Uwagi do projektu "uchwały antysmogowej dla miast"

Od: Zarząd Dzielnicy Aniołki <zd.aniolki@gmail.com>
Do: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu

Szanowni Państwo,
poniżej uwagi/wnioski do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze miast
województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw przygotowane na
podstawie zgłoszeń i zapytań przekazanych Zarządowi Dzielnicy Aniołki.
§ 6. 4 "Na terenach posiadających dostęp do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej
dopuszcza się okazjonalne spalanie biomasy stałej w urządzeniach,o których mowa w § 5
ust. 1 pkt2, spełniających warunek określony w § 6 ust. 2 pkt 2b), pod warunkiem, iż
eksploatacja urządzenia nie powoduje uciążliwości, w tym zadymienia, na terenach
sąsiadujących."
1) W jaki sposób "udokumentować" uciążliwość na terenach sąsiadujących ? Mieszkańcy
zgłaszają problemy z dodzwonieniem się do Straży Miejskiej w czasie, gdy ma miejsce
zadymienie. Czy będzie dopuszczona inna forma zgłoszenia bądź udowodnienia
zadymienia niż telefon do Straży w trakcie, gdy dym leci z komina ?
2) Czy uciążliwość dotyczy wyłącznie spalania okazjonalnego biomasy stałej ? Mieszkańcy
zgłaszają trudności z oddychaniem i nieznośny zapach także w przypadku spalania słabej
jakości paliw w celach innych niż okazjonalne.
"(...)zakaz stosowania najgorszych paliw (w tym mokrego drewna), który będzie
obowiązywał już od 1 stycznia 2021 będzie wystarczający dla zmniejszenia uciążliwości
związanych z ogrzewaniem nieruchomości do momentu wymiany kotła/pieca/kominka,
a przy tym ułatwi gminom egzekwowanie zapisów uchwały."
1) Jakie dokładnie paliwa zostały zakazane w kotłach na paliwa stałe od 2021, jakie nadal
będą dopuszczone ?
2) W chwili obecnej zdarza się, że eksploatacja kotła następuje z użyciem dopuszczonych
paliw, ale tak słabej jakości, albo w tak słabych kotłach, że okoliczni mieszkańcy nie są w
stanie wytrzymać uciążliwości (kaszel, łzawienie itp.). Obecnie nie ma możliwości
skutecznej reakcji i zapobieżenia utraty zdrowia przez osoby mieszkające na terenach
sąsiadujących. W jaki sposób nowa uchwała jest przygotowana na takie sytuacje ? Jakie
zapisy uchwały gwarantują szybką skuteczność działania w takich przypadkach ?
Bardzo proszę o potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
Z poważaniem
Monika Mazurowska

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Aniołki

