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Mieszkańcy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii od lat muszą zmagać się z  bardzo złym 

stanem jakości powietrza. To na terenie GZM, w Śląskim Centrum Chorób Serca  w Zabrzu 

wykazano silną korelację między występowaniem dni smogowych, a liczbą stanów 

zawałowych i przedzawałowych. Niemniej dzięki wielorakim działaniom, podejmowanym 

zarówno na poziomie rządowym, samorządowym, jak i społecznym, udało się wprowadzić 

szereg działań o charakterze legislacyjnym, finansowym i edukacyjnym, które powoli 

zaczynają wpływać na poprawę jakości powietrza. Jednak żadne z podejmowanych przez 

nas działań na szczeblu samorządowym nie przyniesie zamierzonego i długotrwałego efektu                   

bez wprowadzenia ogólnokrajowych przepisów, regulując tym samym największy problem,                 

z którym musimy mierzyć się zwłaszcza w tzw. sezonie grzewczym, gdy do domowych 

palenisk trafiają paliwa nie spełniające żadnych norm emisyjnych. Możliwym było 

wprowadzenie zakazu ich używania, co jest realizowane dzięki uchwale antysmogowej 

podjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego w 2017 roku, ale ich sprzedaż już nie.  

W związku z powyższym niepokojące są doniesienia o działaniach lobbingowych w kierunku 

zamrożenia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 roku                               

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.  Rozporządzenie to weszło w życie                       

po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, wycofując w ten sposób z obrotu muły i flotokoncentraty 

węglowe, jednak w zakresie najdrobniejszych miałów, które mają dramatyczny wpływ na złą 

jakość powietrza, wskazano vacatio legis, aż do końca czerwca 2020 roku. Teraz zbliża się 

ten czas, dlatego wyrażamy pełną nadzieję, że to oczekiwane prawo  będzie wdrażane                             

i egzekwowane.  
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Ponadto, należy wskazać konieczność dostosowania w/w rozporządzenia do wymogów 

emisyjnych postawionych w rozporządzeniu dot. kotłów na paliwa stałe.                                                  

Norma PN EN 303-5:2012 definiuje parametry paliw stosowanych do badań kotłów na paliwa 

stałe. Na tej podstawie określane są wartości sprawności i emisji zanieczyszczeń,                               

które decydują o spełnieniu wymagań klasy 5 oraz wymagań ekoprojektu. Oznacza to,                     

że kotły na węgiel i biomasę dostępne na rynku, są w stanie spełnić wymagania ekoprojektu                               

tylko przy zastosowaniu węgla, peletu i drewna odpowiedniej jakości.  

Tymczasem wymagania jakościowe dla węgla dostępnego w sprzedaży odbiegają                            

od parametrów określonych w normie PN EN 303-5:2012. 

Województwo śląskie, a w szczególności gęsto zabudowany teren Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii z populacją około 2,3 mln, są obszarami o największej koncentracji 

zanieczyszczeń powietrza w Polsce. Utrzymywanie status quo w tej kwestii może tylko 

pogłębić przekonanie  o braku bezpieczeństwa ekologicznego. W naszych badaniach 

społecznych mieszkańcy wskazali, że jedną z najistotniejszych kwestii poprawy jakości życia 

jest funkcjonowanie w czystym środowisku i oddychanie czystym powietrzem. 
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