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Opinia Izby Gospodarczej Sprzedawc6w Polskiego Wggla w ramach konsultacji spolecznych
na
w sprawie: projektu Rozporz4dzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagari dla kotl6w
paliwo stale o mocy nie wigkszej nD 500

kw

223109/2016r,

Szanowny Panie Ministrze,

Izba

Gosp odarcza Sprzedawcow Polskiego

Wggla zrzeszajqca 101 podmiot6w, kt6re

q za dystr;ybucjq na terenie Polski okolo 75% wqgli opalowych rodzimej produkcji
z przeznaczeniem dla sektora komunalno-bytowego, w pelni zgadza sig, iZ istnieje koniecznoj6

odpowiadaj

faktem, 2e najwigksze
poprawy jakoSci powietrza w naszym kraju. Nie sposob tez nie zgodzit, sig z
i w ogrzewnictwie
zapo2nienia w kwestii ochrony powietrza maj4 miejsce w transporcie
indywidualnym.
Rozwoju
Jednak2e, naszym zdaniem, projekt Rozporz4dzenia Ministra
dla kotlow na paliwo stale o mocy nie wigkszq niz 500

naglym

i

radykalnym, przez

co wygeneruje

kw

22310912016r.

w sprawie wymagair

jest rozwiqzaniem zbyt

szereg, czqsto niemoZliwych

do

rozwr4zaria

i

gospodarstw

problem6w dla polskiego g6rnictwa, producent6w kotlow, dystrybutor6w wggla
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domowych indywidualnie ogrzewanych wgglem.

Po pierwsze, projekt skupia sig wyl4cznie na kotlach na paliwa stale zupelnie pomijaj4c
kwestig paliw do tych kotl6w. Pragniemy zwrocil Pansk4 uwagg na fakt, i2 patametry emisyjne

kotla s4 wypadkow4 parametr6w technicznych tegoZ kotla i stosowanego w nim paliwa.
Zatem kociol 5 klasy, aby spelniai kryteria graniczne dla tej klasy przewidziane - musi
wsp6lpracowac z dedykowanym mu paliwem. Jeleli weZmiemy pod uwagq minimalne parametry

wggla, spelniaj4ce wymogi stawiane emisji zanieczyszczen z kotlow 5 klasy to okahe siE,2e wggli
o takich parametrach na polskim rynku praktycznie nie ma.

s4

w

Zato producenci rosyjscy i kolumbijscy

stanie dostarczy c kaadq iloS6 tego typu surowca. Wobec tego,

w wyniku

rozpotzqdzenia

zyskajE importerzy wggla, strac4 zaS krajowe sp6tki wydobywaj4ce wqgiel, kt6re skazane bqd4

na to by stopniowo oddawac rynek wggla opalowego importerom. Jest to kwestia o tyle istotna,

Ze dla polskiego g6rnictwa, rynek wggla opalowego stanowi zbyt dla okolo 20Yo wydobywanego
wggla co generuje okolo 35o/o ich przychod6w.

W alternatywnym scenariuszu, w kottach 5 klasy spalane bqd4 paliwa o parametrach
gorszych niL przewrduje norma, co doprowadzi do sytuacji, w kt6rej kotly 5 klasy b9d4 miei
wy1szqemisjg niZ kotly 3 klasy, wsp6lpracuj4ce z wgglemo nizszych parametrach. W rezultacie,
pomimo poniesiony ch przezbudzet Paristwa i obywateli koszt6w nie osi4gniemy rezultatu w formie
tak znacz4ce go zmniej szenia emi sj i j ak zamretzone.

po drugie, wysoki koszt kotl6w 5 klasy (10 000 - 13 000 zl wobec 5 000 - 6 000 zlzakociol

3 klasy

i

2 000

- 3000 zl za kociol pozaklasowy),

spowoduj

q

zmniejszenie konkurencyjnoSci

jak gaz czy olej
cenowej ogrzewania indywidualnego wgglem wobec paliw alternatywnych takich
kotl6w.
opalowy. Aby takie zjawisko nie nast4pilo nalelaloby rozwaZyd subsydiowanie zakupu
ucierpi
Bez tego, znakomita czE56 klient6w zmieni 2r6dlo ciepla na olej lub gaz, w efekcie czego
polskie g6rnictwo, producenci kotl6w oraz dystrybutorzy wggla.

po trzecie, nale1y zwr6ci6 uwagg, by dbaj4c o Srodowisko nie wepchn4i najuboZszych
Polak6w w sidla ekstremalnej formy ub6stwa energetycznego. W Polsce 3,5 mln gospodarstw
naitahszym
domowych ogrzewa domy wgglem lub innymi paliwami stalymi, poniewaz s4 one
na energig dla
dostgpnym 2r6dlem ciepla. Warto przy tym zauwaLyc, 2e Srednie wydatki

EUR Srednio w calej UE"
4-osobowego gospodarstwa domowego w Polsce, to 1 370 EUR vs. 2 840
tyS' EUR wobec
Natomiast Srednie dochody dla takiego gospodarstwa domowego w Polsce to 14,8
juL teraz wydajA
47,5 ty1. EUR Srednio w EU. Nietrudno wigc policzyc, 2e Polacy Srednio
ptzy tym zauwaLyc,
na energig l2oh swego budzetu domowego, wobec 6% Srednio w UE. Warto
2e gospodarstwa wydaj4ce na energig powyzej l0% budzetow w wigkszoSci krajow UE
je do wsparciaze strony pairstwa'
klasyfikowane s4 jako ubogie energetycznie, co kwalifikuje
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Po czwarte, nie spos6b m6wii o ryzyku jakie niesie ze sob4 odejScie od wggla w strong

paliw altematywnych dla bran2y dystrybucji wggla. W Polsce mamy okolo 10 000 podmiot6w
gospodarczychzajmuj4cych sig dystrybucj4 wggla, kt6re zatudniajqponad 100 000 os6b.

-

Wobec powyZszego, sugerowalibySmy mniej radykalne rczwi4zanie

postawienie

minimalnych kyteriow emisyjnosci dla kottow wprowadzanych do obrotu od 1 stycznia 2018 roku
na poziomie 3 klasy, a od 01 .01.2020 dyrektywa Ekoprojekt automatycznie podniesie to kryterium

do klasy 5. Bgdzie to stopniowa gradacja, ktora
pyl,6w

jut w pierwszym kroku z

i tak pozwoli na drastyczne zmniejszenie emisji

400 mglm3 w przypadku kotla pozaklasowego, do 150 mglm3

dla kotla 3 klasy. Bardzo walnejest te2, aby kotly te pozbawione zostaly mo2liwo5ci instalowania

w tym Smieci.

dodatkowego rusztu umoZliwiaj4cego spalanie paliw innych niZ dedykowane,

Warto przy tym zauwa?yc, 2e wg. niekt6rych szacunk6w

w

przydomowych kotlach spala sig

2 miliony ton Smieci rocznie, gl6wnie plastik6w, kt6re s4 podstawowym lrodlem smogu
i rakotw6rczychbenzopiren6w,

zaS zakazy palenia Smieci

w wielu przypadkach nie s4 skutecznie

egzekwowane.

Ponadto, uwaaamy,

2e o wiele szybszy,

Srodowiska moLna by osi4gn46 eliminuj4c

paliwa wgglowe takie jak: floty, muly

i

bo natychmiastowy

i

zauwtzalny, efekt dla

z sektora komunalno-bytowego najbardziej emisyjne

wEgiel brunatny. Sortymenty te z powodzeniem molna

zagospodarowad w instalacjach przemyslowych, zal lukg po nich z korzySci4 dla g6rnictwa wggla
kamiennego zastEpiqwylszejjakoSci i mniej emisyjne wggle kamienne.

Z wyrazarrri szacunku,

ftar--z up.
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