Rybnik, 15 wrzesień 2018 r.

POROZUMIENIE
producentów i instalatorów indywidualnych źródeł ciepła na paliwa stałe
MEMORANDUM
TAK dla EKOCIEPŁA z węgla i drewna

1. Indywidualne źródła ciepła, czyli domowe kotły, piece i kominki, od wieków
gwarantowały mieszkańcom naszej ojczyzny niezależność i bezpieczeństwo
energetyczne, przyczyniając się także w ten sposób do odzyskania przez nasz kraj
politycznej niepodległości. Dlatego świętując w tym roku wielki Jubileusz musimy
zrobić wszystko, by nie utracić takiego dziedzictwa „niepodległości energetycznej” i
możliwie najlepiej wykorzystać je dziś dla dobra mieszkańców i ochrony środowiska
naturalnego.
2. W miksie źródeł energii wykorzystywanych do ogrzewania budynków mieszkalnych,
nie może więc zabraknąć paliw stałych, które stanowią największe bogactwo naszego
kraju, czyli węgla i drewna jako OZE.
3. Skoro możliwe jest dziś technologicznie i prawnie zabezpieczone proekologiczne
użytkowanie indywidualnych źródeł ciepła na paliwa stałe - czyli domowych kotłów,
pieców i kominków, to należy nie tylko dopuścić ich stosowanie, ale również określić
dopuszczalne zasady ich użytkowania.
4. Należy wspierać i promować jako alternatywne do importowanego gazu,
proekologiczne ogrzewanie budynków mieszkalnych paliwami stałymi, obejmując je
systemami dotacji, określając równocześnie właściwe dla danego regionu
dopuszczalne poziomy emisji.
5. Nie można dopuścić, by tak bogaty w węgiel i drewno energetyczne kraj, nie
wykorzystywał tych paliw dla zwiększenia swojej NIEPODLEGŁOŚCI
ENERGETYCZNEJ, dla dywersyfikacji i rozproszenia źródeł ciepła, a także dla
uniezależnienia ogrzewania od dopływu prądu (piece pokojowe, kominki).
6. Dla podniesienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, wprowadzić obowiązek
wyposażania nowych budynków w strategiczną infrastrukturę energetyczną
umożliwiającą instalowanie indywidualnych źródeł ciepła na paliwa stałe.
7. Nie można dopuścić do działań antyspołecznych i pozbawienia mieszkańców dostępu
do najtańszych źródeł ciepła z paliw stałych, a także możliwości korzystania z
systemów wsparcia udzielanych przy wymianie starych palenisk (kopciuchów).
8. Nie można dopuścić, by pieniądze społeczne kierowane w ramach programu Czyste
Powietrze na wymianę starych palenisk (która została dziś powiązana z
termomodernizacją budynków), były niegospodarnie wydawane tylko dlatego, że nie
uwzględniono możliwości uniknięcia lub obniżenia tych kosztów poprzez
wprowadzenie w nowych instalacjach grzewczych jako paliwa biomasy (5,5-krotnie
niższe wymagania niż przy paliwach kopalnych).
9. Wprowadzane rozwiązania „antysmogowe” należy kształtować wg zasad EKOLOGII
INTERGRALNEJ, ukazanych w Encyklice „Laudato Si” Papieża Franciszka. W ten
sposób, będą one korzystne tak dla człowieka, jak i środowiska.
10. Przywrócić wymóg posiadania kwalifikacji zawodowych dla instalatorów i
budowniczych indywidualnych źródeł grzewczych, zabezpieczający ich
proekologiczne funkcjonowanie.
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