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List Dolnośląskiego Alarmu Smogowego w sprawie sprzedaży węgla brunatnego w 
gospodarce komunalnej niedozwolonego do spalania zgodnie z uchwałami antysmogowymi

Szanowny Panie Wojewodo,

od 1 lipca 2018 r. na Dolnym Śląsku obowiązuje zakaz spalania węgla brunatnego w gospodarce 
komunalnej, wprowadzony na mocy tzw. uchwał antysmogowych (Uchwała Nr XLI/1407/17 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.11.2017 r., opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2017 r., poz. 5155). Podobne zakazy 
obowiązują też w innych województwach, które uchwaliły akty prawne służące ograniczeniu 
zanieczyszczeń powietrza.

Szacuje się, iż zła jakość powietrza przyczynia się rocznie do około 3 tysięcy ofiar śmiertelnych w 
naszym województwie.  To blisko tyle, ile osób ginie co roku w wypadkach drogowych w całym 
kraju.

Rząd, który Pan reprezentuje, w programie „Czyste Powietrze” podjął działania zmierzające do 
poprawy jakości powietrza w Polsce. Premier Rządu nazwał nawet walkę o jakość powietrza w 
naszym kraju –„śmiertelnie poważnym problemem”.

Z niepokojem odnotowaliśmy, iż  mimo obowiązywania uchwał antysmogowych już od ponad 3 
miesięcy,  polski  i  zagraniczny  węgiel  brunatny  jest  nadal  sprzedawany  do  licznych  składów 
opałowych i jest dostępny w sprzedaży na terenie Dolnego Śląska (przykłady stron internetowych 
dokumentujących sprzedaż w załączeniu).

Okazuje  się,  że  sprzedaje  go  także  spółka  Skarbu  Państwa,  a  konkretnie  Kopalnia  Węgla 
Brunatnego Turów,  będąca częścią koncernu  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. 
Spółka na swojej stronie internetowej  nie informuje klientów o obowiązującym zakazie spalania 
tego paliwa w sektorze komunalno-bytowym (vide: zrzut ekranu ze strony internetowej Kopalni).

Nasze pytania i prośba o interwencję ws. sprzedaży węgla brunatnego na terenie województwa 
dolnośląskiego, wysłane do Dyrektora KWB Turów, nie spotkały się jak dotąd z żadną odpowiedzią 
spółki. Przypominamy, iż osoby lobujące za sprzedażą węgla brunatnego do ogrzewania domów 
zostały dopuszczone do dyskusji w komisjach Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w listopadzie 
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ubiegłego roku i miały okazję bronić prawa do spalania węgla brunatnego w domowych kotłach, 
gdy  procedowano  ww.  uchwały.  Radni  wszystkich  opcji  politycznie  jednogłośnie  nie  wyrazili 
jednak zgody na objęcie wyjątkowym statusem węgla brunatnego i zagłosowali za uchwałami 
eliminującymi to paliwo z sektora komunalno-bytowego.

Mimo tego wyjątkowego konsensusu wszystkich sił  politycznych  państwowy koncern cynicznie 
zarabia dziś  w naszym województwie na sprzedaży tysięcy  ton paliwa,  którego spalanie  jest 
legalne wyłącznie w elektrowni posiadającej  odpowiednie urządzenia do ochrony atmosfery.  I 
czyni to kosztem nieświadomych niczego obywateli.

Lekceważenie informowania i zakazu sprzedaży węgla brunatnego klientom na Dolnym Śląsku oraz 
w  innych  województwach,  w  których  wprowadzono  podobne  uchwały,  przyczynia  się  do 
zatruwania  mieszkańców  regionu  oraz  naraża  klientów  kupujących  to  paliwo  do  ogrzewania 
domów na kary grzywny ze strony straży miejskich czy policji.

Dlatego  niniejszym  zwracamy  się  do  Pana,  jako  przedstawiciela  Skarbu  Państwa  na  terenie 
województwa  dolnośląskiego  oraz  zwierzchnika  Dolnośląskiego  Wojewódzkiego  Inspektora 
Inspekcji  Handlowej,  z  prośbą  o  pilną  interwencję  i  kontrolę  przestrzegania  zakazów 
wynikających z uchwały antysmogowej przez KWB Turów oraz składy opałowe.

Z poważaniem,

Przedstawiciele Dolnośląskiego Alarmu Smogowego:

Radosław Gawlik
Hanna Schudy
Krzysztof Smolnicki 
Arkadiusz Wierzba


