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Rada Gminy Pilchowice

ul.  Damrota 6

44-145 Pilchowice

PETYCJA 0 ZAINICJOWANIE  I  PRZEPROWADZENIE  BEZ ZBĘDNEJ ZWŁOKI AKCJI

EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE WŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA KOTŁÓW NA PALIWA STAŁE

Szanowna Rado!

Na  podstawie  art.  2  ust.  1,  art.  2.  ust 2  pkt  1 oraz  art.  2  ust.  3  ustawy z dnia  11  lipca

2014 r. o petycjach (t.j.  Dz.  U. z 2018 r. poz. 870) oraz na  podstawie art. 7 ust.  1 pkt  1 ustawy

z dnia s marca  1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) zwracam

się  z  petycją,  w imieniu  interesu  publicznego  o  najwyższym  znaczeniu  dotyczącym  naszego

zdrowia  i życia,  o zainicio`Aranie i  DrzeDrowadzenie bez zbednei zwłokj akcii edukac`/ir"i w

zakresie właści`^/ei=o użvtkowania kotlów na Dali`^ra stałe.

Uzasadnienie

Problem  smogu,  który  obserwujemy  wynika  przede  wszystkim  z  braku  umiejętności

użytkowania   kotłów   na   paliwa   stałe   (węgiel).   Kocioł,   jak   każde   urządzenie,   musi   być

prawidłowo  eksploatowany.  Gigantyczne  ,,erupcje"  dymów,  które  tak  licznie  obserwujemy
zarówno w Waszei. Gminie, jak i w innych gminach wynikają z:

>    użytkowania niewtaściwego węgla (np. węgiel koksujący typ 33 i 34);

>   braku zapewnienia właściwego dostępu powietrza do paleniska;
>   stosowania dmuchaw w kotiach, które wydmuchują dym, gdy jeszcze nie powstała

właściwa temperatura w palenisku (gazy są wydmuchiwane, zamiast być spalane);
>    braku dbałości o czystość kotła i komina (regularne czyszczenie);

Wystarczyłoby  wszcząć  szeroko  zakrojoną  akcję  edukacyjną,  by  już  w  tym  sezonie

znacząco   polepszyć  jakość   powietrza  w  gminie,   bez  wydawania  gigantycznych   środków.

Wszelkie  informacje  dotyczące  tego  w jaki  sposób  należy  prawidłowo  użytkować  kotły  są

dostępne  w  przewodniku  wydanym  przez  Ministerstwo  Środowiska  lub też w  ulotce,  którą

społecznie  rozprowadza  portal  Czysteogrzewanie.pl.  Obie  te  ulotki  są  dostępne  i  zawierają



ogół  wiedzy  potrzebnej   użytkownikom   kotłów  do   zrozumienia   w  jaki   sposób  należy  je

prawidłowo użytkować, nie trzeba więc ich opracowywać, wystarczy je wydrukować i rozdać.
Podstawą prawidłowego użytkowania kotła jest zapewnienie właściwego doptywu powietrza,

slosowanie  odpowiedniego  węgla  oraz  umożliwienie  dopalenia  się  gazów,  których  węgiel

zawiera do 30%.

Wszystkie    informacje    dotyczące    wtaściwego    spalania    zawarte    są    na    stronie

intemetowej   czysteogrzewanie.pl,   gdzie   w  sposób   niezwykle   fachowy   zebrano   wszelkie

informa€je  na  ten  temat.  Nauka  Dra`^ridloweEo  spalania  iest  iedvn\/m  sDosobem.  któn/

Dozwoli na znaczace zmnieiszenie niskiei emisii w krótkim czasie.

By   uzmysłowić  jaki   błąd   popełniamy   w  walce   ze   smogiem   warto  jest   przywołać

pporównanie z samochodem. Źle użytkowany samochód, nawet najnowszy będzie powodował

pponadnormatywne emisje,  a mówiąc obrazowo kopcit. Np. jeśli  nalejemy nieodpowiedniego

paliwa  albo  nie  wyregulujemy  silnika.  Odpowiedzią  w  pierwszej  kolejności  nie jest wymiana
na najnowszy dostępny rnodel, lecz próba użytkowania samochodu zgodnie z instrukcją oraz

ppoddanie  go odpowiednim  naprawom  i  regulaęjom.  Dokładnie tak samo  sprawa  wygląda  z
użytkowaniem kotłów na węgiel.

W   załączeniu    dwie    ulotki    informacyjne:    Ministerstwa   Środowiska   oraz   portalu

czysteogrzewanie.pl.    Prócz    krótkich    ulotek    Ministerstwo    Środowiska    opracowało    też

„Poradnik czyste ciepło w moim domu z paliw stałych", który bardzo szeroko (56 stron) opisuje
wszelkie  zagadnienia,  w  tym  i  możliwość  tzw.  palenia  od  góry.  Warto  zapoznać  się  z  tym

poradnikiem oraz ze stroną czysteogrzewanie.pl.

Tu warto jeszcze wskazać na ciekawostkę. W 1953 roku powstała etiuda filmowa „Czy
umiesz   palić  w  piecu",   w   której   w  sposób   prosty   i   przystępny   pokazano  jak  właściwie

użytkować piec.

.filmschool.lodz. material umlesz alic   w

Należy również dodać, że  uchwałę w podobnym duchu  podjęła  Rada Gminy Mosina,
która  wystąpiła  do  sejmiku  województwa  o  ustanowienie  uchwały  antysrnogowej,  która
zakazałby        palenia         od         dołu         i         uczyła         właściwego         użytkowania         kotła:

http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_115.pdf.

Proszę o pozytywne ustosunkowanie się do mojej petycji, gdyż od sprawnego dziatania

Samorządu w zakresie walki z niską emisją zależy zdrowie i życie mieszkańców naszego Miasta.

Na  podstawie  art.  4  ust.  3  ustawv o  petyciach  wvrażam  zEode  na  uia\^/nienie  moich

danvch  osobowvch  na stronie  internetowei  podmiotu  rozDatruiacefzo  Detvcie lub  urzedu Eo

obsłuf"iacego.

Z       Wyrazami       Szacunku

Tomasz Miłowski
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Załącznik 2 Ulotka z portalu czysteogrzewanie.pl

Gdzie da się pa]ić od góry!
W  każdym  kotle /  piecu, gdzie wylot spalin  z paleniska  ie§t  NAD  paliwem.

r)la  ii{-,h'egc.  t.jc;_-.alaiiia  potł 7e_ine  jest  powietrze  wtómE,

a c:  n c` jcst  o `cł  nic.zbęclrc`.  a)}'  mctoda  w  ogólc  zadzid!ti'a.

Efi----i:.i--I
Kocioł z  poziomym  wymiennikiem     Kocioł z  pionowym  wymiennikiem                  Kocioł z  nadmuchem

Piec  kaiflowy Piec  kuchenny

P#ł:tże

Kominek / piec m  drewno

W których piecach i kotłach nie pali się od góry?
Wszędzie tam. 8dzie w)/łc)t spalin  z paleniska jest  POD  paliwem.

Kocloł dolnego spalania

T.  spala-e |uz  L` ?eb c€.d  prav,. dłcwc,
b iik   c.z=a aii c>  .d goiy a :  "c.  Ęór}'  `Dga ``

d7ięki  f7ern`i  mci>i`,|   =.i   ć  m i-ji<r.`g.o

Kociołgórno-dolny
\`A`J  -.dkjc-  L'`ct'dch  rczpdl  =  od  Eór,'  bcdzie  tr-idno  lub

nic:  uda  sit   gd\7  zwi,Jklc rćh?.`,.ieiszi  c t]ga  da  powie=rzc
wier7ie  d.ln`riTi  ^i.1Ć)tem  Z  Palenis<a  (j€k  P.1w`,7e.;

Pozoitaj:  `..rtcdy  palić  knczaco.



Rozpalanie od góry - krok po kr®ku
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śr®dkl ®str®żnoścl
Co  prawda zmiana sposobu  palenia sama w sobie nie  niesie  now)/ch  ani  nadz`^/yczajnych zagrożeń  czy

problemów, ale może ujawnić zaniedbania w uti?ymanlu  kocłowni, które bywają w skrajnych przypadkach
naprawdę groźne. Dlatego ostrzegamy na wyrost.

Przed plerwszym pal®i`lem od górir `./yczyść k®mlnl Zarośnięty sadzą lub co gorsza smob komin
moze zapalić się w dowolnym  momencie      r`iezależnie jak będziesz dalei  palić --  i w naigorsz)m wypadku  puścić

z dyrTicm  cały budynek! W razie  F)ożau  komina możcsz  micć pretcnsje tylko do siebie,  bo to twoje  za"edba"e.

W pl®rwszycli próbacłi nle hdu| zbyt wlele paJlwa ~ co najwyzej do połowy wysokości komory
zasypowej  (czyli żwykle  max`  ~ 15cm). Jeśli  nigdy nie ładujesz koti  do peha. to z pełnym załadunkiem  mc)gą wyjść  na

jaw nieszczdności  (zbyt duży niekontrolowany dopł)w powietrza do  kotła),  przez co  może nie  dać się  opanować
temperatury -z zagotowaniem wc)dy \^Ąącznie,  Dla  mektórych  to  problem  dość częsty.  inni  się z tym  nie spotykają -
a  można się wystraszyć.  W poprawnie wykor`anq  instalacji  c.o. zagotowanie wody n(e jest groźne -ale nie wszystkie

są poprawnie w)rkonane. dlatego  lepiej tego unikać.
\^/ uszczelnieniu  kotta pc)mocna będzie w)/miana sznura szklanego  uszczelnia)ącego dolne  drzwiczki  Oeśli taki tam

oryginalnie  był i  da się wstawć  nowy;  kotł mode /n goroż często  nie  mają żadnych  u5zczelnień).  Gdyby nie dało się
kotła  uszczelnić -pozostań  prz)/ paleniu  kroczącym. tam  nie trzeba ładować paliwa do pełna.



Co na r®zpamę. Ze dwie garscie s2czap drewna nie grubszych niż dwa palce ułożonych na]lepiei na całq

powierzchni  pajiwa.  Do tegct  na wier2ch trochę drzazg,  chrust,  5toma.  kawałek kartonu  itp.  -  im tego drobnego
więcei, tym  start szybszy  i łatwejszy. szczególnie w kotłach  bez  nadmuchu. Zadnych tworzy\^ł sztucznych,  r`igdy

Co |eśll  wygaslol  Dc*Óz /eszcze trochę  rozpałki.  podpal  ponownie ieśli tr2eba  i  przypilniJi, az paliwo  pod  spodem
się zapali.  Pierwsze  podejścła mogą być trudne -uczysz się  palić  niemal  od  nowa -ale z czasem  będzie szło od rękj.

C® |eśll k®clol w®ln® slę nagrzewał Będzie wolniei niz zwykle, ale bez przesady. Grzejnikj  powjnny być
oepłe  (40-50st.C)  max. w pół godziny  jeśli  nagr2anie  instalacii trwa znacznie dłużej  -dawaj więcej  rozpałki.  podai

więce)  powietrza.  a  kocioł szybclej  osiągnie temperaturę.
\^/ zamian za mniej ostre  rozpalar`ie.  kocioł będzie grzał dłużej o kilka godzin.  co  pozwoli  wygizać  ściany budynku

i  po  kilku  clniach  zauwazysz. źe  przed  rozpalaniem  nie  będzie już tak dramatycznle zimno jak dawniej.

|ak dokbdaćl  Przy paleniu  od góry nie dokłada się wcale -rozpalasz  raz. większą ilość  paliwa,  i  masz wolne od
kotłowni  na  kilka-kJlkanaście sodzin.  Pod  koniec,  jeśli jest  potrzeba.  mc)żna do  resztkj  żariJ  dołożyć  ocl  boku  (palenie

kroczące  opisane na pierwszei  stronie  ulotki),

|akie efekty daje poprawne palenie
poza oszczędnością paliwa, czasu  i nerwów

W piecu są płomienie lub żar,
nigdy nie snuje  się sh^y d)rm.

Komin  nigdy nie kopci

jak wściekł. ani przez minutę.

W kominie nie ma smoY.

jest nievriele  suchej,  sypkiej  sadzy

Odpady to nie opał
Ze spalania t\^/orzyw sztiicznych albo rnebli w domowych warunkach powstaią criemlkalla. któryml tr`.|e slę

szcziiry 1 karaluchy.  Czy w ogóle zdajesz sobie sprawę. że traktuiąc piec jak śmletnik zniżasz nasz kra)
do standardów trzeciego  świata a z siebie  robisz  małpę z  brzytwą,  którą ktoś zaraz zechce  przymusowo

podbczyć do droższych źródet ciepła.  byle tylko przestała zatruwać  ludzi  nac)koło?

To są niebezpieczne odpady - trzymaj z dala od pieca:

-   Plastlk

-  Folla

`  Kałtony po mleku  t  sokach

-  Meble

-  Bin:elki  PET

-  Drewno  impregnowane/malowane
-  PW W{órowe

Używane  pieluchy

Stare  buty i  ubrania
PW OSB
Panele podłogowe
Wykhdziny
Opony
Podkłacly  kole)owe

To iiadaje się na rozpałkę:

- Szary karton
-  SzaJy papier
-  Skorupy z orzechów

i  inne  suche  odpady z  roślin

Dużo więcej  informacji o ekonomicznym  paleniu znajdziesz na portalu:

Czysteogrzewanie. r( , it



Skąd się bierze dym
Potoczme uwaza się, jakoby dymHy tylko  śmieci,  ew` tani, "ztq iakości" węgiel   A  przeciez łatwo dośwladczalnie spraw-

dzić, ze  nawet naidroższy i  r`ajlepszy węgiel  1   tez kopci,  bo  każdy węgiel  zawiera  min.  30% palnych gazów  (a  drewno
- az 709/o!)`  Te gaz)/ znamy jako dym  - dym jest palny, ale  się nie sf)ala i  lata w powietrzii.  pomewaz powszechnie

stosowana technika palenia  (palenie  "od dołu")  nie  poz`^/ala dymu dopalić. Z  d)'rr\em tracimy mm  30%  pa\Jwa!
1  śmierdzimy iak 'trzeci świat"   Banalnie  prosto można tego  uniknąć -zmieniając tylko sposób palenia

palenie "od doh"

-Gazów iest bardzo dużo a tlenu brakuje

(większość  "ziadł" już ogień  pomżej).
L)latego cuchnąca chmura odlatuje niedopalona
w komin  i odtąd  mz)rwa się dymem.

Tu  jeszcze  się  NIE  pali.

Opał się smć]ł i  uwalnia palne gazy

Ta cżęść  się  pali  i  gwaftownie

podgrzcwa wszystko powyzejttt
)ak palić węglem i drewnem aby dym spalać

i oszczędzić na tym do ~309/o paliwa

tropc::Pp#e:rę:b"kadŁZo:u8],tp````

rozp.md     su=he drewr,o
ra całq  powierzchri węgli

wększd  ilość  węgla     -
lub diewna

kJcdy  koncz)'  się  pal ć.
a  potrzcbuiesz grzać ddei,

nlożes7  l'on.lynuowdć  paler\,e
dokł,idćii,`c  od  boku

dokładmie c`d  bóku
mo/na  le7  slosowar  i cy,ile/nie.

np  gdy  pali_=7  na  okr7Ńo
•ez wygaszani a

rozpalanie od góry

7aładij.  do  palenisk,i  r)aJ wc>          ogień  7eid7ie w dół wyr:alają(    p`.7ostaĄr koks w)/starr?a ies7r7e

i  i.ozp.iłkę  dfij  n.i wieich                  stopniowo  wszystko to,                  nti l<i l k,a-kilkan,iście gc)d2in

Ćo normalne b)'łoby dymerr

palenie kroczące (dokładanie od  boku)\
-=?1@.  +

Zgamii  ał). żar dotoz  paliwa

nci  iedr`ci  siror`ę  rus/iii                          na puslą  slrciię  ruszlu

+
świczc  paliwo

Źd.d]a się pomatu oc!  /`iru


