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Fragment prezentacji przygotowanej przez UM

Rada Miasta podjęła uchwałę wprowadzającą dopłaty do
niskoemisyjnego paliwa węglowego znanego pod nazwą
handlową jako Błękitny Węgiel. Właściciel ogrzewanego
piecem domu będzie mógł kupić maksymalnie 3 tony takiego
paliwa ze zniżką 150 zł/t, a Miasto do końca roku przeznaczy
na dopłaty 300 tys. zł.

– Walka z niską emisją jest naszym priorytetem, ponieważ znajdujemy się w
pierwszej dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. Problem niskiej
emisji pojawia się w naszych domowych systemach grzewczych, dlatego
przechodzimy do konkretów i wyciągamy rękę do mieszkańców – uważa prezydent
Nowego Sącza Ludomir Handzel.
Producent Błękitnego Węgla, firma Polchar, przekonuje, że paląc tym paliwem
emitujemy do atmosfery 20 razy mniej pyłów i 10 razy mniej substancji
rakotwórczych.
W zeszłym roku w Nowym Sączu wykorzystano 40 ton tego paliwa co oznacza, że
wyemitowano do atmosfery 800 kilogramów pyłu mniej, niż paląc tradycyjnym
paliwem. Jak podaje producent błękitny węgiel jest również bardziej kaloryczny od
tradycyjnego paliwa. Można przyjąć, że 3 tony ekologicznego paliwa odpowiadają
prawie 4 tonom klasycznego węgla.
Jednak paliwo niskoemisyjne jest znacznie droższe od zwykłego węgla (ten kosztuje
obecnie około 900 – 1000 zł za tonę). Cena błękitnego węgla waha się, w zależności
od punktu sprzedaży, od 1500 do 1700 zł za tonę. Władze Nowego Sącza podają,
że dzięki zniżkom oraz dopłacie, w mieście kupimy tonę za 1260 zł.
– Najważniejsze w każdej walce ze smogiem są ceny. Chciałbym, żeby ta
biurokracja była jak najmniejsza, jednak tam gdzie są wydatkowane środki
budżetowe, muszą być zachowane procedury. Mieszkaniec musi wypełnić wniosek,
podpisać umowę i przyjść do Wydziału Środowiska z fakturą. Chcę zapewnić, że
mamy odpowiednią ilość przygotowanych pracowników i będzie można to załatwić
w jeden dzień – opisuje formalności dyrektor Wydziału Środowiska Grzegorz
Tabasz.
Ale na razie, mimo przyjęcia uchwały, nie można jeszcze kupować paliwa z dopłatą.
Trzeba jeszcze poczekać na ewentualne zastrzeżenia ze strony Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uchwała jest formą regulowanej przepisami

pomocy „de minimis”). Jeśli nie będzie przeszkód, uchwała wejdzie w życie dopiero
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Paliwo ma być sprzedawane w składach przy ul. Kolejowej i Zielonej oraz w
Chełmcu przy ul. Papieskiej. Urząd Miasta zapewnia, że każdym ze składów będą
przygotowane niezbędne dokumenty a przy zakupie 1 tony błękitnego węgla
otrzymamy specjalne ruszty do starych kotłów, umożliwiające palenie ekologicznym
paliwem.

