Szanowni Państwo,
zanieczyszczenie powietrza odpowiada za przedwczesny zgon ponad 40 tysięcy osób w Polsce.
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, nasz region jest w czołówce najbardziej
zanieczyszczonych europejskich miast. Według przepisów Unii Europejskiej przekroczenie
dopuszczalnego przez WHO limitu stężeń pyłów zawieszonych nie powinno występować dłużej
niż 35 dni w roku kalendarzowym – w Jaworznie ten limit jest wyczerpany już w połowie lutego.
Smog prowadzi do poważnych chorób układu oddechowego, nerwowego, nowotworów, alergii,
upośledzeń płodu i poronień.
Uprzejmie przypominamy i prosimy Państwa o stosowanie się do obowiązujących w Jaworznie
następujących przepisów prawa:
•
•

•

•

Od 1 września 2017 nie wolno palić flotem, mułem, węglem brunatnym ani drewnem
i biomasą o wilgotności powyżej 20%.
Od 1 września 2017 r. wszystkie nowo instalowane kotły na paliwo stałe (węgiel lub pellet)
muszą spełniać klasę 5 (posiadać certyfikat wydany zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012)
lub spełniać wymogi ekoprojektu (zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej).
Do końca 2021 r. konieczna będzie wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie
spełniają żadnych norm emisyjnych i są starsze niż 10 lat lub nie mają tabliczki
znamionowej – tych urządzeń w Jaworznie niestety jest najwięcej.
W kolejnych latach konieczna będzie wymiana kolejnych kotłów, również tych
spełniających podstawowe wymagania emisyjne. Do końca 2027 r. kotły we wszystkich
jaworznickich domach muszą spełniać klasę 5 (posiadać certyfikat wydany zgodnie
z normą PN-EN 303-5:2012) lub spełniać wymogi ekoprojektu.

Informujemy również, że w związku z tak złym stanem powietrza w naszym mieście
zaostrzeniu uległy procedury kontroli spalania odpadów i niedozwolonych paliw przez
jaworznicką Straż Miejską, za co grozi mandat lub grzywna – od 500 do nawet 5 tysięcy złotych.
Mając na uwadze obowiązki wynikające z aktualnych przepisów prawa trzeba już teraz
zaplanować wymianę pieca. Urząd Miejski w Jaworznie przygotował dla mieszkańców system
dofinansowania w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Szczegółowe informacje można
uzyskać na stronie www.bip.jaworzno.pl, w pole wyszukiwania należy wpisać „dotacja do
zainstalowania urządzenia grzewczego”, lub skontaktować się z Urzędem Miasta.
Telefon: (32) 618 17 69, e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl.
Otrzymaliście Państwo ten list ponieważ Państwa budynek został uznany przez
mieszkańców Jaworzna jako zanieczyszczający powietrze w bardzo uciążliwy sposób.
Liczymy na Państwa rozsądek i zrozumienie powagi problemu zanieczyszczenia powietrza
w naszym mieście, który możemy rozwiązać jedynie poprzez wspólny wysiłek każdego
mieszkańca. Pragniemy uniknąć sytuacji by naruszanie przepisów prawa i dobrych obyczajów
kończyło się nakładaniem mandatów karnych. Państwa pomoc przyniesie pożytek nam wszystkim
ponieważ wszyscy oddychamy tym samym powietrzem.
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