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Ministerstwo Klima 

Apel do Ministra Środowiska 
w sprawie maksymalnego obniżenia norm emisji zanieczyszczeń  wprowadzanych 

do powietrza przez podmioty gospodarcze 

Szanowny Panie Ministrze, 

Miasto Mielec od lat dotknięte jest problemem poważnego zanieczyszczenia powietrza, które 

związane jest zarówno z emisjami źródeł  przemysłowych oraz tzw. „niskiej emisji". Walka 

ze smogiem jest zarówno dla naszych mieszkańców jak i dla samorządu sprawą  priorytetową. 

Dlatego jako Radni Rady Miejskiej w Mielcu, wyrażamy głębokie niezadowolenie z sytuacji, 

która może nastąpić, gdy planowane zamierzenia firmy Kronospan Mielec Sp. z o. o. zostaną  

zrealizowane. 

W związku z decyzją  Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20.06.2018 r. 

(znak: OS-1.7222.3.7.DW) zmieniającą  pozwolenie zin:egrowane dla instalacji do produkcji 

płyt drewnopochodnych — Kronospan Mielec Sp. z o.o. ma obowiązek, obok ciągłego pomiaru 

emisji zanieczyszczeń, emitowanych na dwóch emitorach - również  prowadzenia pomiarów 

okresowych dla substancji, których dotychczas nie mierzono tj. metali ciężkich. 

Podczas pomiarów kontrolnych realizowanych p:•zez Spółkę, wynikających z zapisów 

pozwolenia zintegrowanego, stwierdzono emisję  do powietrza: miedzi, niklu, manganu, 

ołowiu, rtęci. Według oświadczenia firmy Kronospan „Ustawodawca nie określił  limitów 

emisji metali ciężkich dopuszczalnych dla branży (plyly drewnopochodne), w związku z tym, 

że we wcześniejszych latach takie emisje nie były brare pod uwagę  (przez ustawodawcę)." 

W związku z tym Spółka wnioskuje o zmianę  pozwolerla zintegrowanego i jego rozszerzenia 

o zezwolenie na emisję  metali ciężkich w bardzo wysPkich ilościach, bo około cztery tony 

rocznie. 

Jesteśmy zdumieni, że przez 20 lat funkcjonowania tej branży przemysłu prawodawcy, 

którzy winni dbać  o ochronę  środowiska, nie stawiali wymagań  w zakresie emisji metali 

ciężkich. 

Reakcją  na ten wniosek jest ogromne zaniepokojenie mieszkańców Mielca — którzy 

obawiają  się  wydania zgody na usankcjonowanie emisji tych szkodliwych substancji 

w wielkościach wnioskowanych przez Zakład Kronospan. Jednocześnie inna firma z mieleckiej 



SSE Euro- Park wystąpiła o przedłużenie zezwolenia na termiczne przekształcenie odpadów 

produkcyjnych drewnopochodnych (trociny i pył  z cięcia płyt). 

Jako radni i samorządowcy, a przede wszystkim przedstawiciele naszych mieszkańców, 

wyrażamy stanowczy sprzeciw i apelujemy do Pana Ministra o zaostrzenie przepisów 

regulujących wielkości emisji oraz o wytyczenie ścieżki działań  dla organów decyzyjnych 

i kontrolnych chroniących zdrowie i życie ludzi. 

Z poważaniem 
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Otrzymują:  
I) Adresat, 
2) A/a. 

Do wiadomości:  
Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej, 
Marszałek Województwa Podkarpackiego, 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. 


