Region. Zakażą palić w piecach węglem i drewnem? Projekty
uchwał są już gotowe
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Zarząd województwa chce walczyć ze smogiem i w tym celu przygotował dwa projekty
uchwał tzw. antysmogowych. Jeśli zostaną przyjęte, to w naszym regionie wejdzie w życie
zakaz palenia w piecach paliwami stałymi, czyli węglem i drewnem. Najpierw jednak
propozycje będą konsultowane społecznie.
Zgodnie z udostępnionymi projektami uchwał tzw. antysmogowych, w miastach w naszym
województwie, w tym w Iławie, Lubawie, Suszu, Kisielicach i Zalewie, zakaz używania paliw
stałych do palenia w kotłach, piecach i kominkach miałby wejść w życie w roku 2030.
Natomiast poza obszarami miast taki zakaz miałby obowiązywać od roku 2035.
Propozycje przygotował zarząd województwa, motywując to "troską o zdrowie mieszkańców i
poprawą jakości życia".

- Nasze województwo na tle kraju w zakresie jakości
powietrza nie wypada najgorzej, niemniej jednak są
okresy, kiedy jakość powietrza ulega bardzo
mocnemu pogorszeniu. Stąd taka propozycja powiedział Radiu Olsztyn Bogdan Meina, dyrektor wydziału
środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Specjaliści wyliczają, że z powodu zanieczyszczenia
powietrza w naszym kraju umiera około 45 do 50
tysięcy osób - dodał.
Przedstawiciele sejmiku województwa, komentując na antenie regionalnej rozgłośni, nie ukrywali
swoich obaw.

- Decyzja jest bardzo trudna - powiedział Stanisław
Gorczyca, przewodniczący klubu radnych Koalicji
Obywatelskiej w sejmiku województwa. - Wiemy, jaką
mamy sytuację, a przebudowanie całego systemu
grzewczego nie jest takie proste. Na to potrzebujemy
czasu; żeby takie uchwały móc powołać, trzeba zrobić
cały system osłonowy, który będzie mógł tych ludzi w
jakiś sposób chronić.
- To trudny wybór: między ochroną środowiska a
jakością życia ludzi, szczególnie ludzi niezamożnych,
ubogich. Ta restrykcja jest zbyt daleko idąca. Ona
skaże dużą część mieszkańców naszego
województwa na siedzenie zimą w zimnie, po prostu.
Absolutnie do tego dopuścić nie możemy - to z kolei
opinia przedstawiona przez Grzegorza Kierozalskiego,
przewodniczącego sejmikowego klubu radnych Prawa i
Sprawiedliwości.
Przed Świętami zarząd województwa ogłosił konsultacje społeczne przygotowanych projektów.

- Liczymy na zaangażowanie i zapoznanie się z
projektami tzw. uchwał antysmogowych podczas
ustawowych konsultacji. Każdy ma prawo do
zapoznania się z projektami oraz do składania uwag i
wniosków w postępowaniu mającym na celu
opracowanie ww. dokumentów - podał urząd
marszałkowski. - Uwagi i wnioski można składać w
terminie do 21 stycznia 2022 roku włącznie.
O opinie będą pytani także samorządowcy.
Pełna treść uchwał oraz formularz zgłaszania uwag, opinii i wniosków w tej sprawie znajdują się pod
tym linkiem.
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