie  prawa  własności,  Ustawę  o  Odnawialnych
Źródłach Energii, Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009
r. w sprawie   promowania   stosowania   energii   ze   źródeł   odnawialnych   i   wreszcie   Ustawę  o
wspieraniu termomodemizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Aktualnie podejmowane przez rządową administrację zespoloną na szczeblu wojewódzkim
działania godzące w OZE budzą nie tylko sprzeciw społeczny ale uzasadnione wątpliwości prawne.
Na stronach Wydziału Emisji i Ochrony Powietrza Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i
Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
czytamy, iż celem Popjest poprawajakości powietrza w regionie. Glówne narzędzia -sukcesywna
wymiana   lub   likwidacja   źróde[   niskiej   emisji   tzw.   kopciuchów,   ich   identyfikacja   przez
inwentaryzację oraz nowe nasadzenia zieleni. Powstaje zatem pytanie -jak te narzędzia koresponują
ze stopniowym wykluczaniem spalania bomasy w paleniskach zgodnych z nomami prawnymi Unii
Europejskiej,  w  których  zainstalowanie  użytkownicy  zainwestowali  znaczące  środki  finansowe,
często pochodzące z kredytów hipotecznych zaciągniętych na dziesiątki lat. Czy zgodne jest zatem z
zasadą   proporcjolaności    i    sprawiedliwości    społeczej    „karanie   zakazami"   odpowiedzialnych
użytkowników biomasy za zły stan powietrza wynikający z zaniedbań w zupełnie innych obszarach
emisji zanieczyszczeń? Gdzie jest w tym miejsce na zaufanie obywatela do Państwa i poszanowanie
prawa   własności,    a   ponad   wszystko    zgodność   prawa   krajowego    z   nadrzędnym    prawem
Wspólnotowym?

Powołując te argumenty ufam w rozpoczęcie procesu sanacji prawnej deklarując pełną współpracę
merytoryczą,  branżową,  naukową oraz prawną. Niech Mazowsze  będzie  pizykładem  prawdziwie
europejskiego    zrównoważonego    rozwoju    w    duchu    nowoczesnej    polityki    ekologicznej    z
posznowaniem zasad proporcjonalności i sprawiedliwości społecznej.

W imieniu Zarządu i Członków
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „KOMINKl i PIECE"

Piotr Batura
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gsristawa S®rma!fta ®Prac®Waffiia

Pc!ris€awą  Qpracowsnia  niniejsz€j  opinii jest zlecen!e z dni817.$9,282i  r„  otrzymarĘe ż Ogó!nopolskisgo

S€#warzyszer!ia  „KQmirĘki  i  P§ec@"  z  siec!Żiba.  w  Zdunćich,  adr€s  ul.  Ryriek  2,  63i7SS  ZdŁ!ny,   %ł.@isan€go

do  rejestru  s€owarzyszeń,  jnnv€h  organizacji  sp®{@cznych  Ę  zawodowych,  fundacji  oraz  samodz!@!nych

pę`!b!icznych żakisdów SpiĘ}ki zdrowotnej KRS pSd nr SS00174273. Zgodni€ z zakressm ztecęriia autor Qpin;i
**ajff!i€ arialiżą  pS,równawczą udSstąpniafiy pf-ź§z Z!€€eni®da%fcę rapSrt bada\NCzy.

€el i prgedffii#€ opFacS%łariia

Ce!em   niniejszsj   ana!{2y  jesł   oc€na   emisyjglości   mi€jscowvch   ®8fzęv*.aczy   pomieszczsń   #a   dr€\#nsf

Żsadan@j \v warunkach  r38czytĄfis€vch w odniesi§iiiu dQ #*qjmQgów iiorm  produktSwych Sraz wsFgaźr!ikóvj

emisji st®scEwany€h  w inwĘritaryz@cji emisjif wyi!czer!iu emisji a także w mSde!Owaniu  rozprzesgr2eriian!a

Żani€c2ysżcżeń`   Prz§c!miatavja   ®cęria   dStyczv  %;   szrzegóinciści  pSzic!mu  €mi§ji   pyłu   całkowi€€g®  or&Ż

bEiizo{a}pire#u, jaks  giówrEych,  sżkcid{ivSf\tch  g3r!;€cżyszcze,ń  stanc"iącvch  pc}cłstawę  fegu!acji  #rawr&S!ch

wdrażanych w Sbsżar3e ochronv po!#ietrza.

PrzedmiSt€m     oc&jiy     są     wvn;ki     por!i§arśw     gm3isj!,     zrsa!izowanSch     w     wźSrtimkacft     t€S~@nswych

w   przscisiębiar§€`€&j§e   Korirad   Kućmierz  j,EKO-TESąM   KUćivąigRZ"   Firma   Hand!Swo~UsSŁ!gowa   z   si©S.gibą

w  Ja§ier§!c`ft,   adr€s  Ą3~385   Jasięnica   rir  1473,   nr   N§P   93?2222%2ć   pffisż  akr@ciL#ć}warĘ@   iab®rat®riuiię{

Przedsięsisrstum   Badań    i   Ek5p€rt`/z   ŚFodcż`bĄ/isKa    „SEPS"    spółk@    ż   ®graniczSną   Ódpowi€dzialnośc§ą

z sigdzibą w Knisraw{e, aa'res  {!!. SęĄ7orcowa 4?, 44~i90 Knufów, \#Hisarża do rejestrii przedsiębiQr€ów KRS

S#d    rłf    8SSa099952    {daiej    FóvS!n:eż    „iabsratGrium    akredytSt*.'arie'?,    na    z§e€€nie    OgćiriQ,So!s&iegc}
SSS`f/ar€ys28ręia  „KSr!iink{  i  Pigc€"  z  siedżibą  {v  ŻdufĘach„  adr€s  ui.   R.#ngk  2,  63-760  Zd3jgiy,  u`fpisanegS

c;Q  r€j€s€ru  sts`ń/ar2ysz€ń  ,   innycri  Qrgć§rgizBcji  spoiecznych  !  zawadtitĄJych,  fundacj!  cSr3z  samSc!ziei*nych

pijbii€anyck  zakiac!ów  ©pigki  2drow®tngj  KRS  S®ti  nr Oa$0174273    {Raport  2  badań  o  rąum€rz€  S27/10-
2S/.i!.

Żakres bgg!ań tgrsrBOĘąjv€h

Weciług   prżedmiStSwegQ  sprawz}zdariia  dotyczącag®  pQmia.rótdł  emisji  zanieczyszc2ęń  zre&!i3o+t4ainł.€h

prz€z iaboratQrium akrgc±yto!.warSeS bad@itiami objęt® dwa €ypy Lirządzeń opa{anvch c§rewnEni; pi€c o mocy
33  kw  z  akurflu!a€vjmym  wvmią##iki€m  ci€p{a  i;urzącźzefąie  „A"!  i  pi€c  a  mocv  14  kw  {urządzenie  „S"!

Ź  t&jvmieginiki©m  Spa!iiiv~wQda.  NajvJ@żniej'sże  c€cHy  i  parametrv  w/w  ur2ądż€ń  grzewczy€h  zes{awionD

vg tabe!i 1. 8adar±ia zostały wykonan€ vw dniach od 20.10x2020 r. d$ 21.1ti.2020 roku.
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T3betia 1. Parametfy obiektów badariych

P@ramatfv u rząrizenia

WgmiarykSm®ryspaiania{S/G/H}         1.01/0.45/0.65 {m}

itS.q§trtik€jB

WymiamĘ eiepła

gF=ewśd ksmir.®WV

{średmica/wvsók®śći

€§ Sg  k®ffiir3®WV

0.65 / 0.35 / S.70 [m]

Wkiad kSniinkowy /. 99 [drEĘ3j
Piec               2                układeiii     w`yr!^!iennik ciepła spa!ir!y-

€ęram=€znych             kanałó`.*j      \t`.t®cia

akumuiacyjnych

Wyrr!ia na          ciepła          dc

otocze.n ia                          przez

promieniowanie
i ko*`,`jekcję z urząd3ertia

i modu€u a*uffiujacyjr.€go

0.2 / 9 tmj

12 -i5 tpaj

ROR w#r®wadżeriia rĘa rygBek                        2014

V\*<`yn?.iana                                    cigp€a

bezpc!śf€cinio    do    Sto€zeriia

przezpromieniałvaiiie
i   kontąfakcję,   Q.g`az  Sośfedriia

t5źvffiians Ciepta  Srze2 czt!`nnik

rQboczy w obiegu, wodę

8aSarie-  urzą#zenis  tc!  g€neracja  urządzeń  znacżni€  stargza  ftiź  obecriie  wpfo#atiżan§  na  ryn@k,  zgarin€
z  EkciprSjekteiTi.  BadanE  kQns€ruk€je,  ur2ądzgnie  A  i  8  niają  odpQwiednio  7  i  15  !a€.  jedriak  ich  budoijva

iSkŁijs tg roż`wiązsr!is ę!v gfiipie zaawansowanych urządżsń.

Urżąd2@nia w tr€kci€ badań Żasi!ane by.ty dwoma różnymi rodżajamj dre#fna: brzo2a i buk. Drewno pocjęĘS

r.a  sz€23py  S  dSugGŚci  O,3-0,4m.  Porcje  paiiwa  d®  ko!ejnycri  testćw  zosta*  zważon€  €akf  a§y  utr2}{rii3ć

r€cf#iiiĘalny '*S#ad  p@!iwa  zgodnię  z  zaleceniami  okreś!o#`fmi  w  iiistruk€jach  ®Ż}sSugi:  9  kg d!a  urza.c!zefiia  A

i  5  kg  cna  urządzgr`ia  8.  Jako  paliwQ  s{osowaria  drgwno  buk®we  i  brzozowe,  ponieważ są on€  za!€cane

przeż  pfociuc€n{ów urządzgń. C:r!8rakteri/styką  paiivua  (wartSść opałowa  i wiigoSrąość w staffiie  roboczym}

pr€edstawióno  w tabEii  2.  Pa!§wS  §pełriiało  `;Af\rmogi określona  d!8  pai}L*f  sta}ych  wg  nom  prz€pisanych.
Drewn® nie byt® pozbavfione ko.ry.

g=cgitgG"Ęi*a §!ągkĘ
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Ta!Se!a  2. W@rĘc}ść ®pałowa  i zawaFtość v,{i!g®€i w biopa{!wa€!i  s€ai\/ch, zastBsowanttch w ba#aniach

+

1   właścię^jości
L-.----.------

Wilgoć w ssaflie r®boczym

!  WartQŚć opaiS\#a

ffiSęódvka pc}miarśw

S`śmho!      !   jednQstka
Dr8wns

W!`            ;              %              !

iQ'S MJ/kg       i 16,5               i               16,3

#.,2!  bsdaniach  p@miarśw  €!F!isji  s€cisowar&o  mĘtodv.  !abora§crium  akrgd#owanego  w  kfaj®w€j j€dnost€g

akrgc{`;tujągej ~ PS!§jR!m Centrum Ąkf€tiytacjif z§odjiie z r!ormami PN i  isci.

Pcżffiiaf   StężĘnia   i®trivch   z%ł'iązków   orgariic2r§vch   {LZO}   pr2eprSwac§zonS   w   Sparciti   o   noriTią   PN-Eg`j

12619:2Gi3-05 t€cr,n§ką  pł®migni®.+;®-joiiiz@c`vcjną  (FiD}.

S{LrijE?iień  masGlwąf spaiiii  \%fzna€Ż®#o  na  podsSa\#ie  normv  PN-Ź-04$3S-?:19gS.  Pgędkość gazu  zrrąieę<zonQ

`mgtoc!a` arigmom€trv'€zną.  ŻastQsowano s®ndę wypSSsżsria~ w anemome{r %tiatraczkawv,  Pręcikość gaz*

zc}staża zmierzon`ą w ki!ku Sunk{ach  fia ksżdą Sś pomiafow8„ 3gQdnie z ffiorFnami odniesienia.

Pomi3f   stężsrąnia   pytu    ^w   gazach   ®dlotowych   zosta{   wykSnariy   ryęanug!ną    metotia*   grawimetryczną

z  źa.€;`S.tivag`iami  !zekinetycLrnSś€§  po,Tiia,y@.  Mg€Sd@   Ła  pQ!3ga   fia  pabigganiu  Sróbsk  gazów  oc§!QtQ}f,łyc*,

z   kgri©tu   za   p®moc@~   sor,dy   poffijaro\ąjej.   N&   w!ocie   sSnd`y   2amocowari3  jest   k®ń€ÓtSjka   aspiracyjna,

a    następriiE    s€parator   py+u    z    umieszczorią    w    riim    Srżegftidą    fii±facyjną   {filtra€ja    weSłłnętrznaj.

lzQft{n€Ęyc2ność pomiarLi  utrzymyviJan@ jgst w sposób autemat}>'czny.

C}znacz€riie  s€Sżefiig  `#ig!opi€rścisni®wy€h  węg!owcĘdcBrów aromatyczfiych  Vl;VufA  vSn#łkcm@no  prEeE  pc!bór

ręprgż@ntatywnej próbki gażu ż pQ5zc2egóinych pufSktów przekroju pamiarowego`

Z zaaspir®wanych spa!;n po ich  przejś€isj prżg2 Sc!pciwiec!nio śobrana.  końcó+tłkę  na  matEria!s fi!€facyjr:btm

wydz]e!ana  j€st  Sta!a  frak€ja,  za.#ierająca   benzoia}piren   i   pozQS*aże  \&v`i@iSpierści€ni#`#ę  wę&iSi*fQc§ory

aromatyczr!e  (VV\#A}.  Następnie  próbka gagów QdiSSowy€h  kiąroviłana jest do  szklan€ga torLi,  k€Ór\T j€st

ch{od!`8f`y ci€czą. OchSodzgnie próSki pcż\tłoduj@ w\/krop{erĘi€ par}f tŁjocinsvi, k±órs zbigfans j@st w szk!a n}m

pc}jgmri;ku    na   Skropiiny.   Następni6   próbka    prz@€htidzi   prz€z   układ   dwćch   szk!ari*Jch   cartridge'Óvf
z sorberitem XAD-2, na któgvm ad§®fbQwane są \Ąp`V#A v#stępującg vt gazacii spaiif`o\Ęqfch w fażi€ gażowifej.

Stęż€rii€   w   spaiinach    pcibranych    VVWA   analizowans   jes€   mgtsda.   %fysSkQsprawiisj   chr®gnat#gr@f!i

€ie€zow@j z rie±ek€ją fiijSrescencyj!ęą.

Pomiary   stężgrŁi§   t!ef!kś\#  a3Qt{u   €NIQ%!   przeprQwadzon®   metodą   chgrr!iiŁjmin€scer!cyj.ną   przy   użyciu

anaii2@tQra gażów.

S{ężeriig  objĘtciściow€  tignii  i02!  ŻawartegQ  `,#  gg2ach  oc§iotowyc`n  wyzna€z©r!E  bvłS  z  zast®S@wgni8"

@na!i3@tora sazóv>f,  c!ż!a}ającego tąf oparciu o m€todę paramagnetyczna..

#®iit©##ffiikffi ś§ąsR&

l~Ałyti*C!ęcł`{:mi€zięr
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Stężenie   tier!ku   węg{a    (CO},    dwut!enk'j   \Ą,tęgia   {C02},   oraz   dwut!€nku   siarki   {Sciż}   byio   mierzone

anaiizatorem gazóviJ z gastoso\tfaniem m€tody 3riiedyspers`7jngj spektrometrii w podczerw!eni {ND!R).

Pobór  pytu  prQwadżQny  na  standardQ\€fe  sa.czki  lub  giizy  do  pQmism  stężeriia  pS'łu  agółem  {mstoda

§rawimetr\łczria   z   psbor€m   pro\Ą;!ac§zór!}{m   w   sposób   izok}rĘety€zriy},   z   których   j€st   ®n    następni8
\&fymywan}t"  d®  ośrodka  dy5persyjnego  z  wykarz\fstaniem  met®dy  ui{radźwiękowaj.  Subfr8,kcje  Pfiflło  i

PM2.5 ożnacżane są metodą dyfrakcji laserowej.

ŻestawieniE m€t3d afta!itycznych i ich 2akresó.%<` oraz r`orm Sc!niasignia `tiaściwvch dia ®znaczani8 §tężeń

badany=h zanieczysżczeń przedstawiono w tab{icy 3.

Tabe!8 3, lderttSfikacja zastosowanych metoo! badatĄ{c2t/cri

`'Bedara subsĘancja !ub pa#a.me&r      ! Met®da badawcz@                                        iżakFes mgt®dv

1      ist+yŁ;ł?`iień `38ję€oś€i  gszu
PN-Z-ffi30-7:i9S4

{ mEtods ari€ msrne{ftśczr€a } -25frrt,.'s.j

ippj-Z-ffi33.7:i§SćŁ
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%ifł*#nikipaffliarów

\fl+>!t*,!ąiiki  pomiSrćsw w pfzeiiczgniu  ria  \`łjsF€aźn}k effiisji wyrażony w` g/GJ  p,rzedstawicme  zostaty w< tsb§iq 4.

T@bgp!8 4. Vi'y*iki p®ffiiarów emis.i{ zani€cz\.łszczeń że spa!affiia  różłivch rSdzajów dr€wna kawa€kow€go

w badanysh QgrzEwa€zach pomiesz€zeń, g/€i
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®mówieriig uzyskanvch %vników

U2\JskSne vkjyg`iki  ponĘiarów rrs®źna cidrĘieść,  rii.in.  do wyrnagań  Ekoprojektu,  Rozp.  KE  iuE}  w  oc!r3iesieriiu

dQ  mjejscowvcłę  ogr2ewaczy pomi€szcżeń,  które przedstawioriE zostaiy w tabiicy 5. Wymagamia  Se  Sądą

obswiązując}Jmi #fiS wszystkich  krajsch  UE oc!  1 st\jczrłia  2022  r.  Dopuszczaine wieikości emisji vSTrażone

tr}Sr~r3.t.Ę.qNaę2łE:J.

Tabe!a 5` Wyrnagania r®zpSrza.dz@ń €kopr®jektu d!a urza.dzeń grze\\łczych na biopa!i\vs sta!e: R®zS. KE ĘLjE!

2815/1185 dia oBi.zewa€zy pomieszczeń; Rozp. KE (UE) 2015/1189 d!a kettów c.o.

Bicimasa  dfzgwnB,  pa!ivjo,  którego  poc!stawoSwmi  pierwiastkami  są:  `#ęgie!  ok*49,5%,  tien  ok.43,8%,

v*<©dór ok, 6{0%, @z®t ®k. 0,2C* i inne, w €ym pierwiast*i tworżące substancję minera!na.. Główn@ stfuktury

€hem§czne ttąforzące di.ewrio €o: ce!Ljoza (ok. 45%}, hem:ceiui®zy {ok. 30%} i !;gnina  €ok. 20%}. W€ drgwnie
'Dt/+fstępują  tgż  cukry,  biaika,  skrc!bia,  garbrĘiki,  o!ej@  9Ęeryczne,  g#my,  ży\#ice,  woskL Ligf§irE&  }ff  drz8.#iĘ

!iścias€ym  \tvystępuje  w  i!ości  od  19  c!0  26  %  f`.atomiasł  u  ig!ast\jch  o±  26  do  29%.  N;e  p®Żostaje:  tcż  bez
`*Ąfphffwu  na  Prze'Oie8  Pr®Cąsu  Spaiarlia  i emitcwane Zanieczyszczenia  Orgariiczrlg,  2Wiasż€2a  w Warunkacri

r3iepgiłiego sĘaiaftia  powociującego emisję  niskotemperaturQwej termo}izy substancji organiczfieś  pa!iwa

ir!iska   tempsraturał   nieodpowiednia   !!oŚć   powieirza   .c}odawaneg®   da   prScesu   §pałania}.   Procesowi
spalania towarzyszyć mQż€ emisja  fQrmaldehydu,  metanu,  amcmiaku, ch!orowodom,  feno!i, a!iKohoii  itp`
iviQrŁiScrQ\`#ane sa. jedstak g{óvifnie  zanieczyszcz€nia taki€ 3ak S03ł  N0%,  CO,  L20, pył  (PM,  TSP)  €z`/ %AJ\łA,

gg®driie Ż obcwSłiązują€ymi ureguici\*`aniami.

Ef3Ęisj@ SOż uza!eżrs;ona jes€ Sd  z3wa,ioś€i siafki  w pg!;`wie, średnia  zawaftc}ść siark! w  biomasie drzę`#r.ej

p®2bawionej  kSry  ri,i@  prz€kracza  Oj05C/s`f  a!e  %f  k®rze  za`AJar±ość  może  być  #aqvet  ki§kuiia5ęSkr®€nie  !ijb

Fsii8scftnikH Ś!ąs#ffi

`*`jf`:fa:SiciĘąeTtżffly

K&€Sa S a  it` !`.`J*Ś€ ' ii  ł:!3ć! rł` ` f ! r€ ł.;  `  g ^ <`  t=.'.'`; ć. `  q >S  S ?S '` #r~~ `t`€ 8{,`
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`i4.ilkudz`łes.ięc}iokT®m.ie  w`iększe  |A.   KarGiszkiewicz;  Anoliza  wybranych  właściwóś€j  chamicłnych  drąwna

i kory robinii akacjowej {ROBiMA PSEUDOACAC!A L.`!, lr}żynief ia Roln:.cza 8{117}/20nu9 2.

W  prżeprowadzon`yc'n   badaniach  typ  ogrzewacza,  ja'K  i  rc)dzaj  spalanggo  dr€wna  nie  miaĘy  istotnego
wpłyv..u r.a Żrnierzof!e stężEn§a S02, \,.Ą.łyzn3c:Qf:e tvskaźniki em§sjł t,tżahaS się w zakresie ocż 3,9 g/G.l do 12,9

g/GJ, średni® 8,1 g/GJ, czyli poriiżej wskaźnika  11,0 g/GJ,  przyjętego w poradniku EIG EMEP 2019 2.

Emisja NS% uza!eżniona jest zarówno od zawartQści azotu w pa!iwie ~ drewnie, jak i od orgariiżacji procesu

spaiania. jec!nak w  pr2ypadku ogrzewac!y pomieszczeń,  ze względŁ€  .rja  rozk!ad tempe.ratu.ry w  komofż€

spS§ariia   emisja tego  zanieczyszczenia  zaleźy  przede i#szS's€kim  od za\,.łartości azotu w  paii`t\ł;e.  Poc5obnie

jai{ w  przypadku  siarki,  za%{artość azotu jest  ki!kuna§tokrotnie  iub  kiikudzi€sięciokratrii3 wyższa  vvf  korz€
niż w drewnig pozbawionym kory. Sta.d też effiisja  NOx będzie podobnie jak w pF2ypaciku SO;, 2a!eżata od

.Sr2vgotowafiia opai`j , Wyzfiac?.cirie wskaźniki emisji w przypadku obydtł.Ju ur2ądzsń grz§wczych. ti,.'aha:ią sią
od 5S,08/GJ do 63,1 g/GJ, z€ średnia. 59,S g/GJ, czy!i znacząco pQniżej v,Jymagariia rozp. EkaprQjekt, a także

pac!obnig  jak  w  przypadk`j  SO.~„   poniżej   95g./GJ   przyjętym   c!la  ogrze`S.iaczy  Że   z.nakiem   ekoio`giczffiym
`,jłł  ;i3Srac{niku  E!G  EMEP  2019  !.

śrTĘisja   TSP  i  jego   s«b?rakcji   uzależrticna  jest   zarówno   od   zawa=~ŁGści   sdbsiażicji   minerainej/pcpiołu

w  paiiwie  -  drewr!ie,  jak  i  od  organi2acj;  procesu  spsiariia.  W  warunkach  niepe3r!ego  spalania  mamy

tio  czynienia   z  pQwst3waniem  i  emisją  s3dzv  (BC},  cząstek  PM2.S  {j.ak  poriiżej  w  a*apicie  Emisja  CO,

OGf(LZO).  \.'i;  przeprowadz®nych  badan:ach  spa!ania  drewna  w  ogrzewaczach  pom!EsŻcŻEń  uśrednionv
`wskLąźnik  em§sji  TSP  -  1S,6  g/GJ  by§  niższy  w  poró%łnar!iu  do  wymagań  rozp.  ekoproj€k*,  26,8  8,/€j.

W  porównaniu do vł`artośc: wskaźnika  prz}.jętggo TSP/PM  oraz PM  10  i  PM2.5  c!{a ogrzs`,`,{agz`,f ze znakiem

eko!ogicznym   w   poradniku   E!G   EMEP   20i9,   wvznaczonE   w   badanjach   t^jiartaści   wskażnikóvv'   emiśji

sa. znaczącQ  rsiższe.

Em!sja CO, O€C (LZO}, `j`jie!opierścieniowvch węgiowodórów aromatycznych {WWA) Qrał p\/iu (pfoduktó\v

nieSŚ!nega i  niezupe!nego spa!aniai

Emisja  CO  i  !otnych  zwia.Żków  organicznych,  podobnie  jak  i  pozostatych  zan!eczyszcżeń  organiczn.ycr5,

w  tym  i3enzo{a}pirenu  karĘcerogemych  W\iąJA  w  procesiE  spaiania  biomasy  drzeSPS-n€j  w  ogrze`#acza€h

pQ{Tiieszcz€ń  uza!eżnicma  jEst  pi'zede  w5zystkim  od  organizacji  proce§u  spa!ania,  {2a  \*łyjątkiem  diaksy:i
: ftj;.*a3iów, gcSzie maimy za§eżność Dc! zawartości chl®ru). Za nieczyszcżenia te s{anoi*+ią  prad;jkty ręigS€iri€gQ

spaiaf!ia  substancji ®i'ganicznej  pa!iwa. im wyższy jest st®pień  n;epełnego spa!ania stibseancji orga!iicz#ej

{.S{`żff§iłffSl:132il:.^S±Z:3fit_1r.t_*#k.;Włrifcjł!ł±

:ntlps:f`/www.esa.eurQpa.eu/pub!icaticms/emep-ee8-gu!debook-20ł9/par€-Ó-sect®faLgtjidance-
chapters/1-gnergv/1-a-conT!bustion/1~a-4-sma!!-combustior:,/view

.r.!`iąEue+f,Ż:€^;ej|Fffjtź/1~{i-comr2u5Łi`r3ji;j4;-a~ą-smaiLcomb}łstictr,,7ź`titi\i.i

!SB!it?chr}ik@ Ślągka

`v*ł{ź2iS!Chi*r*i€m't

`',-6|t.€jf`}!ięi>.`i{ę{tł::r..,.f,f{{f?r}!,łr^;+`;{.*.tS*U:`.łSgjScf;a`,&ćga
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pa!jwa, tym  riiższa spra`^mość energetyczna pal€iiiska (mniejsza  i!ość `.wtworzonego ciepta użytecznego).
j€stnocześnie Wzi`asta errĘisja żan;Ęczy.SZczeń  produk{ót2.T. niepełn€go spa!ania.

Opt}'malfiy dobór parametrów procesu spalania  okreś!a, tz\ti. zasada 3T (ang. Turbuience -Temperature
-T!me),  czyii  homogenizscja/wymieszanie  spaianej  mieszanki gazowych  produktów  rozkSedu  substar!cji

organicznej   pa!iwa   z   t!enem   z   powietrża,   odpo`łyiednia   tempErattćra   w   strefie   spalariia/utleiiiania
i  odpowiec!nio  diugi  czas  prżebywania  mieszaniny  reakcyjriej  w  odpowiednio  wysokiej  tem.Qeraturze.

Te  zasaa.y  w  p.rzypadku  urżądzeń  grzev\.fcz`/ch   realizowane  są  poprzsz  właścivw  a'obór  stosunku  i!ości

powietrza do spalanego  paliwa -optyma!nie  poprzez automatyzację dozowania  pa!i\tfa  i powietrza oraz
sterot#anie  i kontro!ę  ich  i!ości w czasie,  poc!ział wprowadzanego  powżetrza  na  pierwotrĘe  i wtóme oraz

zastosowanie   svstemu   Śterownia   i   kontroli   jego   ilości,  w   za!eżności   od  jakości   paiiwa   i   kcmst"kcji

urządzer!§a    grzew€zggo,   a   także    stosott.łariie    oc!?owiedn!ch    elemerttów   konstrukcji    i    mater!a€óvLł

kons{rukcyjnych  komory  spa!ar§!a,  które  sprzyjają  homogenizacji  mieszanki  paliwowej  i  utrzymywaniu

cdpowiędnio  wysokiej  temperstury w  .oa!enisku  {deflektory,  „zav/irov.łvtt/acze"  \`ł  komorach  dcpa!aniai.
Ważnym  e!eme.item,  w  przypadku  urządz€fi  grzewczych  z  pośrednim  przekazywaniEm  w\ft`JiJor2onego

użytkowego ciepła do Gtoczeni3 jest sposób Sc!hioru tego ciepła  przez czymik, jak!m zaz\ńfyczaj jest woda
iui'} rzBdziej  p/3`jji€trze, €zy!j  kcrĘs`tru,L``c;a  ..^.J.Frręi€r«iika  ciepSa.

W   prostych   urządzeniach   grze\a/cz`,Jch  -  ogrzewaczach   pomieszczeń,   stosowanych   w   .rozproszony!H
mdywidualnym  ośrze`#nictwie  stosowana  jest  techno!agia  spalan!a  viJ  ziożu  staiym,   która  może  być

reaiizowana  różnymi tgchnikami, w 2a!eżriości od organizacji procesu ssaiariia: do!iĘego spa!ania, spa!ania

przeciwprądowego; do!ne3o spalania w prądzie krzyżowym; spalania wspótprądowego {Kubica K.; Rozdzia}
7:"Zaniecz\/szczenia  śrcdc!wiska  powodowanc~  t€rmicznvm  przetvi`arzaniem  pa!iw i  biom3Sy"  i  rezdz!a{ 8:
"Pr€@miany  termochemiczne  węgia  i  biomasy"  w Termochemiczne  Przetwórstwo %łęgla  i  Biomasy; str.

145-232,  isBN  83~9€3434-1-3,  Copyrighż  by  lchpw  and  IGSMiE  PAN;  Zabr2e-Kraków;  2003}.  Technika

do!n€go spalaniaj spalanie  przeciwpra.dowe jest charakterystyczne d!a  prostv'ch  urząc!ze!i z okreso.*vym,
ręczrĘym zaiadunki€m pa!i`.Sja. W uktadzie tak!m realizowane jest, {z\\ł, do!ne spa!anie. VSj spalaniu do!ftvm,

biopaliwo  sta}e  ~  drewrio  opaiowe  jest  dostarczarie  do  strefy  spa!ania  (złoża}  ze  strcmy  pr2eciwnej
do k;€runku dopwwu pcwietr2a. Powstaj.ące lotne produkty rozkiac!u pa!?Łtła stałego wchSdzą więc w strefę

spałarąia z !okalnym niedoborem Elenu, słabą hómogenizacją migszaniny; iotne ?rcdukty ~tien z powi€€rza

spa§anja.  Jest  to  strefa  o  stosunkowo  niskiej  temperaturze  (pon!żej  goSSC),  z\#łaszcz§  w fazie  rozpału

{r:at.^fet pcmiżej 500ec}. W t`,łch ĘvarLjrĘka€h !o€ne produlQ/ rozkładu biopaiiw stałych nie u!egają zupeinem!J,
=a{kowitemu spaleniu tylko po p.rzśjściu przez komie dostaja, się dQ środowiska w formt@ aerozo!u wodno-

pvło.`,&,`o-gazo\#ego  (dymu}  z  dużą  zawartością  zariieczyszc2eń  org=niczn`,ich,  tzt,Jł'.  substaflcji  smolistych,
``{SJ :yni:  !amych  zwią2ków orgaiiicznych  (LZO/\łocs:  niskowrzącs węg!otwodor\ł al§fatycźne,  arcmatyczne,

aikiloaror"tyczśie,   a!dehydy,   ketony,   fenQle   itd.},   średftiolotne   (SVOCs   -   ang.   Semivolati{e   Organi€

Co{i`ąpsunds)    j     rsisko!§?ne    `.Ą«ęić!op:e..śc!er.io`.vś    \^..ęg!owodorv    aromatyczr.3    (ber.żo{3)pirer,}.    Ns!eży

zstiważyć, źe ęmisja CO v`.zrasta {akże w wysokich tempera+Lurach, 800-850°C.. w przypadku zachoc!zenia
fea kcj i soudouarda (dyspropo:-cjoi.ćowan!e t!en ku węgia do d\bjut!en ku \.ąięg!a ciraz C! . U rządzenia grzewcze

® prostej kSnstrLikcji, umc;żliwiają również prówadzenie procesu spa!ania w reżimie w.spótprądo`wm, {zw.
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spaian:e  góme,  kióre  j.est zaiecar.e  prżez  proc!uceritów  ui.ządzeń  grz€wcz\.c`n,  jaka  ro2`,i,Aiązani€  istatn{e

cgraniczejące emłsją zanieczvszczeń.

Nowoczasne     roż'wiązania     konstruk€yjne     anaiizQwanych     ogrze\Ąłaczy     pomieszczeń     wykorzystują

d\,j`3trybucję po+Ałi€trz3 podawanego do spalania, na p!efwotne i w[óme, czasami  trzeciorzędowe. Przykład

dv,c,trybucji powietrza w ogr2ewaczu porriieszcz€ią przedstawiQny zos{at n!a rysunku 1.

g€j.!`...'.ę.±r3.g..f~gi3V€.!f;{:^g`!9L#`,ę.,,,
OPC!Ortal':!e

*',yl3tśp3iłr,.
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Pav` €t,.:\?  p;€re`St'`et
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Rys.1.  Dystry!3u€ja poviietr2a do spaiania

Zmodyfikowaf}y jest  również sposób wprowadzania  powietrza  g\^tarantujący zwiększenie  homogenizacji
m!eszBnki  paiiwowej  (powietrze -gazy pa!ne,  proclukty Qdgazowania  pa§i\S'ai.  Stosuje się także  wstępne

pcdgrż@nie  pot€jietrza  dia  uzyskanig  możiiwie wvsokiej temperatury w palenis`Ku,  nie2`oęc§nej  ci}a  ci®brego
spa!an:a.  Rozwó;t  {echniczny  tego  typu  konst.rukcji,  observi.'c}wany  ?owszechnie  .ia  świecie  obja\iiia  s:ę
również   w   obszarze   stosowari!a   zaawansQwari`/ch.    materia}ói.v   konstgtikcyjritJch,   w   tym    ceramiki

fefrakcyji`ej  ma  gwsrantować ®ptymalny  prof!!  temperatury  w  komorze  spaiania.    KQnstrukcj@  kom®ry,

w tym iiczne def!ektory o optyma!nej 8€ometrii, Żaprojsktowane z wykórzystaniam narzędżi numery€znej
m€chaniki płynów CFD) mają gwarantować wydłużer!ie czasu przebywan ia mi€sżanki reakcyjn€j {proc§iikt`y

ocigazowania~p3wietfze)  t.ij  strefie  wysokich  temperatur.  `*`t`  wyniku  zastasowa.iia  tak  zaa`.Ą*'ar€sowanej

tęchriiki  spaiar,ia,  nowoczesne  ogrzewacze  pcimieszcz€ń  -pie€e  i  kominki  charaktenjzują  się  .tvyscikimi
spravmościami    energgtv€znymi    (powyżej    80%}    orez    riiskimi    ir',łskaźnikami    emisji    zaniecżyszczeń

stanowiących  prodL3kty  ni€pei.iggo  sp@!anig,  €j.  CO,  OGC  (LŻQ/VOC§),  pyt  (cząstki  stai€,  P!ą/i,  TSP},  sadza
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{sadza,  BC).   Urza`dżenia  spełniaja.ce  wymasania  RÓzp.  KE  (UEi  2015/118S  w/s  wymagań  ekoprojekęu,
re€i!izują€  proces dcbrggo spa:a.r!§a  charakteryzują się również bardzo  niska. emisją wielopierścieniowych

węgiowodorów,   zwiaszcza   3-6   pierścieniowych,   którvch   gerierov,.anie   w   procesie   spa!ania   stari®wi

pc`Średnie stadium tworzenia się i emisji sad2v {BC), cżąstek PM2.5.

W  przypadku  pośredniego  przekszywaiiia  ``..łttworzonego  użytkowego  ciepia  do  e€oczen!a,  ważna  jes€

kc3r`Śtrukcja   .t*.ymier.nika   ciep{g   i   miejsce   jesQ   zabudowy   w   ogrzewaczu   pc;mies2Czenia,   Zabudowa
`..jt``ił`,iennika  w  bezp3Średniej.  b!is:Rości  pa!en;ska  (np.  śc:an  i  stropu  komory  spa!ania  cz\`t  rusztu)  będ?.:Ę

s!ęi*tko`wać przechłodzeniem komory i int€nsy<tvnym tworze,iiem się \#ielopierścienio`,JJ\/'ch węg!o`rvoc!Drów

3romatyczny€h,  sadzy  i  PM2.5,  PM10.  W  przypadku   badBriych  konstrukcji  {tjrządzenie  3}  \tvmiemik

zabijdowany byi za czopuchem pa!eniska, co gwarantuje utrzymanie niskiej emisji zanieczyszczeń.

Uśrecinion3 em;sja CO, OGC, TSP i jego subfrakcji P;Vilo i PMŹ.5 oraz 4 WWA ze spałariia obydwu redzajów

dręi^Jna  kaii,jaSk®wego w obyc;!`,.ju  ty.oach  piecó\ł/, \v ti.tarun ka€h  eksp!ośęacji .^f terenie, jest 2dec`r«do^`A..anie

niższa  niż  stosowane wskaźniki  e,i-:isji  d!a  ogrzewacży  pomieszczeń  ze 2rtakiem  ekoiogicznym  przyjętych

w  pQradniku  EIG  EMEP  2019  4.  Natomiast,  uśredniona  eiTiisja  CO  i  OGC  Że  spaienia  obydwu  rQdzajów

dre*Ęfr.a  kavi.a!kQ`,.łego  `.v  ciŁ`i!  bL`,`i3r&ycri  tT,'pach  p;ecó`,..., jest  nieco  w`,łższa  w  poró{.ĄJr!aniu  do  odr!cśnych

wymagań   rozp.   Ekaprojekt.   \&`/   przypadku   OGC,   rnQże   skutko\J/ać   wyźszą   rzeczytĘf!sta.   em}sją   pytu,
`w  szczególnośc; c2a.s€ek drobf!ych,  pyłów  konc!ensacyjnych.  Te  ostatnie,  drobr.e  subfrakcje  pyiu  {\.v tym

PNil} mogą za.t,`,'ierać znaczący ijdz{aĘ Vir'WA. Dzieje się ta k gd`fż p`;Ą/ drobne, koitder:sacyłjne powsta;`ą prz€z

kondensację  prekursorów gazowych występujących w spaiinach, w tym iotnych WWA.  Formowar,ie tych
z6riieczv-szcześi  z+v\jia.Żarie jest z c.briiżćr!iEiTi  {€mperatury spa!;n  na  drodze do wy!otu  z  kcmir,a  i  poza łii`-łi

i przejściem przez punLst rosy średfliQ!otnych i nisko!otnych zwiążków` organicznych zawargych w SpS!}riach

wprowadzanvch z ogrzev`faczy do kanału od.orouiadzania  spalin.  Uzyskane wt,€niki,  rówr!ież w otinies§eniu

do  emisji  C0  i   OGC  uzn3ć   na!eży   za   niskie,  gciyż  uzyskane   2ostały   w   badaniach   terer!ow\jch,   po2a

§abor*ątervj3r§vch, na urządzeniach c kons{rukcji dato\ń.tanej na 2006 i 2014 rok.

Ęht{ps://www.eea.europa.eu/pub!ications/emep-eea-guidebook-2019/part-S-s€ctoral-guidancE-

chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-4-sma!!-combustion/view
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3ć§rĘiesieriie tis .9.łsk&źFĘikó`**v® ż rręisj! i da r,`fa** ii€eFa+3tirswvch

0€8na  wyriików badań  #bajff§ovi.ła€a  równisż pc}rćwnarĘip \#Skaźn!.ków  emisji TSP/PMA  PMio,  P*i2.5,  LZC!

{O€C},  CO,  NOx i  SOE  or@z  4 WWA wyznaczonych  w waruFikach  rz€cżywistych  z  dariym}  iiteratŁjrQwymij
vbJ    tym    wskaźrsi!Saffl§    Emisji    vvy!<Sr2ysS`#tijsr!ymi    w    moti@!ovSariiu    r$2prżęstrż€iĄ{ariia    €Sf!ie€z\fszczff!i

i  irwjentaiAyza€j} ei?iisj i,

UŻvskane,  uśrediii®rie  fezuitaty  bad@ń,  odfliasiong  do  wartości  opaSowej  paiiv\/a  zSs€awi®no  w  €abeii  5.

Perćwnano   !a   z€   w§kaźnikari?i   emisji   stósowanymi   w   przyg®:St%gniu   raportć+Ąf   krajoi*#S`ch.   zgQdRi€

2 t`*fvriiogami PrStS:Kc}łu  LRTAP (EiG 20igr!,  !it€rattifowym! wskaźr!§kami 2 iat 9S ubiegąEg® stu!€cia {USEPA}

i  r}o€`zątkowy€ii  !at  Xxi  \±S`iekL{,  które  w  c§Statii§m  e2asie  bviy  wie!okrotn§€  cytowane  w  rożnych  źródłach

i  }3rż`SJpisywari€  równigż  urządzEmi®m  nowoc%esr!ym, zaawansSwanym.  Daii!§  t€  są  chara:Kterystyfzns d!a

Spaiaróia  bicm3asy w koffiinkacii Stw€ftych lub z, ązLw. otwarga. kcimSrą sp8!@nia, c przestarzatej kSris€ruK€j§.

jedi?,ak   *SjiarĘSś€i   t€   powsz§chri!e   pfzypisL§j€   #,fszyśtkim   ogrz€vvacz@m   na   tirewftó,   ęii@za!Bżnig   od   ich

koH5€rŁ!k#ji.   \StJyriiki   pomiarów   porównsno   €akżg   z   c!@flymi   2agregci\t\f©nyc#   wskaźników   €misji   pyłu.^

dia  p!e€ów  i  k®fflinkś`*#,  opa.!sFivch  drś3``qfriern  zawartymi  w  porsc!niku  KaBizE  ioś  P§g  Warszau,fa  2$2if.,

Ż rsSQriów d!a  ic}Ś  KOBizE.
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Tab.5.  porównanie  wskaźników  emisji  TSP/PM,  PM10,  PM2.5,  LZO  (OGC),  CO,  NOx  i  S02  oraz  4  WviłA

w.y'znaczonych  w  v®łarunkach  rzeczywistych  (ko!or  zielony)  ze  spa!ania  drewna  bukow`e§o  i  brzozo\+`ego

w p§ecu z ui(ładem  kanałów. akumu]acyjr,ych i pa!en!sku płomienicotwm z wodnym `.iwm:ennikiem ciepła

z c!ar}ym;  ikeraturQ`ńrymi.
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SŁiklcr@Ciimiesz*:j;r`;ct.,...ażi;s}€.`gv.'istaf^*2€83-2Q14ti&.`ars:F,`t`arr;at:€f20`^7ra.k!,:il.gr*aoiv{ir:}.ć!a3:a...r'c.hosf!et..`acLt`,łsofri:Ss2c€gfi::ri;kS!r.łi

ud:i§? r,o«rf€rĘ  '*C}f}S:rikcj{  €kśc!o3tc`,.f37iyc* vł' ęerert;@.

Arta!i:a   danych,y   zestawioriych   \v   tab.   5.,   jednoznaczr!ie   `ijskazuje   na   istome   różnice   w   pomiędży

wart`ościami    zmierzoflym§     i     raportov.łanymi    w    przywoianych     źróciłacł`     literaturowych.     Dotyczy

:o  `.vszvstkich  ana!izQwanych  zai`i€czyszczeń,  tj,  pytu  caikowit€gQ  (TSP)j  jsgB    subtrakcji  PNjąłS  i  PM2.5

{drobnych  cząstek  staiych  .oyłu  zawieszo.iego),  tz\.v.  gazo`!Ji/ch  zwia.zków  orgar€icznych  OGC  {\;OC/LZO),

tlgnku  węgla;  sumy  4  V`7WA,  w  tym   benzo(e}pirsnu  o  karic€rogemym   i  mutagemym     charakterze

szkoc!iiwości    c!!a    zcśrQwia,    które    są    obję€e    rapo.iowaniem    do    Konwencji    EKG    ONZ    w    spra\Ajie

tra`ąsgranicznego    zarĘieczyszEzania    povŁfietrza     na    da!€kie    od!egłości    {CRLTAP)    ora2    sumy    WWA,

ZastsśQwaria  tecrmika  s#ćż!ania  w  now`oczesrtych  urżądżeniach  grż€w€zych,  skLćtkuje  ``.jvv'sok!m  stopnierfĘ

redukcji   emisji   zanieczyszczeń  w  porównaniu   do   przyjmowar`vch   aktua!nie  wieikości  vvąaściwyc*i  d!a

i)rz€s{arzełvch ur2ądzefi:

®      redukcja  emisji pv'iu>98%

Ó       recźukcja  ęmisj.i tł#S<`A >$99ś

®       redukcjs emisji ben3c2{a}Sić'€nu   >>99%  !panad  sEukrotnig !iiżsża \SłartQść!

©       redu?€cja  2m,iśji lotny€h :t,via`zków organiczriycrt  >85%.

Sśrii@s{eni€   waftości   zmierzor!ych   nawet   do   pr2yjmowar:`fch.   oficjalnie   di§   no`jS'Qcz€snych   urza.dzeń

po!iownie wypada korzysmie:

®       r€dukcja eęT,isji  py!u >809`ś

®      redukcja EmisjiwwA>90%

S      redukcja  emisji benzc{ajpirenu   >95lyS

Pcdsumowar`i@ i \fSni®sk§

Badania emisStjności urządzeń omówione w niriiejszej aiializie zosta!y zręaiizo\*jane w sposób metoEycżnie

poprawny,  2  wyko;'2ystaniem  aclpQwieciniego  sprzętu   i   proceduf   pomiaro`jifych  zgoc!nych  z   normami
®ti+iigsienia, Żatwierd2cmych przez PCA.

Roz`^łój   techniki   i   techno!ogii   spa!ania   stałych   biopaiiw   w   ostatnich   dziesięcio!eciaeh   ŻaSwocaw`a}

powszecriną  dostępriością  na  *rSku  wysokoefektyu.inych  energetycgnie  i   niskogmisvj!Ą.t`/€h  ogfzs`Ałac2y

pomieszczeri -kominków,  pieców,  regiilowanych  Rozp.  KE  {UE}  2015/1185 w/s ekoprojektu. Od  ki!ku  !at

;r.ttrjs://srriogiab.pl/wp-cont€n€/up!oads/2020/09/K®mink!-opracowarĘie-FiNAL~1.pc3f

PS!itęchflik3 Ś!ą§#a
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na rynku są ciostępne kominki spełniające jego wymagania,  {j(Łfbj.ca #.,  Ż}yre#ywa Nf€ -rgdij#cj.ci €m/sjj.

zcirSie€zy5zczeń   zagrażcija.ciSch   zdrt3wiu...;   EKOLOG]A   nr   3f$5/202a     str.   3.1   do   34;      ::rt`&##ii*ź*ęSłgstg_d_:

l :.i f €:`...:'±`-~3 ;`{`€Ą.ii!Sę.:^3_,'±..ź5`ł§:&~TŚS_SL€^9~{2,ś„:.:S`.€ź^'=^~<"   `: :: € ::;1:     ,    `;,_>:  `:   i`..   Ą.

.Ąriai!zowane wyniki badań przeprcwadzonych pćrzez akreSvt®\Słan@ iaborat3fium w warunkach zbiiżonych

do rzeczywistvch dia ogr2evvaczy pomieszczeń zaśiianych drEVS`iiem  kav\łałkowym, dowod3a„ że:

B      zaaws!isowaf!e   techiioiogi€Żnie   urza*d2enia,   o   ręcznym   za{adL!nku   mogą   realiżować   pr®c€5

czystego spa!ania.  Dzieje  się  tak  dzięki  2astosowaniu  i?owoczesgtych  rozvfiązań  konst"k€\fjnych

i   matefi@ło`vSych.       irgn®wacjg   techgticzne   zwia`zans   sa.    prź€d€    wszystkim    z   kiiku§topnio\*.ą

dystrybłJcją  powietrza  poc!awanEgo do  spa!ania  i  kcHi{roią Śeg®  strtifflisnia,  konstrukcją  komory

spa!ania i adpoę,iji€dnimi ma€€ria!arr!i w {ym ceramiką akumu!ac`jjną § re{rakcyjną.

S        fĘowocz€srse  miejscow§  o&rzewacze  pQmieszc2€ń  są  sku{eczriy`m  rozwiązanjem  d§a  poprav*y jakości

pQ\*'iEi`rga  prz€z zas{a.pienie/'€iiminację prż€starzawch  Źródet ciepia tsgo  samęgS rad2aju,  sł#ża.cych
da    bezpośFec§nie§o    ogrz€\^Jania    pomiesżczeń.    Charakteryzuja.    się    w§eiokr®€nie    niżsżą    erriisją

zartieczyszczeń, i.v t}',ti i{Sr`€ercg€nó`*' i pyłu €a{kc`*i.'it€go i jtegcg subtrakcji PF`vĄ 1S i PM2`S.

Na!eży jadnak podkreśiić, ż@ te rezui€aty można osiągna.ć w przypaciku nowciczesnych urządzeń opalanvch

`ę`r€v€fnem  ®pałowym,  dobrej jakości,  sezon®tvar:i,m  do  `*tiiigotncści  <20%.  Jeśli  chcemy  korżystać  Ż  aB!e€

€yeh  Lirząd2eń,  €o  jakó  użt#k@wnicy  r"s{my  zap€wnić  popj-a\`f!ią  ich  obs!usę,  g+b.ararĘtuja.ca.  mir3if"@!r}©

oddziatywanię   na   środovstisko,   a   także   re§ulafn!e   czyścić   insta!acjg   odpr®wsdzania   sp8!in   -   !{omirn

Urźa`dgenia te mu5za. być zasijane pa!iweffi, pc}zyskiwanym i vivkSrż\fśtyiF;jan'ym t®kair}i©. Biomasa cirz€wna

m!jsź   rćosiad3ć   odpo\SAiedftie   parametry  jakościowe   -   pe!iety   drzetvne,   bryki€q   drgewne,   dreęSłnc<

ka`*'aiko\ve   (S   zatv.   vł{i!g®ci   poriiżej   20§Jś   i  Qptymalnie   z   minima!ną   i!ością  kory,   iub  bez  jej   udżiaiij;

sezsrtowane, sLj§zo^r§e).

Dći#e  te  pc}kaziija.  po%'yt\rwny  poS©ncjai  urządzeń  na  biomasę  w  procesie  redukcji emisji  zanieczyszczeń

pS`*]ięŁrza.  K®niaczns jest moż!ivSie powszechne stosowania takich  st®\`{JocŻ@sriych  ufządzeń grzetv€zych.
Pciz\Sf<c!ii to skuŁec2nie pfzecivirdzia€ać zjawisku smogu,  aie  rówrĘisż ©siąsać ce!g kiimaty€zne -neutra!ność

Węgiową.    P®z}fskargie    tir€wfta    }    następcze    jego    .orzvgo€c\ąi.anie    jakS    staiaga    biapaiiwa    {pr2ez

se2o?!ol*łanie/suszęni@}  craz €state€znie  !okaine vfłykorzyst@nie,  nie L.ąFiąże się ze zużyciem  Śię dLgżej  i!ości

€r±srgii, co spraS.&,tia  że ś!ad węgjoŁS'y tego OZE :gest znikomy.

ZB*tąłsżyć  naia:ży,  że  biomasa  drz€i\tna  ,iie  jest  odpow§ednio  prSms\#afls  jako  OZE.  V\.,!  rea}izowanych

prc}gramach    n@   rzecz   poprawy   źakośc§   powietrza   {naw€{   zakazywaria   zepisami   nietktóFych   uchwaś
antysmogowych},  elimirsujg  się  lub  ogranicza  jej  stosowaiiig,  co  jest  dziaśaniem  wbrew  powszechnym

trgi?dem     św}atowt/m.     Brak    cdpowiedniej     #romScji     Źastanatć.'ia     szczególnie     t{f    odniesieniu     cic}

obserwo'titanych trenc!óijv eurSpejskich  i Sd!ic`śfivch  regŁ3iacji  pr8\mych€  {ciyrekt\fw§  RED!ij „Zielony Ład"}.

<ĄL!sgria w strateg§i  do 2050  roku &ap§ano`#a§a  udzia!  biomasy *&/ sektorze Sgrzg\Ąfni€ttt&a  ns  pQzi®mię 47%€

pcnie\fj`aż sek€of p®zyskiwania,  przeróbki  b!omasy  na  pa!i`*śo  Qraz  bfanżg  k®tiów  i  k3miręków  na  dre\#nS

?żĘii€e>sffft§S;3Ś§*isi:*a

WF®!zjć{l€h«n`ic=!W

t„2g`.Sya}S`:t.:-.,{9r;t€,rią`n^,€8€rść`i€ar~3,.*:.?*.`~rr`łapfS,:€Scłtyt}S;S
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przynosi do budżetu dochody większe, niż  pozos{ałe branże  Ozg razem  \^/zięte  {PV,  e!. wia{rowe,  pompy
ci3p3a}  i  zapewflia  pracę dia tysięcy  ludżi,  {https://bizr}esalęr=.pi/smog~czyst€~powietrze~pQkka-bioffiasa-

krystyna-kubica-tomasz-mirowski/),

Miejs€owe   ogrzewacze   pSmieszczeń:   wk!aćźy   kominkowe,   p:ecyki,   pie€e   akumukicyjne   są   istotnym

e!ementem      beżpieczeństwa      energetycznego      w     rozproszoriym      indywidua!nym      Qgrz€wnic:vjie
mieszkaniowym. Dotyczy to szczegó!nie swarii si€ci elaktfoęnęrgety€2ny€h, lub fl§ekorzystnych waruriów

meteofoiogicznych,   Jstnocześnie,    konstrukcje    speiniające    wymagani3    ekoprcjgktu,    niskoemisyjri$

08rźewacze pamig5zczańf Żasiiane drewnem s3. }oka!nie ciQstępnym, ważrsym źródł€m energii odiiawialnej.

Hre!jow@ re:gulacje prawrie w odniesieniu do m.iejs€tswych SgrzsuJaczy p®m.ieszcEań nci drevynci -u€hwast$
8€#€ysm09®`ffl9

8iSmasa,   w   tym    c!rewnc   to    r`ajwiększy,    rsdzimy   żasób   OZE.       j€j    energetycżne   wykorzystanie
\Jł noivc"€snych urządżeftiach grzewczych, jako epcja d!a ograniczenia em.isji nisk{ej z sektora komuna!no-

byłQwego  i jsdnoczesnej  s€hfonv  kiimatu, jest  nie tylko  pomijane,  ale  c®  ważne  b!okowane.  Aktualnie,

w  wie!u  s{refa€h  n@szegc!  krajw,  €rwają  ana!izy  stuc!;alne  i  kor!sultacjs  w  zakresie  oceriy  jakości  stanu

pQwi@trzg.  S€ai`ow!ą  one  podstav*ę,  m.ifl.  zakażów  stosowania  paiiw  staĄfch  wdrażanych  miejscotyymi
uchwałami  antysmogowymi,  !ub ograiiiczeń  w  zakres!e  eksp!oatacji  urządzeń.  W  wiąkszości tych  aktów

pravmych podstavfą pod€jmQwsriyćh,  radykajnych dzi3tań jest uśredr}§Siiy/zagr€gowany wskaźrEik em§si!

2}g±±i|gł±ś..ca?!Sg}ązźĘegg}.....ą;g....spa!.ąffi3adre\ma.}ą/.qgrze\ąfaczachpomieszęąęń,przyjętynapczbm!e55Q.g/€J
w   opracowartiu   Kog!ZE   ioś   P!B,   nt.   „Wskaźniki   emisji   zarti€czyszczeń   ze   spalania   pa!iw   d!a   źródeł

® nomina!nej mocy cieplnej dQ S MW,   {tabiica 5.1, strona 13}ł5. Na!eży zauważyć, że opracowanie KQB!Z€

zawiera  także  wartości  wskaźników  emiS!  wyQdrębnione  dla   ncMo€zgsnych  ogrz€waczy  pomiesżcżeń

{pie€e, pigcokuchnie, komi*ki} s?e?niając`/€i?, twmogi ekoprojektu {tsb!ica 7.2., s€r.16}. W€dług zawa*ych
w o?facowa n i u  informacjj  wska źn ik €inżźiL2}?i±±..±s±!Śśż±aśi€ege  d!ą..r!g±afjągzssa±7€ł!+!rzaEzeń  nie  przekrscza

wartości określcnej w raporcie K0BizE n@ pSg!omi€ łŁgffi.

Wskaźnik  emisji  pyk  S50  g/Gj  z  pewnością  n€e  pswi*i§ri  być  wykzżrzystvwa#y  ri®  o?isu  emisyjnośc!

ffi®woc28snych  ®grzewcay  pomieszczeń,  czy  pieców  ria  p€!iet  drze`Lvnv.  W  świet!e  Przeprowadzoriych

badań jEst to wartość wi€bkrotiii€ Żawyżona w stosunku łó rz€czywist€j emisyjności tych  urządzeń, jeś!i

są   użvtkowane   zgadnig   z   wy€ycznymi    produeenta.    Na!eży   więc   s€wiśrc!zić,   żg   #   edn!es€eriti   c§o

iiowQczesnvch ogrz@waczy pomieszczeń r!alęż\r s€osować wskaźn{k n€€pfz€kraczający \ńfarłośri 37 g/Gjć

@tireślcmvwraporc;eKQ%LZE2ł.

Pcr:ad€o, w świetie ana!izowanych ®mówionych wyników badań stwierdżić można, że brak jest podstawy

dc  wcjrażariia   zakazu   spai@n.m   stałych   biQpa!iw  Q{rzymy\aranych   z   bic!m€sy  c!rz€wiigj,  w  tym   dr€wna

kawałi<owegc    w    nowccz€snych    urząd2eniach    grzewczych,    tym    barc}ziej    zgodnych    z    wymogami

icht€,gjs;,`/krajawgsSaa.kQbiz8,pl/docs/MATE#!AL_wsxazn;kL.male_kot!y_2'320.pdf
;:*Ł{ps://krajciwabaża.kobize.pi/doc5/MATERIALws{ażnikLmale_kotiy_2020,pdf

P&iitpchriik3 ś!ęs&a
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Ekoprojektu.   Można  stwierdzić,  że  w sposób  bezzasad,iy,  i  ca}kowici€  niepotrzebny ogranicła  się  przez

to  Ł<#`/korzystani€   racizimych   zascib-ćw'   CZE,   bicmasy   drze\.'i..nej   ponieważ  j@k  dowodzą   wtmiki   bac!6ń

nc}`,voczesne   urza`dz€riia   nie   oddziaiują   na   środow.;skc   !   !udzi   ``^j   sposób   istotr!y.   Wręcz   przeciwnie,

w}{korzys€ywanie   drewna   cio   ce!ów   grżewczych   `ife   wszystkich   je€o   postaciach,   w   nowoczesnych

ur2ąStzeniach  i  przez {o  ograniczenie  wykorzv`stił.waśiia  paii`w  kSpaln\/ch,  jak  gaz  Żiemny,  może  wi/datnie

pr2yczynić do popra\.# stanu śroc!owiska  naturalnego.  Promov.,japż!e  biomasy drze\*jnej d!a ogrżewnictw3
in®*ywidualnego   jest    ugruntowanym    trenciem    w   wysokorozwinię&ych    krajach    Europy    zachodn§ej,

gcś2ie  od  la{  funkcjonuja`  mechanizmy  intensyv#js§o  wsparcia  finansota,{ego  ciia  urza.dzeń  na  biSmasę,
w tym ogrzewaczy pomieszczeń. Przykiaciem rr.®że €u b'yjć crĘociażby Frar`cja, Niemc`f, Austria, Skandynaw;a

€zy Szviłajcsria znana  ze szczegóinej troski o czystość pf>w€etrza Qraz zd r®wie  ludiiośc!.

Prżyjmo`jŁ.ane    rozwiązsriia    prs`SÓ/iia,    tĄt.    t`}<'m    m;ejscc.bJje    `uci?j\.,'a?`y'    ar}tyśrr,ogottv'e>`    włrin.y'    w    sposób

zd€c`/dowany  rożróżniać  r;owoczesne,  n§skaemisyjne  urządzenia  g`rze\`tcze  QZE,  zgodna  z  Ekoprojek?em

od  praitJdzitipv.CŁ:8 2agfożefa  dla j€kości  powietrza,  tj.  źródeł przestarzawch.,  niespeirgiający€h jak:cŁ:ikoiwi€k
•`ęĄ/`Sć.mosó`..J   -    szkQc§!iwvch    kopciuchó\tJ.    Drasty.c:ne    reguia€je    prawne,    e{iminijące    OZE    2    sekt®ra

c}grzewnictwa  indywicź`ua;nego  uzriać  r.aieży  za  wadli\\łe,  w-ręcz  szkodiiwe,  szczegółnie  w  prz'}Jpadku  ż€ł`,

€{`3tjłv:ałyii#an!a.    .n!3   obszarai:'n    ?.ozamiejs`*icrL    Różnia.    się    one    \i..   spc>sób    łasadnicżych    c}d    cbszaróve<`
`*.ji€!koi?iiejskich.     W     takich     s2czegó!ri\Jch     p.rzypadkach,      tj.     obszarach     ścis§ycii     €er!tfó'ąv     miast

fj   €;"3arakterystyczgrĘej   zwaltej  zabijdo%{{e  i  stabym   pr2evłie€rzar.iu,   uza§acin:one   wyc!aje  się  vi'cirażenia

co   r,ajwt/żej   oki.eso`.vych   ograniczeń.   uż`,ftkoił;gnia   urząc!2€ń.   na   pe:;wa   sta{e,   Szczegóinie   u.f   =rakc:E

\ł/ystępowarĘia   incyden{ó`.\J  smogoviiych.  Ta!{im   dzia€aniom   powJinny  jednak  t®warzyszyć  symetryczr,e

i»o2vv'iązania cbejmuja.ce pozostafe, g§ó\me żródia emisji, w szczegó!ności trans?ort,  ponieważ jak t.%łnika

:  r3poftów  N§j``#r`,'ższej  lzby  Kontroii  Eo  w  5zc2egó!ności  zani€cz`.ćszczeręia  PóchĘdzące  z  €{~ansp{3łiu  mają

decydujący w.c>ł}.w na stan  .3ov`fietrza w miastach32.

ćr ha-g. i Rcbert Kut:,ic€^„ P.ror. PS!.ś!.
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