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Apel przedstawicieli sektora zdrowia w sprawie projektu nowelizacji

uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego[1]

Szanowni Państwo,

jako przedstawiciele środowiska lekarskiego w napięciu obserwujemy ożywioną dyskusję
dotyczącą projektu wprowadzenia zakazu stosowania paliw stałych na terenie m.st. Warszawy
oraz kilku powiatów województwa mazowieckiego. Mając za absolutny priorytet



ochronę zdrowia obywateli i obywatelek Polski, zdecydowanie popieramy inicjatywy, które służą
jeszcze skuteczniejszej walce z problemem smogu.

Polska od wielu lat boryka się ze znaczącym problemem zanieczyszczenia powietrza –
liczne analizy pokazują, że nasz kraj osiąga najgorsze wyniki w UE pod względem jakości
powietrza. Według danych Europejskiej Agencji Środowiska smog w Polsce prowadzi co roku do
około 50 tys. przedwczesnych zgonów. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem nawet jeśli
powoduje zgonu, to i tak często skutkuje rozwojem różnych chorób (m.in. choroby układu
oddechowego, sercowo-naczyniowego, nerwowego, nowotwory, uszkodzenia mózgu, mniejszy
obwód urodzeniowy główki i waga urodzeniowa niemowląt, problemy z płodnością, obniżanie IQ
w kolejnych pokoleniach, powiązania nawet z Alzheimerem czy cukrzycą). Problem ten nie omija
również Mazowsza, gdzie mimo wprowadzenia w 2017 roku Uchwały Antysmogowej, nadal
notowane są liczne przypadki przekroczeń dopuszczalnych limitów stężeń zanieczyszczeń. Jak
zauważono w uzasadnieniu projektu uchwały, w samym 2021 roku:

„dla pyłu zawieszonego PM10: siedmiokrotnie został przekroczony poziom informowania,
szesnastokrotnie ogłoszono ryzyko wystąpienia przekroczenia ww. poziomu, raz został
przekroczony poziom alarmowy a dwukrotnie ogłoszono ryzyko wystąpienia jego przekroczenia.
Ogłoszone zostało także trzykrotnie ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu
zawieszonego PM2,5, jak również trzykrotnie poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania
wyników pomiarów 24 godziny dla pyłu zawieszonego PM10”.

Ponadto, jak wskazuje Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska w ostatniej Rocznej
ocenie jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2020:

„w aglomeracji warszawskiej i strefie mazowieckiej zarejestrowano obszary
przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10, a w
strefie mazowieckiej przekroczenie średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu
zawieszonego PM2,5 (faza II)”.

Warto podkreślić, że odnotowane przekroczenia odnoszą się do obowiązującego w
kraju poziomu opartego na normach unijnych, które są obecnie rewidowane, gdyż bazują na
nieaktualnych rekomendacjach Światowej Organizacji Zdrowia. WHO zaktualizowało swoje
zalecenia we wrześniu 2021 roku, ze względu na dostępność dużo aktualniejszych i
dokładniejszych dowodów naukowych o wpływie zanieczyszczenia powietrza na zdrowie, w tym
badań pokazujących, że nawet niskie stężenia zanieczyszczeń mają negatywne konsekwencje
dla zdrowia ludzi. Wyniki, które jeszcze niedawno spełniały wyznaczone limity, dziś łamią normy
rekomendowane przez ekspertów ds. zdrowia.

Mając na uwadze powyższe oraz szczegółowe informacje umieszczone w uzasadnieniu
projektu uchwały, pragniemy zaapelować do Państwa o przyjęcie nowelizacji uchwały
antysmogowej w obecnym brzmieniu (druk 694). W naszej opinii bieżący tekst projektu
otwiera furtkę do skuteczniejszej ochrony zdrowia obywateli i obywatelek województwa
mazowieckiego. Ogranicza on bowiem możliwość używania w regionie instalacji grzewczych,
których emisje mogą w znaczącym stopniu wpływać na pogorszenie stanu jakości powietrza, a



także zdrowia mieszkańców i mieszkanek.

Chcielibyśmy również wyrazić głos sprzeciwu wobec skandalicznych komentarzy ze
strony środowiska producentów oraz instalatorów kominków i pieców na biomasę, jakie padały
podczas ostatnich spotkań komisji pod adresem przedstawicieli i przedstawicielek organizacji
pozarządowych oraz samych organizacji ekologicznych. Głównym zamierzeniem tych osób jest
odrzucenie przepisów antysmogowych w celu zachowania status quo oraz utrzymania swoich
osobistych interesów, natomiast organizacje pozarządowe bronią interesu całego społeczeństwa
i dążą do poprawy zdrowia publicznego. Mamy zatem nadzieję, że komentarze te nie będą
przez Państwa uwzględniane jako liczące się argumenty w debacie nad przyjęciem projektu
uchwały.

Liczymy na mądre decyzje radnych, które pozwolą w jak najkrótszym czasie poprawić
jakość powietrza i sprawić, że mieszkańcy i mieszkanki województwa mazowieckiego będą
mogli oddychać czystym i bezpiecznym dla zdrowia powietrzem. Obserwując ambitne podejście
do kwestii zanieczyszczeń powietrza w innych krajach, jesteśmy pewni, że już czas wprowadzić
ambitne regulacje w Polsce zarówno na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym – każdy
dzień opóźnienia to kolejne osoby, które stracą zdrowie, a nawet życie z powodu oddychania
zanieczyszczonym powietrzem.
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[1] Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na
obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw.


