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STANOWISKO
KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY
dotyczące postanowień uchwały nr XLVII/1470/2021 z 15.04.2021 r. Rady m.st. Warszawy
„Program ochrony środowiska dla m. st. Warszawy na lata 2021-2024”.
Krajowa Izba Kominiarzy opowiada się za czystymi technologiami uzyskiwania energii z paliw
stałych w szczególności takich jak drewno i biomasa (OZE), niebieski węgiel (blue coal) oraz czystym
spalaniem węgla w technologii „od góry”, które zapewnia efektywne dopalanie części lotnych paliwa.
Niniejszym sprzeciwiamy się postanowieniom Programu ochrony środowiska dla m. st. Warszawy na lata
2021-2024 w części, w której:
1. Traktuje on jednakowo węgiel będący paliwem kopalnym i drewno, które jest odnawialnym źródłem
energii (OZE).
2. Obarcza on winą za powstawanie smogu kominki i miejscowe ogrzewacze powietrza na drewno bez
podania jakiegokolwiek naukowego uzasadnienia.
3. Pomija on fakt, że przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest nieegzekwowanie podjętych już uchwał
antysmogowych, a w szczególności brak narzędzi do egzekucji istniejących już przepisów.
4. Promuje on odnawialne i niskoemisyjne źródła energii jednocześnie pomijając drewno, biomasę
i nowoczesne miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, o których mówi Rozporządzenie Komisji (UE)
2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy
pomieszczeń na paliwo stałe.
W celu podniesienia standardów energetycznych polskich domów, stoimy na stanowisku, że
regularne usuwanie zanieczyszczeń z kominów należy traktować jako profilaktykę emisji pyłów do
atmosfery. Kiedy komin nie jest czyszczony sadza jest emitowana do atmosfery, a przy pożarze sadzy
w ogromnych ilościach jednorazowo trafia w powietrze. Kominiarze swoją pracą zapobiegają
wprowadzeniu takiej ilości zanieczyszczeń lotnych do atmosfery. Podczas rutynowych czynności
związanych z czyszczeniem kominiarze informują również użytkowników urządzeń ogrzewczych
o ekologicznych metodach palenia oraz wpływie dobrej klasy kotłów i wartościowego paliwa na znaczące
obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z ich urządzeń. Tym bardziej, iż proces wdrażania w życie
ustalonych w Uchwale zasad i celów, w kontekście uzyskania oczekiwanych efektów, może trwać wiele
lat.
Krajowa Izba Kominiarzy deklaruje pełną gotowość wsparcia organów władzy państwowej
i samorządowej w procesie stanowienia prawa, mając na uwadze bezpieczeństwo i jakość życia
konsumentów, użytkowników mieszkań, w tym przyjazne dla człowieka i środowiska korzystanie
z zasobów naturalnych polskiej ziemi.
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