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Petycja. 

 Dotyczy: efektywnego zwalczania niskiej emisji zanieczyszczeń. 

 Dziękujemy za pismo z lipca 2016 r. znak DOP-I.4030.30.2016.ZW będące odpowiedzią na nasze pismo z 
marca 2016 r. Faktem jest, że „dobra zmiana „ odpowiada na pisma skierowane do niej, w 
przeciwieństwie do uprzedniej władzy, która zazwyczaj ignorowała petycje i wnioski mające na celu 
dobro Obywateli i poprawę efektywności gospodarowania. 

Ważna dla nas jest informacja, że NFOŚiGW prowadzi działania w celu stworzenia maksymalnie jasnych i 
klarownych zasad wspierania inwestycji proekologicznych. Dostrzeganie zjawiska, że w niektórych 
przypadkach uzyskany efekt ekologiczny był niewspółmierny do poniesionych kosztów jest zgodny z 
naszymi przekonaniami co stwarza dobrą przesłankę do przyszłych racjonalnych działań. 

Z kolei z pisma Wojewody Śląskiego z dnia 04.04. 2016 r. , znak : KOI … wynika, że wojewoda nie posiada 
kompetencji pozwalających mu na współredagowanie … aktów prawa lokalnego !. 

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach … umożliwia 
stowarzyszeniom prawo czynnego uczestnictwa w życiu publicznym. W przeszłości ,w odniesieniu do 
naszych działań na odcinku zwalczania niskiej emisji zanieczyszczeń spotkaliśmy się z lekceważeniem . 

Obszerne opracowanie „Smog, a kompleksowy program ograniczenia zanieczyszczeń” złożone do 
Prezydenta oraz Rady miasta Rybnik w dniu 7 marca 2016 r. to jest w wyznaczonym terminie konsultacji 
oraz do około 30 innych adresatów , nie doczekało się merytorycznego ustosunkowania do niego. Co 
więcej zostało generalnie przemilczane, uznane za niebyłe, a rozwiązania zawarte Uchwale Nr 319 . XIX/ 
2016 Rady Miasta Rybnika są nieefektywne i sprzeczne z poczuciem sprawiedliwości . Preferują one 
wymianę źródła ciepła opalanego paliwem stałym nie spełniającego wymagań klasy 5 i wyższej i 
zastąpienie go : kotłem gazowym , podłączeniem do sieci c.o., ogrzewaniem elektrycznym , kotłem 
olejowym , kotłem LPG. W przypadku kiedy podłączenie do sieci c.o. lub gazowej jest techniczne 
niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione ; dopuszcza się kotły na paliwo stałe spełniające 
wymagania klasy 5. 

Postanowienia powyższe oraz wprowadzenie dla przyszłych użytkowników kotłów na paliwo stałe 
chcących dotacji , obowiązku uzgadniania z administratorami sieci gazowej i centralnego  ogrzewania, 
jest kolejnym przejawem wzrostu biurokracji . Powyższe uregulowania nie służą dobrze ograniczaniu 
emisji zanieczyszczeń ze względu na nieosiąganie możliwej efektywności ekonomicznej . Priorytetem 
musi być maksymalne ograniczenie emisji przy danej dotacji, a nie preferowanie rozwiązań, które w 
ostatecznym rachunku są hamulcem we wdrażaniu rozwiązań efektywniejszych /optymalnych / 
zawartych w naszym opracowaniu „Smog, a kompleksowy program ograniczenia 
zanieczyszczeń”. Zgodnie z punktem 5.2. Rachunek efektywności ekonomicznej przedsięwzięć 
stymulatorem postępu w walce z zanieczyszczeniami powietrza / tego opracowania /, uznać należy za 
słuszne : 

http://dop-i.4030.30.2016.zw/
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1. preferowanie przedsięwzięć, w wyniku których różnica pomiędzy sprawnością spalania nowo 
zainstalowanego kotła a demontowanego będzie najwyższa. 

2. stwierdzenie, że ekonomicznie najefektywniejsza eliminacja smogu nastąpi poprzez wymianę kotłów o 
wyższej mocy , przy jak największej różnicy sprawności nowego kotła w odniesieniu do poprzedniego. 

3. przyjęcie jako zasadniczego kryterium przyznawania dotacji , wysokiej sprawności kotła klasy 5 bez 
dodatkowych uwarunkowań prowadzi do nieoptymalnego wydawania pieniędzy.Wymiana kotła 
grzewczego klasy trzeciej lub bezklasowego na kocioł klasy czwartej , może być ekonomicznie 
efektywniejsza niż zastąpienie kotła klasy czwartej przez kocioł klasy piątej. Decyduje różnica w 
sprawności spalania w kotłach przed i po wymianie . Z tego powodu dotowanie zabudowy kotłów klasy 4 
, które są tanie i spełniają normy unijne powinno być możliwe. 

Podano w opracowaniu ' Smog … „ konkretne wyliczenia potwierdzające powyższe twierdzenia. 

Domniema się, że podobne uchwały jak wyżej omówiona Uchwała nr 319 … podjęło wiele urzędów miast 
i gmin , a w konsekwencji wiele dotacji otrzymają najbogatsi mieszkańcy, których stać na wysokie 
nakłady modernizacji oraz przejście na paliwo droższe. Pamiętać należy, że : 

 obniżka zanieczyszczeń z tytułu niskiej emisji determinowana jest głównie przez poziom 
zamożności właścicieli nieruchomości i stopień ich świadomości ekologicznej, 

 najczęściej wypłacane wynagrodzenie / dominanta/ to tylko 60 procent średniej krajowej , a w 
grupie emerytów i rencistów średnie dochody są jeszcze niższe, 

 właściciele domów jednorodzinnych obciążani są podatkami od nieruchomości , a koszt 
utrzymania tych domów jest wyższy niż odpowiedni czynsz za mieszkania w budownictwie 
spółdzielczym. 

Skrótowo przedstawione problemy wskazują na celowość i konieczność opracowania nowych planów na 
rzecz odpowiedzialnego rozwoju efektywniejszych ekonomicznie przedsięwzięć eliminujących 
zanieczyszczenia . 

W planach tych należy wykorzystać nasze proponowane rozwiązania . 

Zdumiewa fakt, że organizacje społeczne bez jakiegokolwiek wsparcia finansowego zarówno władz jak i 
sponsorów, wypracowują rozwiązania lepsze niż osoby zatrudnione i dobrze opłacane. Co więcej , wiele 
urzędów po powzięciu wiadomości umożliwiających efektywniejsze gospodarowanie i poprawiających 
jakość życia mieszkańców , nie czuje się w obowiązku włączyć się w proces budowy państwa 
obywatelskiego . 

Najwyższy czas na pogłębianie procesów obywatelskiego zaangażowania na rzecz „dobrej zmiany”i 
myślenia o pomyślności jak największej liczby ludności, a nie tylko zamożniejszych. Kryterium 
efektywności ekonomicznej w przypadku przedsięwzięć na rzecz obniżki zanieczyszczeń musi być 
pierwszoplanowe, a dotychczasowe uregulowania nie spełniające tego kryterium zmienione. 

Zapraszamy na stronę internetową www.nwsd.pl – Aktualności : Smog ,a kompleksowy program ...; 
Dokumenty : Artykuł nr 107 Konferencja klimatyczna / Dobry klimat dla ekoterorrystów /. 

Stowarzyszenie                                                                           Stowarzyszenie                                                                                                                             
Nasz Wspólny Śląski Dom                                                          Sprawiedliwość i Prawda                                                                                                                                           
Prezes Zarządu Głównego                                                          Prezes 

 / - / Paweł Helis                                                                          /-/ Alojzy Motyka                                                                       

  Rybnik, dnia 9 sierpnia 2016 roku 

http://www.nwsd.pl/

