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Urząd Miasta Poznania - Wydział Ochrony Srodowiska przekazuje opinię do projektu 
„Krajowy Plan Wdrożenia Konwencji Sztokholmskiej" 

Wg projektu znaczący udział w emisji polichlorowanych  dibenzodioksyn 
i dibenzofuranów (PCDD/F) odgrywa sektor komunalno-mieszkaniowy, w któ rym dla 
celów grzewczych i bytowych stosowanym paliwem jest węgiel kamienny. Przy 
wskaźniku emisji dla palenisk domowych 18 mg PCCC/F/Gg  węgla odpowiada to 
emisji 162 g TEQ, tj. 50,4 % udziału w ogólnej ilości uwalnianej do powietrza w skali 
roku. 

W ramach wdrożenia Konwencji będą realizowane działania, związane z wdrożeniem 
dyrektywy UE, określone w obowiązujących w Polsce ww. dokumentach 
strategicznych, ukierunkowanych na oszczędność energii i ograniczenie emisji 
poprzez wymianę instalacji wytwarzania ciepła starej konstrukcji i niskiej sprawności na 
urządzenia nowe o wysokiej sprawności energetycznej. 

Po zapoznaniu się z ww. dokumentami zwraca się uwagę, że: 

- działania polegające na wymianie istniejącej instalacji wytwarzania ciepła starej 
konstrukcji i niskiej sprawności na urządzenia nowe o wysokiej sprawności 
energetycznej są realizowane w bardzo ograniczonym zakresie, gdyż właściciele 
i użytkownicy tych urządzeń nie są zainteresowani zmianą nośnika energii, 
z uwagi na wysokie ceny gazu i energii ciepinej, 

- brak jest przepisów zgodnie, z którymi podmioty i osoby fizyczne mają obowiązek 
wymiany istniejącej instalacji wytwarzania ciepła starej konstrukcji i niskiej 
sprawności na urządzenia nowe o wysokiej sprawności energetycznej, 

- określenie  sposobu ogrzewania budynków w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego dotyczy jedynie budynków nowo powstających 
a nie istniejących, 

- ograniczenie procederu spalania odpadów w indywidualnych urządzeniach 
grzewczych można uzyskać dopiero po wprowadzeniu przepisów umożliwiających 
samorządowym służbom kontrolnym, kontrolę podmiotów lub osób fizycznych 
w tym zakresie, bez obowiązku wcześniejszego zawiadamiania. 

Sprawę prowadzi:  
Stanisława Koczorowska 
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