
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WDRAŻANIE GOSPODARKI 

NISKOEMISYJNEJ  
NA TERENIE ŚWIDNICY 

Naszym celem jest przede wszystkim 
poprawa jakości powietrza, jakości życia 
i zdrowia mieszkańców, w szczególności 
dzieci i osób  chorych, najbardziej wraż-
liwych na zanieczyszczenie powietrza.  

Na terenie Świdnicy jakość powietrza 
nie jest dobra: wysokiemu zapyleniu 
towarzyszą wysokie stężenia niektórych 
substancji gazowych. Oprócz źródeł 
przemysłowych, emitujących do atmos-
fery specyficzne dla danego procesu 
substancje, znaczący udział w zanie-
czyszczaniu powietrza ma „niska 
emisja” z niskich kominów indywidu-
alnych pieców, opalanych stałym 
paliwem. 

Plan działań w zakresie obniżenia 
poziomu niskiej emisji spowodowanej 
spalaniem paliw w indywidualnych 
źródłach ciepła ma się przyczynić do 
poprawy jakości powietrza i osiągnięcia 
wartości stężeń dopuszczalnych i doce-
lowych na obszarze Świdnicy. 

 

 

Niska emisja kominowa jest to emisja 
szkodliwych pyłów i gazów pochodząca 
z domowych pieców grzewczych i lokal-
nych kotłowni węglowych, w których 
spalanie węgla odbywa się w nieefek-
tywny sposób. 

Co jest źródłem złego stanu powietrza?  

Porównajmy dane o zapyleniu 
powietrza w mieście, przy Rynku, 
przedstawione na poniższym wykresie: 

źródło danych: Wojewódzka Inspekcja Ochrony 
Środowiska 

Poza sezonem grzewczym stężenie pyłu 
jest niskie, ale w sezonie grzewczym jest 
już znacząco wyższe. Za poziom stężenia 
dopuszczalnego uważa się stężenie 
średnie w ciągu roku 40 µg/m

3
. 
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W krytycznych miesiącach zimowych 
stężenie pyłu w powietrzu często prze-
kracza poziom 50 µg/m

3
, ustanowiony 

jako dopuszczalna średnia dobowa. 
Ilustrują to dane ze stycznia 2016 roku: 

Znaczący udział w pogarszaniu jakości 
powietrza, którym oddychamy, mamy 
my – mieszkańcy. Ogrzewając nasze 
mieszkania przyczyniamy się do pogar-
szania jakości życia. A przecież w na-
szym klimacie ogrzewanie jest 
konieczne. Więc dylematem nie jest 
„czy …?”, ale „jak ogrzewać?”. 

Odpowiedź na powyższe pytanie 
ilustruje następujący przykład: 

Mieszkanie o powierzchni 60 m
2
 jest 

ogrzewane z własnego źródła, 
a w zależności od rodzaju paliwa, do 
powietrza wraz ze spalinami wydostają 
się różne ilości zanieczyszczeń, jak to 
przedstawia poniższy wykres: 

Jak widać, najlepszy w tym zestawieniu 
jest gaz. Spalaniu innych paliw, w tym 
także drewna, towarzyszy emisja do 
powietrza kilkudziesięciu kilogramów 
„chemii”. Słusznie mówi się o gazie, że 

jest to „czyste” paliwo. 

Jeśli nie gaz, to co? 
Alternatywą dla gazu jest prąd 
elektryczny w  gniazdku.  
Ogrzewanie domów za pomocą 
grzejników zasilanych energią 
elektryczną jest jednak drogie. 
Prąd wytwarzany jest w odległej 
elektrowni, a w polskich 
warunkach jest to zwykle 
elektrownia opalana węglem – 

kamiennym lub brunatnym. Spalaniu 
tego węgla też towarzyszy emisja, ale 
w warunkach przemysłowych spalanie 
odbywa się znacznie sprawniej: 
powstaje przy tym wielokrotnie mniej 
tlenku węgla, niż w domowym piecu, 
zaś pył jest wychwytywany ze skutecz-
nością 95% i większą.  

Ciepłownia przy Pogodnej także spala 
węgiel, ale spaliny emitowane przez 
wysoki komin rozpraszają się 
w atmosferze, zanim dotrą do ziemi. 
Stężenie tych samych substancji, 
spowodowane spaleniem takiej samej 
ilości tego samego paliwa w kotłach 
ciepłowni jest co najmniej 200 razy 
niższe, niż w przypadku spalenia 
w piecu domowym. Podczas spalania 
węgla w dużym kotle panują też inne 
warunki i tlenek węgla (czad) powstaje 
w ilości wielokrotnie mniejszej, niż 
podczas spalania w domowym piecu. 
W przypadku pyłu różnica jest jeszcze 
większa z uwagi na skuteczne odpylanie 
spalin w dużej kotłowni.  

Co więcej: znaczna część ładunków 
wyemitowanych z wysokiego komina 
trafia na obszary niezamieszkałe, 
podczas gdy niska emisja oddziałuje 
silnie na obszarach gęsto zaludnionych. 

SPOSOBY OGRANICZENIA  
NISKIEJ EMISJI KOMINOWEJ 
 
Inwestycyjne: 
- likwidacja węglowego indywidualnego 

źródła ciepła i podłączenie do 
miejskiej sieci ciepłowniczej, 

- wymiana węglowego kotła 
centralnego ogrzewania i instalacji 
centralnego grzewania (np. na kocioł 
gazowy), 

- termomodernizacja (docieplenie ścian 
budynku, wymiana okien). 

 
Prewencyjne: 
- utrzymanie w należytym stanie 

technicznym urządzeń i instalacji 
grzewczych, 

- spalanie paliw odpowiednich dla 
danego rodzaju kotła (niespalanie 
odpadów w kotłach i piecach 
domowych). 

 
KORZYŚCI WYNIKAJĄCE 
Z OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI 
- poprawa jakości powietrza, którym 

oddychamy, 
- poprawa jakości życia i zdrowia 

mieszkańców, w szczególności dzieci 
i osób starszych, najbardziej wrażli-
wych na zanieczyszczenie powietrza, 

- uzyskanie wsparcia finansowego ze 
środków unijnych dla realizacji zadań 
inwestycyjnych w ramach Programu. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Działajmy wspólnie !!! 
 

 


