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Błękitny jest tylko z nazwy, ponieważ z wyglądu niczym nie różni się od węgla 
tradycyjnego. Szczegół tkwi w tym, że jego spalanie ma być bardziej ekologiczne i 
praktycznie bezdymne. 

Błękitny węgiel mogą kupić zarówno mieszkańcy Nowego Sącza, jak i okolicznych miejscowości. 
Węgiel pakowany jest w worki o wadze 20 kg, a jeden worek kosztuje niecałe 25 złotych. Tona 
błękitnego węgla to koszt 1220 złotych. Jest to cena promocyjna, ponieważ rynkowa wartość 
tego paliwa to około 1600 zł za tonę. 

Jak przekonuje prezydent Ludomir Handzel, jest to pierwszy krok w walce ze smogiem. – Mam 
nadzieję, że w ciągu pięciu lat mojej kadencji, która rozpoczęła się niedawno, na wielu frontach, 
wielowątkowo, wielopłaszczyznowo doprowadzimy do tego, że odczujemy poprawę jakości 
powietrza. Jest to jeden z moich priorytetów, aby Nowy Sącz oddychał czystym powietrzem.  

Władze miasta deklarują również, że w przyszłości błękitny węgiel będzie również trafiał do 
najuboższych mieszkańców miasta. – Chcemy, żeby taką możliwość miał też MOPS. Staramy 
się, żeby produkcja tego węgla znajdowała się bliżej naszego miasta. Spowoduje to, że znikną 
koszty transportu i byłoby to idealne rozwiązanie dla tych palących w piecach węglowych – 
podkreśla prezydent. 



Błękitny węgiel powstaje z tradycyjnego, jednak jest poddany specjalnej obróbce chemicznej, 
przez co jest bardziej ekologiczny i wydajny. 

– Dziesięciokrotna redukcja pyłów PM10 i PM2.5 i dwudziestokrotna redukcja benzoalfapirenu. 
Dym z komina jest praktycznie niewidoczny, pod warunkiem, że nie dołożymy do tego śmieci i 
plastików. Jest to tak dobre paliwo i kaloryczne, że teoretycznie powinno być potrzebne o 10 
procent mniej tego paliwa do ogrzania budynku – wyjaśnia Grzegorz Tabasz dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Nowego Sącza. 

– Trzeba jedynie sprawdzić, czy ruszt w piecu nie jest za drobny, ponieważ błękitny węgiel ma 
konsystencję ekogroszku. Jeżeli odstęp między żeberkami będzie za duży, to węgiel może przez 
niego wypadać – dodaje. 

Każdy, kto chce kupić bardziej ekologiczny węgiel, musi mieć sobą dowód osobisty, w celu 
wypełnienia dokumentów zwalniających z obowiązku zapłacenia podatku akcyzowego. Trzeba 
również mieć własny transport. Po zakupie mieszkańcy dostaną poradnik, jak poprawnie palić w 
piecu oraz ankietę, którą można wypełnić i dostarczyć do Wydziału Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Nowego Sącza. 

Na razie na składzie sądeckiego MPEC-u znajduje się 40 ton błękitnego węgla. Władze miasta 
nie ukrywają, że w planach są kolejne dostawy. W najbliższym czasie w sprzedaży ma pojawić 
się też ekologiczny brykiet. 

 


