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Czy konrinck jest faktycznie głólt,ltyln
§plawcą 2anicczy§Zczenia Środorviska
i zi8rożelria dli zdrowia i życi.r ludzii
K.l.i.: Wsponnialam już, że Podstawolvym
WaruDkiem jest Prawidlowa technika spa

lanra, w tvm organilaci; procct.r .pala ll ia,

a co za tym idzie konstrukcja urządze-

nia grzewcze8o, w tym przypadku kominka,
dobór jakości paliwa spełniającego wymaga-

rria określone w dokumencie urządzenia oraz

konstrukcja komina (spchliającego Wynlaga

nia Prawa budowlanego i wymagania zastoso,

Wanej instalacji spalania).Jeżeli te warunki są

\Pelll ionf, lo ]( §l oc/ v Wi\te, żc b.ll d /o Wdżl,J

jest eksploatacja i obsluga kominka, a także

stosowanje dobrych praktykw tym zakre-

§ie.Jeżeli weźmiemy te aspekty pod uwagę,

io tWierd/ellIe, /.,,komlnek je.t lalt)c/nie
głównym sprawcą zaniecZysżcZenia środo

Wiskł i złgrożenia dla zdrowia i życia ludzi",

nie jest uPrawnione.
\Ą l omrnka.h ,pala się. J pl/\ naIm n lcj

powinno się spalać, dreWno odpowied-

nioprzygotowane,sezonolvane (oko1o

2lata), o zawarlości wi]goci Poniżej żo%,

twarde, o wartości opałowej ró-19 MJ/kg,
o nałej zawartości siarlti (poniżej o,zt),
azotu, chlortr i popiolu (PoDiżej 1,5% w sta

nie sucĘrn). Awięc biorąc pod uwagę te

paranetryi Porównującje do węgla, to z calą

pewnoŚcią możemy stwierdziĆ, że emisja

ze spaIenia takiego drewna wkominkuj
wPorównaniu do spalaniawęgia wpiecu tzw.

stalopalnym, będzie emitować mniej tlen-

ko\Ą §i.lrk l i ażotu oraz pyllr o duz vch roznl la

, Jch cz4\t ek. Ni(,l(,l). prawie dwrll rolnie
\Ą ) ż\/a /awar!o(c c7ei( i ]olnvch w dlewnle
w poro\t nall iLl do ll ęgla. w prryp;d I u n ir,-

wlaścilvego spaiania sprawia, że będziemy
mieć do czynienia zwyższą emisją drobnego

pylu (poniżej r,5 mikrometra) zawierającego

sadzę i zanieczyszczenia olganiczne] wtym
benzo(a)piren, które są bardzo szkodliwe
dla zdrorł i,ł i.rodowrska. D1,1rcgo l.-rl. ll,1zn._r

jest konstrukcja urządzenia 8rzewcZego]
kominka, odpowiednia w tym wypadku dla
drewna pa'iw.l o wy\o1.1eJ /lWJrLosci c/ę.ci
lotnych,

Czy łktu.llnic produk<rw.lrrc u klar,ly

i Piccc konrinkorvc rriżuią się od tyclr
spl,zctl Irrt, ieśli clrorlżi o Pafametry i§totll€
tlla ekologii (np, erlrisja szlłotlliwych sub
stancii, §pl,.irr.n{}ść, cnlisja pyłólł )i
lt. ti.: Wkażdej dziedzinie obserwujemy

olbrzymi rozwój lechnikj i technologii, co

sprawia] że mamy clo czynienia z produktami
o coraz lepsuych Paramctrach uŻytkowych,

rł 1 żrz4 Lpralt noscią enerselvc7nq i lnll lc]

szym obciążerriem dla środowiska. Tak

też jest w PrzyPadku o8rZewaczy pomiesż
.żeń, bo tak należy traktować piece iwkłady
kominkowe, Jeśli chcemy porównywać jakość

aktualnie produkowanych pieców komin
kowych, spełniających wymagania najlep

szych dostępnych technik ko n strukcyj-
lych (ang. Best AuaiLably Technology BAT)
,7 t) mi\p17ed lat, Lo c/l n im1 tr[,l.-llby(my
porównywali lrxsżą slarą syrenkę z najnow

sżym modeiem mercede§a. Kon§trukcje rych
kominków zawierają wszystkie najnoW'

sZe lożwiąZania, ekonomicunie i technicz-
nie możliwe do §toso\Ąraniaw tych urżądze
niach grZewczych - lnaterialy ceIamiczne

o wysokiej jakości, wIącznie u kata]itycz
nyn)i elementami PoWoduj4c1 lnl dopalallie

tlenku węgla i zalieczyszczeń organicznych,

tym slmym przeciwdziałaiących tworze-

niu sadzy. Posiadają także systemy stero

wania ilością powietrza spalania i jego dys,

trybrrcią na Pierwotne i rł,tórne. Niektóre

z rozwiązań posiadają możliwość zabudo,
.ania systemówodpylania elektrofrltrów.

Nainowoczesniejsrc r nlch mli,] sprd!t llo,c
c.lergcl ) c/n.l PoWyżei 8lob, PoJc7ds 8dy nai

pro5ls/e Ions!ruk\]. komin\ou lo Po/ioln
l.-4 o ", Flnl<ie pyIu, w ly,n §dd7y,,ą niż

,re o porod or'" w porowl,ull iu do tl,łdl c l 1

nych, prosrych, rozwiązań konstrukcyjnych,
lodobnieje.l \Ą pl7vpadłll /J niec7vs/c7en

orginicżnych, lotnych związków określanych
jako OGC, wielopierścieniowych węglowo

dorów aronatycznych, a także tlenkuwęgla.

Już tylko wyższa sPrawność energetyczna

prz; cr 1 1,1.-l ,lę do zm n ie i./ en iJ en, i5ii /J n ie-

c/y.7cleń ordl d\\ urlenku uqgl. z uwagi na

mnicjlrą rlosć.pal.rllcgo dl,eu l1,1 rllr ol rry-

mania tej samej ilości ciepla,

\Jlcż) l ulJ] lakże W.Pomniecokomin-
kach, z których wytworzone ciep1o przeka

/yu dnc jc\l n ic l vlko d rogq prom ieniow.: n io

do jednego pomieszczenia, ale takźe popIzez

odPowiednią konsirukcję, umożliwiającą

Przenoszenie ciePła do wody czy powietrza,
slużą do o8lzewania nawet ca}ego domrr.

Rozmawiamy o spalaniu drewna kawałko
wego, które nie jest jednorodrre w masie, co

wpewnym stoPniu ma \t.Ply\Ą, na niestibill]y

Prżebieg Pro cesu sp ala nia w o8 rzeWaczach

pomie§zczeń, kominkach, piecach, Dlatego

też 1ośnie zainteresoWanie stałymi bioPa-

li\\Jml . bl ) 
( lelJnr i dr/e§,tymi, Peletd m l.

plllwam i biokompoz\ loWvm i Po !! -lęPnci

obIóbce termiczDej.

(lo należy zlollic, ałrr popr,rlvić I'lł rllcll na

opnlo$ego i\\,pl)lląć nn icqo Pozytyri,nc
Post,,1.8nnic \\,śr(id §polccZeń§t,r!.t i u§t.i

worliltc(ir\,i,'c§t to Pro.e§ 7lożony, \{,ię. iirk
nroźc oll prżclricgirc i ink dlrtgo t,,\!ići

,,Zycie na gor

!\,li,.: Mojm zdaniem, powiDniśmy mó\^rić

o Pol) l ) !\ n) ln Po.trleS.r1,1u ofr/\ mvu.j n iJ

cżystego ciepla z drewna opalowego, bo jak
już wsponnialanr, dlewno opalowe spalone

Wplecu, lominku C/\,v 1.otle z trlducuiną
techniką spalania, Zw}aszcza bez zastosowa

ni.r zas.rd dobrych prakt\ l W lei dżleJ7in ie,

iest źródłen1 emisji zanieczyszczeń, które

WplyWJją T ieLor/y\ln Ie na nrsze rd lowle
i ttan (rodorł i, ka, TaL ro/umiJlle Po/y-
tyWne poslrzeganie vrykorzystania drewna

jako paliwawyma8a\Ą.ielokierunkowych
i dlugotrwałych dzialań, jeżeli weźlniemy
pod uwagę względy ekonomiczne, spoleczne

i prawDe,

Wprzypadku decyzji ustawodawczych,

.r pod tym poję. iem rozumiem ul.,gulo
u an ir pr lwne dotycz.lle ll kośc i urząd reń

grzewczych (komilkólł/, kotlów, pieców c.o.),

jako prodrrktów wprowadzanych na rynek,

dopuszczalnycL wielkości emisji ze spala-

nia stałych paliww tych instalacjach oraz

standardów jakościowych stalych biopaliw

Pochod7enia drle\V.lc8o oPiniJ o dIcM nie

ja\o PJllWic ]eśt Po/yt \ Wn,r,Je.t to w} n i-

l lem octdtnio ProWłd7on\ ch PrJC W 7dLresie

przygotowania nowych dyrektyw unijnych
wodniesieniudo instalacji, o których rozma-

rłiamy (< l MW, Dyrektywa ErĘ tzw. dyrek,

tywa ekoProjekt1r) oraz dla instalacji spala-

nia r 5o MW, Ten pozytywny PR drewna
(biom"ty\ 6y1 11, po6\taW{ \Ą Prowdd/aniJ
w energetyce zawodowej technologii wspó1

spalania Zwęglem.
Natonriast jeżeli cLodżi o szeroko rozu

miane spolcczeństwo, to konieczna jest odpo

u lcdnr.r k.rmplni,l cdukacl i-" iinfol,m.rcr jl rr

obejmującx Wszystkie iego grup, Pocz4wszy
od dzieci wwieku plzedszkolnym, a skoń-

czywszyna osobach dorosłych. Winna byĆ

Lcż kierou.Ina do.amorz')dow i organiracli
pozarządowych zljmuiq. ych .iq och rong .ro-

do$ lśk J l /dro\Ą i.l. loll'lnna onJ obcjmowac

nje tylko informację o zal1iecżyszczeniach

clnitowanych ze spilania drewDa w PoIÓwna-
niu do innych paliwkopalnych (węgla, oleju,

gazu), ale także inlormację o nowych rodza
jach kominków, piecórł,, kotłów c.o. oraz zale-

ta. h (rodorł itkowych. e1.onoln lc7n\ ch i ,po-

1ecznychwykorzystalia drewna opa}owego

i.t,llych brop.rliw, lo\Ą il, ,J lJkże ol.ejlnow,l.'

promocję ,,dobrych praklyk" obslugi urZą-

dzeri grzewczych, w tyn konrinków, a właś

c lWie el sploJlJcJi cJ Iei in. ta ld. ii śpa Ia nia

(paJiwo, urządzenie grzewczc, komin).

,,Dobre praktyki" palenia drewna to jedno

/,norliM oici rl3ranic/eniJ emi\li /Jnie-
czyszczeń nawet w tladycyinych kominkach,
Kilka istotnych zasad, to: stosowanie c{le\Ą,na

Lol.;'lorrego r Jrzew lisciJ.rvch o rl mia,e .a



jeclnłlrolvych l,-lzllli:rr ach, sez,:llrorvlneq,:,

-/,l,,l .,.i\ l,,,,, ,, llz, , l,,"
lvicdnic uk]nd.lnLc pJlirla k.rrvłlkorl,cgo

rl,Lonorzc sp.r1.1nia, rozp:rl.rnie od g,.1r1,, dbł
11ie o .7),slLlśc kol]rol), spłllnll, konin.r, no

,. ),., / .,,],, l,-,],,l , ,,.l ,,.,,\,

7 gosPod,llst\\,.] .1onlo\\.cgol

\1,1|),, ,,,, ,ll,, o,,
,),l \ll ,., l\\l.) ,l.:l.,ll,o, l_,',..,
crągle, \! krajach Luropy Złchodniej, lrra

j,l. .,, 
",ll 

,,,l1.1, L,],. ,\i.
drcrł na. bionlasy rr illd1 rlicLLl:rlnych lospo-
clłlstrr,:rch jest blrul;l tl populłrne i gdzie or,1

\\,jelu ]at §t(]so\\,Jne sł p e .c l kotl},FclctoNc
olaz konin]<i o zlarlansorvrnej lt,onslr LLkcii,

kanlp.lllie eclulracl jrre s.l rl dalszynl ci4gtl

Z.rnim oc11.oll ieln na to p,vtJnie ied
,lJ",,,,l]l, il,, .l, ,, ll ,l , l,..l(
L]7iilIilń lri.i.lz.tll) cb 7 oqólI1ośn Lltol! yIrr

cl.1żcllicln do ,.lszczęilz.rrria z.rsobrirr, sut orr,-

c,lrr,,vch, rr, t1,ln illiże źl'rlcle1 errergii, ochrorll
śl o.ltlrr,iskl, och ronl Il.rszcrlo zcl1,orr,jl,

\vsZ),srkic IllcJsieNzięci.l są ulrcr unkorr.rnc

nł p,:clnoszctrie etiki y lt llości 1!,,vlio17),stJ-

n i.r i ró.lcl cnelgii, r\' ty,rl t.rlr źe lr io nl.r s 1,, bcl

. o.,.1 ,1,,, l,, r e. l.|,l ,,r Illr 1,1,1

Io\!illicn Lj),(' tr)ilnotrarr,ion\' pr,zez spłhnie
7l]islir s pr,r t\, n o Ś. i il,

Z lio]ei ochrorlLr śxlLlon,isk., ż\,lłszczn
J. ,,l, L,ń$ ,l,N,,,,,. i

z,vciil i ochI ona z cl r'orr'i.r spoleczell s L il,1l

,\,, ,/ !\ i ,L , ,.l, l,,1,1 l

1\, jii]l nirinlnie js7f m stoPniu obci]iJjJ (|tJ.-
r"-isko, \\r prr,r,p.rrlLu lr,lnrilrlórr,, p,ldobnLc
j.rlr ri, orlnicsicrriu do irln).h instillJcji s|.1,

l]lli.r, \\ | x ie1.1rlil je st presjl rra rr,pror|arlza

lric t,lLijeI olsill1ilircii Plocesu spillnii, ]ilLiril

nlinirnlLizLlje enlisjc z.rnicczvszczcri, tlcnliu
rr,r"gll, tlcnliilrr,.rzotrr i siall<l, ł zl l.rsz

czl pylu, jego sublilllcjj o śl.(]nicy ż,ś

niliIolletr.r, or.rz substJn.ii olsini.7n,v.h,
Zitl)iec7Is7clclliit \\,},rlePLljącc w PLr\\,ic
,l ,l] /L , .,,, t . ,, ,1.1 , ,,,l , i ,,..
(r" z.rlczlrości o.1rrl,sokości cnritortjrv ]roni
nrirv, p|zcliracz.rj4 n:rlvct qralr ice p,llist1\,),

l'l, li ., , ż ], ,. .j l,J ., ,l,,ll ,, :

to!vc 7illc..D1.1 \' 1.1lnłch nlieclzy llłrrlr:1o

1,1 ch porozrrlrricri (Protokót CotcbOItil)

",, ....| ,l ,,.,,l ,l ",, l,t,,,.j
n ie t,vJlio z pI zcrrrl slu, enel,]li !ki ż.t\\ odo

t',, : 
],l L l, .] ,, ,, ,,, ż, l,,r l' i

.|,, ,lr , ", c l,.,,,l
tp,c| J \.,,,tl,,l l 1,, l,,,,l,,, l,

.1re,r,,lenl, r, c,..]crlr. l(orrri§jil |,ul opcj§]ii
\,§icrPniu tćgo foliLr \r pIorr,.rLlzi1.1 rozpLl-

rz.lclzt-nic (R()zporz4clzenie l(orrlisji (UE)
, . 1, ,,),,l l,,: ,,,,,,| ,ll,,,

F.ulrpcjsLicj L r93, "O) rl,sprltvic rvynrogórr,

dot),c7ąc),clr ekoplojelitrr dll nT ie jsc,lr,r,,vch

Lrql ze\l'Jcz/v ponlies7czeri lla pa lirvo slł lc,
cz,vli korlinkór\' z kolnoln sP.lL.l]1i] otWirtą
i 7anllinietą, Picców, Piecó1\- |elelow),ch,

1(onrilrLii (poprrlal nc \! 11.1sż,vtrl klirju
k, ,1, 1_1, |," §L,l, \,

dzlne rl.r ryneli o,.l stycznia :o::. roliLr będą

nlrrsil ly si9 chlI aktcryzo\l'.lc sezonorr,4
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-Zycie na gor

Mieszkańcy ponoszą zdIowotne konsek-

wencje takrego stanu, dllIego po7yiyw
nie należy ocenić inicjatywy, Po pierW§ze,

uświadamiające \a/agę problemu, a po dru-
gie - szukające ro zw iązań. P rzytocżę ptzy-
k Iad Krakolra, gdzie wychodząc z l aloż e-

niJ, że 8lóWn ą P17ycl yni 7J l) iec7ys7cu eń

PoWietrza ie\t PJlenle w piecach, zapro-

ponowano wprowadZenie ograniczeń.
Początkowo miały one dotycuyć palenia
w9gIem, ale póżn iei ro7\7erlono o8ranic/e-
nie rTa drewno, Wten sposób Krakówstal się

w wyniku uchwaly sejmiku wojeWództwa

malopolskiego pierwszyln miastem w Polsce
ż zakazem stosowania paliw staiych, w tym
drewna do ogrzewania mieszkań i domów.

Dopuszczono jedynie spalanie drewna

lr domowych kominkach, Nowe przepisy
mialy dotyczyć nowych budynków, na które
będą wydawane pozwolenia na budowę.

Dla budynkóW już istnieją. yc h ok re, Pr7ej
ściowy na dosto§owanie do nowychwyma-
gań miał wynieść pięć lat. Była to pielwsża

te8o typu uchwala v,, Polsce. Wprowadzony
program osłonowy dolinansowania
wymiany Piecówmiał zlagodżić skutki tej

uchwały dla osób najuboższych. Chciałbym
podkreślić, że wątpliwości prawne zostaly
przeZ sejmikPominięte.

Uchwala.ejmiku zostaIł wskutek,kargi
mieszkańców uchylona przez Wojewódzki

Sąd Admlh lstrłcyjny r,r l(rakowie wyro,

kiem z 2r,wIześnia xor4 roku. WSAuznal, że

uchwała zostala wydana z naruszeniem kon,

stytucjl (art, ż Konsl) l ucji RP. t i, Zd.ady Pań-
stwa Prawnego oraz art,3ż ust. 1 Konstytucji
R P popr7e7 fawory/owanie bel u lJsadn ionei

przyczynyiw oderwaniu od zasad sprawied-

liwości podmiotów znajdujących się wlep-

szej sytuacji faktycznej). Ponadto stv/ieldzil

niewykonanie nakazu wynikające8o z art. 96
ustawy Prawo ochrony środowiska poprzez

niesprecyzowanie sPosobu kontroli zWiąza,

nej z dopusżczeniem stosowania określonych
rodz.rjów pa liw oraz zagrożen ie bez piecz en

stwa energetycznego Polski.
25 wrzeŚnia 2015 roku Naczelny Sąd

Administracyjny podtrzymał wyrok
Wo jewódzkiego Sądu Administracyjnego,
uznając uchwalę za niezgodną z prawem. Nie
można bo\a/iem - zdaniem sędziów zezwo-

Iić nJ opJlallie węglem lr ele(trociepIownl,
a zarazem zakazać tego w domo\^rym piecu.

Chęć ochrony środowiska nie powinnanaru-
szać konstytucyjnej zasady równości wobec

prawa i solidłrno.ci spoleczne j, Ponieważ

dopoprarł yjłloici porłietrza w l(lłkowie

Powinni Przyczynić się wszyscy mieszkańcy,

w tym wlaściciele kominków i samochodów,

a nie tylko użytkownicy PiecóW,

Co należy zrobić, aby poprarvić PR drew a

<lpalowego iwplynąć rra iego pozytyrł,ne
po§trżeganie wśród §poleczeli§twa i u§ta-

wodawcówiJest to proces zlożony, więc iak
rnoże on ptzebiegać iiakdIugo trrvać?

P.K.: Niezv/ykle istotnym byloby uświa-

domienie śPolec7eń\tu u polskiemu, iakie
są naiważnie jsze przyczy ny zanie czy szcze-

nia powietrza i że nie należ 1 do nich palenie

drewnemwkominkach,ieżelite kominki
skutecznie o8raniczają tzw zlą emisję. Do
tego potrzebne są moim zdaniem - trzy
podstawowe działania:

, przeprowadlen ie srosol, nych błdań

naukowych w zakre si e alalizy przyczyn
zJn iec7y.7c7eń, J więc uuzględniai4
cych także zanieczyszczenia powodo,

wane przez komunikację kołową;
. PI zygotowanie regulacji prawnych

umożliwiających kontrolę tzw' zlej

emisji;
. produkcja takiego rodzai.r kominkow

pieco-kominków, które sPełniają takie
wymagania.

Moim zdaniem, dzialania podejmowane

m.in. przez Fundację na lzecz zrównowa-

żone go rozwo ju Człowiek-Środowisko,
Ekonomia pomagają w realizacji tych

zamielzeń.

Czy może §ię poiawić caIkorrity zakaz
palenia dlewnem i węglem dla użytkow-
ników indywidualnych i iakie konsekwen,

cie możc to nieść ze §obąl Czy kierunek
zmian w prawie (ustawa antysmogowa)
nie za8rozi komink()m? czy aktualni użyt-
kownicy orazprzy§zli rrabywcy mogą spać
spokoiniei

P.K.: 6 października zor5 roku została podpi

sana Przez Prezydenta Rp nowelizacja ustawy

o ochronie środowiska (tzw. ustawa anty-

smogowa), Stanow, ona s7an.ę i lednoc7eśnle

wyzwanle dlawszystkich (wtym użytkow
ników i producentów), którzypragną zacho-

wania kominków jako element polskiej tra-

dycji, Wl zu a n iem iesL rJ ll, Ze ta noWell7ac ia

stwarża Podstawy do dzialania dla samorzą-

dów, które będą moglywplowadzić na swo

ich obszarach normy dotyczące spalanych

paliw, a także wprow adzać zakaz ich lży,
Wanid, U§tawa "tWJ17a 

le7 5?ansę Precy/yi-
nego określenia, jakie paliwa stale powinny

być zakazane. Dotychczas nie bylo możliwe

takie różnicowanie (według zasady, wszystko

dlbo nic. c7yli albo c,]lkowity zakaz paleni.l

węglem i drewnem, albo brak zakazu), Należy

Pamiętać, że Przecie ż Wigkszość zanieczysZ-

czeń nie pochodzi ze spalania drewna, tylko
węgla niskiejjakości (mułu, miału), Na
początku roku wydawało się, że Ministelstwo
Cospodarki podeim ie decyzję o wyelimino

waniu pewnych kategorii (mulu i mialtr) ze

sprzedaży dla gospodarstw indywidualnych,
ale nic takie8o się nie stało.

Nie należy zapominać, że drewno jest po1-

skim bogactwem narodowym, które wdużo
szerszym żakresie mogloby być wykorzy-
stanew energetyce, ale nie do współspala,

nia,będącego zaprzeczeniem ekologicznego

podejścia, Drerł no może i po$ in no ,LJa "lę
polskim OZE (odnawialnym źródlem ener,

gii). slużyłobyto nie tylko zachowaniu po1-

skiej tradycji kominkowej, ale mialoby takźe
pożytywnywpływ na niezaleźność energe-

tyczną Polski.

?|Jj1 , świit


