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MINISTERSTWO ENERGII
Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

Warszawa, 31 sierpnia 2017 r.

Pan
Adam Bodnar
Rzecznik Praw
Obywatelskich

DGA.I.070.30.2017
IK:103293

Szanowny

Panie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 maja br. znak: V.7203.38.2015.ŁK w sprawie
jakości paliw stałych uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Pakiet rozwiązań prawnych opracowany przez Ministerstwo Energii obejmuje projekt
ustawy o zmianie

ustawy

o systemie

monitorowania

i kontrolowania

jakości

paliw,

oraz

rozporządzenia w sprawie:
1. wymagań jakościowych
2. sposobu pobierania

dla paliw

stałych,

próbek paliw

stałych,

3. metod badania jakości paliw

stałych.

W dniu 13 lipca 2017 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy
i rekomendował
z załączonymi

go Radzie Ministrów. Ministerstwo Energii przekaże projekt ustawy
projektami rozporządzeń

pod obrady Rady Ministrów

w sierpniu br.

Planowany termin przyjęcia projektu ustawy przez Sejm i Senat to trzeci kwartał 2017 r.
Ustawa wprowadza zakaz sprzedaży

do sektora komunalno-bytowego: mułów

węglowych, flotokoncentratów, węgla bmnatnego oraz tzw. „niesortu".
Jest to spełnienie postulatów zgłaszanych przez obywateli, organizacje ekologiczne
oraz irme ministerstwa. Sektor wydobywczy poniesie koszty na poziomie około 170 min zł
rocznie. Wynikać

to będzie

z utraty dochodów

ze

sprzedaży

flotokoncentratów oraz węgla brunatnego. Zastąpienie ww. paliw

mułów

węglowych,

przez paliwa stałe

spełniające proponowane wymagania będzie kosztować gospodarstwa domowe około 49 min
zł rocznie.

Ustawowy

zakaz wyeliminuje

ok. 2,2

min ton paliwa stałego

uznawanego

za najgorszy dla środowiska, co będzie stanowić około 16% wszystkich paliw węglowych,
które trafiają do gospodarstw domowych. Z pewnością przyczyni się do poprawy jakości
powietrza w rejonach gdzie było ono spalane.
Ponadto, w rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie
paliw

stałych

określone

zostaną

dodatkowe

wymagań jakościowych

wymagania

dotyczące

paliw

dla

stałych

przeznaczonych do sektora komunalno-bytowego.
Trzeba pamiętać że projektowane przepisy nie tylko dążą do poprawy jakości
powietrza i eliminacji niesortowanego węgla z importu ale także nałożą nowe obowiązki
i rygory na polskich producentów. Zbyt szybkie wprowadzenie regulacji może spowodować
braki węgla kamiennego dla odbiorców z sektora komunalno-bytowego. Będzie to skutkować
podwyżkami cen, wpędzając obywateli w ubóstwo energetyczne, a w efekcie część domostw
zamiast węgla kamiennego będzie spalać mokre drewno i śmieci.
Nie rozważano wprowadzenia dalej idących ograniczeń jakościowych dopuszczonych
do obrotu paliw stałych. Zbyt ostre normy mogą doprowadzić do braku opału i jak
wspomniano powyżej uboższa część społeczeństwa

będzie spalać

drewno i odpady,

co spowoduje efekt odwrotny od zamierzonego.

Z

poważaniem,

Grzegorz Tobiszowski
sekretarz stanu
dokument podpisany

elektronicznie
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