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oświadczenie
Dotyczy wskaźników emisji pyłu z nowych ogrzewaczy pomieszczeń na drewno
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Niniejszym zwracamy uwagę na błędną i nierzetelną zawartośćmateriałów informacyjny
publikowanych przez Polski i Krakowski Alarm smogowy. Wyrażamy też sprzeciw dla sposobu
wykorzystania informacji opracowanych przez nas na potrzeby przywołanego opracowania z roku
2015.

Z treścijednego ze slajdów wynikać mogłoby, że jesteśmy jakoby autorami opracowania, według
którego:

Nowe, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (kominki, piece, piecokuchnie), sprzedawane w ilości100
tyśrocznie, zasilane drewnem suchym/mokrym, emitują w warunkach rzeczywistych odpowiednio
1350 i2180 mg/m3, podczas gdy powinny <40 zgodnie z dyrektywą Ekoprojekt.

z przywołanego opracowania, którego jesteśmy autorami.
Przytoczone wartości zagregowanych wskaźników emisji odnoszą się do oszacowania maksymalnego,
możliwego poziomu emisji pyłu (wskaźnik zagregowany) z przestarzalych urządzeń grzewczych, w
Publikowane treścinie wynikają

i pieców wolnostojących, użytkowanych w Polsce do roku bazowego 2014.
Przypadek uwzględnia stosowanie paliwa pozaklasowego w tych przestarzałych urządzeniach,
których stan techniczny jest zasadniczo różny od nowoczesnych urządzeń grzewczych. Przywołane
wartościwskaźników emisji zostały oszacowane na potrzeby wykazania znaczącego potencjału
poprawy w przypadku zastąpienia tych przestarzałych urządzeń przez nowe, zgodne z Dyrektywą
tym piecokuchni

Ekoprojekt.

Przypisanie nowym, wysokosprawnym i niskoemisyjnym piecom i kominkom, (zgodnym z wymogami
Ekoprojekt) wysokich wskaźników emisji, właściwychdla urządzeń starych i określenieich mianem
szacowanych dla warunków rzeczywistych jest całkowicie nieuprawnione. Podobnie nie jest
uprawnione przypisywanie ich piecom akumulacyjnym/kaflowym, które są wyposażone w
nowoczesne paleniska.
Wysokie wartościwskaźników emisji, w żaden sposób, nie mogą być odnoszone do urządzeń
grzewczych wprowadzanych aktualnie na rynek krajowy. Nowoczesne kominki i piece spełniają już
wymogi Ekoprojektu pomimo braku jego formalnego wdrożenia w warunkach krajowych. Dzieje się
tak ponieważ są to produkty tożsame z urządzeniami wprowadzanymi na rynki Europy Zachodniej
gdzie stosowane regulacje obowiązują od dawna (np. BimSchV).

Stosowne żądanie poprawy błędnych treścizostało przesłane do Polskiego i Krakowskiego Alarmu
Smogowego. Zwrotnie otrzymaliśmy jednoznaczną deklarację przedstawiciela Alarmu, że materiały
zostaną poprawione. Liczymy na niezwłoczną korektę zawartości materiałów informacyjnych.
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