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Warszawa, dnia 19.09.2019r.

Znak: MZ/ 69 /2019r

Kancelaria Senatu
ul. Wiejska 6/8,

00-902 Warszawa

dotyczy: stanowisko  w sprawie rz dowego Projektu ustawy o zmianie
                ustawy Prawo ochrony rodowiska oraz ustawy o Inspekcji
                Handlowej (druk sejmowy nr 3522) – KP PiS

Sprzeciw Krajowej Izby Kominiarzy w sprawie obligatoryjnego rozpatrzenia warunków
do pod czenia budynków do sieci ciep owniczych.

Krajowa Izba Kominiarzy zapozna a si  ze Sprawozdaniem Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz
Komisji Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa z dnia 11.09.2019r. rekomenduj cym Sejmowi
RP  przyj cie poprawek w zakresie obligatoryjnego rozpatrzenia warunków do pod czenia budynków do sieci
ciep owniczych .

Krajowa Izba Kominiarzy uwa a, e proponowany zapis jest niekorzystny dla obywateli –
konsumentów, naruszaj cy ich prawa wolno ci wyboru oraz bezpiecze stwa energetycznego.

Uzasadnienie:

1. Niezale no  – wolno  wyboru
Wszyscy ludzie ceni  sobie wolno . Jednym z aspektów wolno ci jest wolno  wyboru w zakresie ogrzewania

asnego domu.

2. Przeciwdzia anie monopolom
Kiedy rynek dostaw no ników ciep a jest ograniczony do w skiej grupy dostawców ( ciep ownia) prowadzi to do
przewagi ekonomicznej nad odbiorcami. Przewaga ta umo liwia osi ganie dodatkowych zysków, kosztem
odbiorcy, dzi ki korzystnemu dla dostawcy kszta towaniu cen sprzeda y.
Jest to niekorzystne dla konsumenta, który maj c ograniczon  mo liwo  wyboru musi przysta  na dyktat
cenowy dostawcy, bo nie mo e zrezygnowa  z ciep a w domu.
Mo liwo  korzystania z OZE do ogrzewania mo e by  dla w ciciela mieszkania korzystnym cenowo
wyborem.

3. Racjonalno  gospodarowania zasobami naturalnymi
W przypadku zawodowych elektrowni i elektrociep owni sprawno  energetyczna spalania w Polsce najcz ciej
wynosi od 30%, w przypadku starszych bloków energetycznych, których jest wi kszo , do ponad 40%
w przypadku bloków bardziej nowoczesnych, których jest niestety niewiele.  Z podobnie nisk  sprawno ci
jest w elektrowniach spalana biomasa (OZE).
To bardzo nieracjonalne, bo spalanie drewna biomasy w domowych wk adach kominkowych lub kot ach
na drewno jest znacznie bardziej korzystne energetycznie. Sprawno  wk adu kominkowego okre la si
od 70 do 80%, za  sprawno  nowoczesnych wysokowydajnych domowych  kot ów centralnego ogrzewania
zgazowuj cych drewno (kot y na holzgas) mo e osi ga  90%.
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4. Zielona energia – neutralna z punktu widzenia CO2

Kluczowe znaczenie ma zmobilizowanie w  bilansie energetycznym zasobów biomasy takich jak drewno i pelet.
Na terytorium Unii Europejskiej obowi zuje cel przewiduj cy 20 % udzia  energii ze róde  odnawialnych
w ca kowitym zu yciu energii we Wspólnocie do 2020 r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze róde  odnawialnych
(OZE) nakazuje, e pa stwa cz onkowskie powinny wzi  pod uwag  optymalne po czenie technologii
z zakresu efektywno ci energetycznej i energii ze róde  odnawialnych.

5. Bezpiecze stwo energetyczne
W naszej szeroko ci geograficznej w miesi cach zimowych prze ycie jest mo liwe jedynie przy odpowiedniej
temperaturze pomieszcze .  Dlatego wa ne jest, by na wypadek awarii sieci energetycznych (elektryczna,
gazowa, ciep ownicza) zapewni  mo liwo  alternatywnego ogrzewania mieszka .  Awarie mog  by
spowodowane katastrofami naturalnymi takimi jak huragany, powodzie, nie yce, po ary, lub celowym
dzia aniem cz owieka np. zamachami terrorystycznymi.  W przypadku awarii totalnej lub awarii systemowej
typu „blackout” skutki mog  by  odczuwalne na terenie du ych obszarów kraju.

6. Interes narodowy
Polska jest krajem energii z w gla, pól i lasów, wiatru, s ca, ziemi i wody.. Zawarte w nich zasoby
energetyczne s  wielkim bogactwem. Istnieje mo liwo  wykorzystania nowoczesnych, innowacyjnych
technologii, aby podczas spalania w gla - niebieski w giel (blue coal), drewna-biomasy (OZE) ograniczy
do minimum zanieczyszczenie rodowiska. Trzeba te mo liwo ci wykorzysta  dla dobra gospodarki narodowej.
OZE zapewniaj  bezpiecze stwo energetyczne, wykorzystuj  lokalne zasoby, nowe innowacyjne technologie
i s  przyjazne dla rodowiska.

Krajowa Izba Kominiarzy  deklaruje pe  gotowo  wsparcia organów w adzy
pa stwowej i samorz dowej w procesie stanowienia prawa, maj c na uwadze bezpiecze stwo i
jako ycia konsumentów, u ytkowników mieszka , w tym przyjazne dla cz owieka i
rodowiska korzystanie z zasobów naturalnych polskiej ziemi.

	

Prezes
Krajowej Izby Kominiarzy

Marcin Ziombski
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