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Nota ekologiczna
Dotyczy: Uchwała intencyjna w sprawie ograniczeń w używaniu paliw stałych z dnia
27.05.2021 zwana dalej „Nową uchwałą intencyjną”

Szanowni Państwo,
Z uwagi na fakt, że nowa uchwała intencyjna dotyczy zagadnień, które są przedmiotem statutowej
działalności Polskiego Forum Klimatycznego, prosimy o przyjęcie poniższych informacji i
uwzględnienie ich w jej procedowaniu.
Polskie Forum Klimatyczne jest ogólnopolską pozarządową organizacją ekologiczną, która tworzy
rozwiązania wspomagające realizację europejskiego proklimatycznego Green Deal 2050
uwzględniające zasadę zrównoważonego rozwoju.
Oznacza to, że przywiązujemy szczególną wagę do równoważnego dbania o aspekty środowiskowe,
ekonomiczne oraz społeczne podejmowanych działań. To jest tożsame ze szczególnym dbaniem o
interesy mieszkańców w całym procesie transformacji energetycznej, co jest bliskie zadaniom
radnych na poziomie gmin. Państwo są naszym szczególnie ważnym partnerem, bo jesteście najbliżej
mieszkańców, najlepiej potraficie zrozumieć ich potrzeby i jednocześnie bezpośrednio
reprezentujecie ich interes.
Polskie Forum Klimatyczne prosi o przyjęcie następujących uwag i wniosków:
1. Cel klimatyczny biomasy.
Zarówno stara, jak i nowa uchwała intencyjna ograniczają używanie biomasy, która jest
Odnawialnym Źródłem Energii (OZE). Paliwo to jest również zeroemisyjne w klimatycznym
sensie – bilans emisji dwutlenku węgla wynosi zero. Dodatkowo wyemitowany podczas
spalania dwutlenek węgla jest natychmiast z atmosfery pochłaniany przez pozostałe, rosnące
w lesie drzewa (nie jest prawdą, że trzeba na to czekać 80 lat aż drzewo odrośnie).
Warunkiem jest prowadzenie odpowiedniej gospodarki leśnej gwarantującej nie zmniejszanie
się zasobności lasów – w Polsce warunek ten jest SPEŁNIONY. Z punktu widzenia dyrektyw
unijnych o promocji OZE, polskiej ustawy o OZE oraz interesu klimatycznego i interesu
mieszkańców NIE WOLNO ograniczać używania odnawialnych źródeł energii a przeciwnie

NALEŻY JE PROMOWAĆ I JEST TO JEDNYM Z ZADAŃ WYZNACZONYCH SAMORZĄDOM W
POLSKIEJ USTAWIE O OZE z 2015 r.
Polskie Forum Klimatyczne wnosi o nie przyjmowanie nowej uchwały intencyjnej w
proponowanym kształcie bez wystarczających konsultacji w tym względzie. Wnosimy o co
najmniej powstrzymanie się od przegłosowania nowej uchwały intencyjnej z tego powodu.
2. Cel ochrony powietrza
Podstawowym celem nowej uchwały intencyjnej jest ochrona powietrza ale też zdrowia i
generalnie funkcjonowania mieszkańców, których Państwo reprezentują. W tym sensie
trzeba mieć na uwadze fakt, że ogrzewanie za pomocą odnawialnej biomasy (drewno
kawałkowe i pellet) w urządzeniach spełniających normy Ekoprojektu nie ma istotnego
wpływu na zanieczyszczenie powietrza. Właśnie Ekoprojekt (zbiór zasad i minimalnych
wymagań dla urządzeń grzewczych) został przez Unię Europejską stworzony po to, żeby
określić grupę urządzeń, które są w tym sensie „czyste” i nie powinny być ograniczane bez
wyraźnej przyczyny. W nowej uchwale intencyjnej zawartych jest kilka konkretnych zapisów
ograniczających używanie urządzeń spełniających normy Ekoprojektu. Na przykład zapis o
możliwości eksploatacji kotłów na pellet emitujących maksymalnie 20 mg/m3 pyłów, gdy
Ekoprojekt mówi o 40 mg/m3. Jest to bardzo istotna ingerencja w europejskie ustalenia. Taki
zapis oczywiście wpływa na ograniczenie dostępu mieszkańców do urządzeń tańszych –
nadmiernie obciąża ich oraz gminny, publiczny budżet. Stawianie się ponad mądrość
wieloletnich ustaleń europejskich poważnie obciążające kieszenie mieszkańców (działanie na
ich niekorzyść) może być wyjaśnione tylko i wyłącznie niezbitymi dowodami naukowymi.
Jednak na różnicę efektu ekologicznego (wpływu na jakość powietrza) w Tarnowie (ani
nigdzie indziej) w przypadku ograniczenia ekoprojektowej emisji (40 mg/m3) do 20 mg/m3
nie ma żadnych badań czy dowodów. Obie te emisje, z punktu widzenia jakości powietrza są
tak niskie (gdy schodzimy z obecnych 800-1200 mg/m3), że różnica ta, w tym sensie nic nie
daje. Czyli takie bardzo istotne obciążenie funduszy mieszkańców Tarnowa nie przyczyni się
w istotny sposób do osiągnięcia celu ochrony powietrza i byłoby wprowadzanie
BEZPODSTAWNIE. Podobny brak sensu ekologicznego ale za to mający niekorzystne
ekonomiczne i społeczne skutki ma zapis obowiązkowo wprowadzający stosowanie
termostatów pokojowych w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (kominków)
(czyli również druga część paragrafu 6 nowej uchwały intencyjnej).
Z tych powodów rekomendujemy głosowanie przeciw nowej uchwale intencyjnej.
3. Ograniczanie wolności mieszkańców.
Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że przepisy takie jak nowa uchwała intencyjna posiadają
zapisy ograniczające wolności obywatelskie zagwarantowane w Konstytucji RP oraz innych
przepisach krajowych. Dlatego przyjmowanie ich musi być poprzedzone przeprowadzeniem
konsultacji społecznych. W przypadku nowej uchwały intencyjnej, z tego co wiemy, Państwo
nie przeprowadzili. Mają Państwo wyrazić bardzo dokładnie skonkretyzowaną wolę
mieszkańców, swoich wyborców bez zapytania ich o zdanie. Prosimy zwrócić uwagę na to, że
Sejmik Wojewódzki, który uchwałę będzie dalej procedował ma zamiar konsultacje społeczne
przeprowadzić. Czyli radni wojewódzcy będą przestrzegać przepisów i norm moralnoetycznych podczas gdy Państwu proponuje się głosowanie na konkrety, wyrażanie woli
Waszych wyborców o ograniczaniu sobie wolności obywatelskich bez należytego spytania ich
o zdanie! Z tego względu zalecamy Państwu nie przyjmowanie nowej uchwały intencyjnej w
proponowanym kształcie bez wystarczających konsultacji społecznych.
4. Niejasne zasady godzące w wizerunek radnych.
Stara uchwała intencyjna zaproponowana przez radnego Olszówkę, którą Państwo przyjęli w
2019 roku, zawierała antyklimatyczne zapisy mówiące o zakazie używania biomasy. Przepisy
takie nie mogą być przyjęte bez poważnych konsekwencji ekologicznych oraz prawnych.
Polskie Forum Klimatyczne ma istotny udział w uświadomieniu tego Sejmikowi Województwa
Małopolskiego i dlatego nikt nie zajął się dalszym jej procedowaniem.
Jest to niewątpliwy blamaż rzucający się poważnym cieniem właśnie na Państwa, bo to
Państwo przyjęli starą uchwałę intencyjną. Dość powiedzieć, że jeżeli przed następnymi
wyborami samorządowymi ktoś publicznie wywiesi listę radnych, którzy głosowali na zakaz

używania paliw stałych (w tym odnawialnej biomasy) i nazwie go brakiem zdobycia
podstawowej wiedzy i próbą niszczenia przez nich klimatu – ciężko będzie się obronić.
Dlatego wycofanie się ze starej uchwały intencyjnej jest dobrym krokiem. Jednak, jak
pokazaliśmy w powyższych punktach 1-3, nowa uchwała intencyjna zawiera zapisy obarczone
tymi samymi, poważnymi wadami.
5. Węgiel jako paliwo kopalne – tak samo jak gaz ziemny
Ograniczenie używania kopalnego węgla to zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do
atmosfery. Jednak w dokumencie opisującym cele działań objętych również tą uchwałą
(DEBATY LOKALNE NA TEMAT ZAKAZU PALENIA WĘGLEM W GMINACH METROPOLII
KRAKOWSKIEJ) czytamy: „Bardzo ważnym czynnikiem usprawniającym przeprowadzenie
zmian jest rozwój sieci gazowniczej i wspieranie alternatywnych form ogrzewania.” Gaz
ziemny to paliwo kopalne i w Europie jest traktowane tak samo jak węgiel – jest eliminowane
z użytkowania zwłaszcza w sektorze komunalno-bytowym. Kraje zachodnie zakazują
instalowania kopalnego gazu w nowych mieszkaniach a jego używanie jest obkładane coraz
to większymi opłatami – można powiedzieć - karami. Zakaz używania węgla będzie dotyczył
urządzeń wykorzystywanych w 2029 roku i niewiele wcześniej. Od 2027 roku używane będą
wyłącznie urządzenia węglowe spełniające wymagania klasy 5 i ekoprojektu, a więc nie
mające istotnego wpływu na zanieczyszczenie powietrza.
Zaprzestanie ich użytkowania nie wpłynie więc istotnie na jakość powietrza w Tarnowie – nie
spełni to założeń przyświecających tej uchwale!
Celem uchwały jest więc w dużej mierze przymusowa wymiana urządzeń zasilanych paliwem
kopalnym (węgiel) na inne urządzenia zasilane paliwem kopalnym (gaz ziemny). Nie można
takiego działania nazwać inaczej jak bezpodstawnym wydawaniem pieniędzy mieszkańców
oraz gminnych środków na zasilanie budżetów producentów importowanych, niepolskich
urządzeń.
W związku z tym apelujemy do Państwa o rozsądne podejście do nowej uchwały intencyjnej
i zgodnie z doświadczeniem wstrzymanie się od jej zatwierdzenia przed uzyskaniem
dokładnych informacji i wycofaniem antyklimatycznych i niekorzystnych dla mieszkańców
zapisów.
Z poważaniem,
Robert W. Jankowski – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Forum Klimatycznego
Krzysztof Woźniak – Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Forum Klimatycznego,
Sekretarz Rady Naukowej Polskiego Forum Klimatycznego.

