APEL DO MINISTRA ŚRODOWISKA O UMOŻLIWIENIE
SZEROKIEGO DOSTĘPU DO INFORMACJI O WYSOKIM
ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA
My, niżej podpisani mieszkańcy i mieszkanki Polski zwracamy się z apelem o ułatwienie nam
dostępu do informacji o wysokim zanieczyszczeniu powietrza.
Polska ma najbardziej liberalne zasady co do informowania społeczeństwa o zanieczyszczeniu
powietrza spośród krajów Unii Europejskiej. Poziom alarmowy dla pyłu zawieszonego wprowadza
się gdy jego stężenie osiągnie 600% normy! Jednocześnie, nasz kraj posiada najgorsze powietrze w
całej UE. Płacimy za to wysoką cenę – co roku około 43 000 mieszkańców i mieszkanek Polski
przedwcześnie umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza. Części tych zgonów można by
uniknąć gdyby społeczeństwo było odpowiednio informowane o wysokim zanieczyszczeniu
powietrza.
Polski poziom alarmowy dla pyłu PM10 jest czterokrotnie wyższy niż we Francji, trzykrotnie
wyższy niż na Węgrzech i w Czechach oraz dwukrotnie wyższy niż na Słowacji. Prowadzi to do
sytuacji, w której nie jesteśmy informowani o znaczącym zanieczyszczeniu powietrza. Przy
stężeniach przekraczających normę nawet trzykrotnie dzieci przedszkolne i szkolne mają zajęcia na
zewnątrz, a kobiety w ciąży i osoby starsze zażywają „ożywczych” spacerów.
Przyjęcie odpowiednich poziomów informowania i alarmowych jest niezmiernie ważne dla ochrony
zdrowia obywateli. Informacja o wysokim zanieczyszczeniu powietrza powinna dotrzeć do
możliwie jak największej liczby mieszkańców danego terenu. Osoby starsze, dzieci, kobiety w
ciąży, osoby cierpiące na choroby układu oddechowego oraz układu krążenia powinny ograniczyć
przebywanie na zewnątrz –negatywny wpływ oddychania nadmiernie zapylonym powietrzem jest
szczególnie odczuwalny właśnie w tych grupach. Odpowiednie wytyczne powinny zostać przesłane
do przedszkoli, szkół i szpitali. Gdy przekroczony jest poziom alarmowy władze lokalne i
regionalne muszą podjąć specjalne doraźne działania na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia
powietrza na danym obszarze, np. wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej, intensywne
kontrole palenisk, ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miast, nadzwyczajna kontrola
zakładów przemysłowych, itp. Nie możemy czekać aż stężenie pyłów osiągnie pekiński poziom
żeby działania te zostały podjęte.
Domagamy się aby nasze zdrowie było chronione w taki sam sposób jak pozostałych mieszkańców
UE! Domagamy się szerokiego i powszechnego dostępu do informacji w przypadku wysokiego
zanieczyszczenia powietrza! Apelujemy o dostosowanie poziomów informowania i alarmowych dla
pyłu PM10 do poziomów stosowanych w większości krajów UE. Ponadto, Ministerstwo
Środowiska powinno opracować ogólnopolskie wytyczne gwarantujące, że informacja o wysokim
stężeniu pyłu dotrze do jak największej liczby mieszkańców z danego obszaru oraz że zostaną
podjęte doraźne działania, których celem będzie krótkoterminowe obniżenie bardzo wysokich
stężeń.

