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dotyczy: uwag i propozycji do projektu Krajowego Planu Wdrażania Konwencji Sztokholm-
skiej (KPWKS). 

Po zapoznaniu się z projektem KPWKS, przesłanym przy piśmie znak: DGOas-044-  
10/36355/10PK  w dniu 10 sierpnia br., przekazuję do rozważenia następujące propozycje do 
zamieszczenia w projekcie Krajowego Planu: 

W ramach działań bezpośrednich: 
Eliminacja substancji zawierających TZO  zgromadzonych lub przeterminowanych 

powinna odbywać się na zasadach skupu i odbioru przez wyspecjalizowane jednostki, które 
następnie prowadziłyby proces utylizacji TZO. 

Zachęta w postaci skupu środków zawierających TZO: 
1. wyeliminowałaby obawy, że kosztami likwidacji zostanie obciążony właściciel 

i przyspieszy proces „zbiórki" produktów chemicznych zawierających, 
2. da gwarancję, że likwidacją substancji z TZO będą zajmowały się podmioty po-

siadające wymagane prawem pozwolenia, zezwolenia i instalacje do przeprowa- 
dzenia prawidłowego i bezpiecznego procesu utylizacji TZO, 

3. da gwarancję, że skupione substancje nie pozostaną bez właściciela, pozosta-
wione bez nadzoru. 

Stąd proponowany proces powinien być przeprowadzony przez ograniczoną liczbę 
firm, które dawałyby gwarancję właściwej realizacji całego procesu utylizacji od zbiórki po 
likwidację. 

Firma powinna posiadać: 
wyspecjalizowaną kadrę, 
własne tereny do składowania zebranych substancji, 
technologie pozwalające na prawidłowy proces utylizacji, 
własną instalację do utylizacji (np: termicznej), w której są w stanie przeprowa- 
dzić właściwy i bezpieczny proces degradacji. 

Powyższe działania powinny zostać poprzedzone akcją informacyjno — edukacyjną, 
szczególnie w terenach rolniczych i terenach byłych spółdzielni rolniczych i PGR-ów. 
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W ramach działań pośrednich: 

Wprowadzić do KPWKS, działania, które są praktycznie realizowane we wszystkich 
województwach, a wynikają z wprowadzonych uchwałami sejmików wojewódzkich, Progra- 
mów Ochrony Powietrza (POP). 

W głównej mierze działania w ramach POP mają na celu obniżenie imisji pyłów po-
przez ograniczenie ich emisji. Obniżenie emisji pyłów, jako ośrodków kondensacji o rozwi-
niętej powierzchni sorpcji i absorpcji w tym zanieczyszczeń z grupy TZO, wpłynie pośrednio 
na obniżenie ich zawartości w środowisku. 

Stąd wydaje się celowe, aby POP były również uwzględnione, jako działania pośred-
nie wpływające na obniżenie emisji TZO do środowiska, tym bardziej, że obniżenie emisji 
pyłów jest działaniem stosunkowo prostym (dostępne urządzenia ochrony powiet rza i techno-
logie). Natomiast wpisanie tego rodzaju działań w POP stworzyłoby samorządom lokalnym 
dodatkowe możliwości dostępu do środków finansowych na realizację POP w zakresie ogra-
niczenia emisji pyłów. 
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