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Az w 65 podkarpackich miejscowościach, które pobierają tzw. opłatę klimatyczną, jest skazone powietrze. Trzy z czterech
podkarpackich uzdrowisk takze nie spełniają norm, ale pobierają opłaty uzdrowiskowe

Rymanów-Zdrój,lwonicz-Zdrój, Horyniec-Zdrój iPo|ańczyk to miejsca, do któlych co roku przyjeżdżajątysiące turystów ikuracjuszy,
Wkaźdej ztych miejscowości pobierane są opłaty uzdrowiskowe, aletylko Polańczyk spełnia normy jakości powietrza,

W Rymanowie jeden dzień pobytu dla dziecka kosztuje 2zł,dla dorosłego -3,5zł, WPolańczyku odpowiednio - 1,5 i3 zł, w
ltłloniczu -2,6i3,2 zł(emeryci irenciści -2,6),awHoryńcu -1,6i3,4 zł, Dochodygminztytułupobieraniaopłatuzdrowiskowychto
spora częŚÓ budzetu, Np. W Horyńcu do kasy wpłyneło w 2013 roku blisko 565 tys. zł, aw Polańczyku ponad 619 tys, zł.

Urzedy gmin uzdrowiskowych w Rymanowie, Horyńcu i lwoniczu nie rezygnują z pobierania opłat. A w kazdej z tym miejscowości w
powietrzu przekroczony jest dopuszczalny poziom benzo(a)pirenU, silnie rakotwórczej Subsiancji będącej składnikiem spalin z
kotłowni l pieców opalanych paliwem stałym, np, węglem, W Horyńcu poziom benzo(a)pirenu w powietrzu to 120 proc, normy, v,/

Rymanowie-Zdroju - 140 proc,, a w lwoniczu-Zdroju -,1 10 proc, Takie są wyniki badań powietrza prowadzonych przez Wojewódzki
lnspektorat Ochrony Srodowiska z Rzeszowa, - Poziom ioksycznych substancji nie jest jednak stały_ Wyraznie spada w okresach
letnich, a|e znacznie wzrasta w zimle, w sezonie grzewczym, kiedy piece j kotłownie opalane są węglem czy koksem - słyszymy w
WloŚ,

Rymanów-ZdrÓj i Horyniec-Zdrój od niedawna należądo pcdkarpackiego samorządu, Czy mozliwa jesi rezygnacja z pobierania
opłat uzdrowiskowych w sytuacji, kiedy powietrze nie odpowiada normom? - opłaty są pobierane na mocy uchwał rad gmin, Nie
możemy ich podwazyc, Ale nie oznacza to, że z jakością powietrza nie da się nic zrobić, Uzdrowiska przeję|iśmy niedawno, Na
pewno będziemy w najblizszej przyszłości próbowac rozwiązac ten problem - mówi A|eksandra Gorze|ak-Nieduży z biura prasowego
u rzęd u marszałkowskiego.

Na |iŚcie miejscowości, w których pobierana jest inna opłatl - tzw, opłata mie.jscowa - a w których powietrze nie spełnia norm,
znalazłosieaz65 leżącychnaPocikarpaciu,Leźąwgmina:il: Crsna Komańcza,LutowiskaiSolina(tujedynymwyjątkiemjest
tłłaśnie Po|ańczyk, gdzie powIetrze spełnia normy),

Tam przekroczone Są normy mikropyłów Pt\410 iPlM 2,5. To takze rakotwórcze zanieczyszczenia, które mogą spowodowac
obturacyjną chorobe płuc lub astmę, Rapoń, z którego to wynika, sporządziła ClientEańh, międzynarociowa organizaĄa prawników
zajmujacych się Środowiskiem. Jego wynikr sa parażające, bo okazuje sie. ze skazenie powietrza doą,67y całej Polski, Jedyne
wojewódziwa, gdzie stan powietrza jest |epszy, to warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie, AgIomeracje to: Trójmiasio,
Białystok , Zielora Gó.a,
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Ęlko jedno uzdrowisko na Podkarpaciu spełnia norrł1, jakości po.,. hą.llm.rzeszgy,.gazeta.pllrzeszowl1,106519,17155856,T,vlkoje.,.

LdylluJąUyUll slę 5lUuUWlsŃlelll, \regu WylllKl sq pUIaza]ąve, UU uKazu]e §Ięl Zę §Kazellle PUWlellZa uUtyUZy Uiźrej rUlsKl. Jeuyilę
województwa, gdzie stan powletrza jest lepszy, to warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. Aglomeracje to: Trójmiasto,
Białystok i Zielona Góra.

Czy można odmówic opłaty klimatycznej w hotelu w miejscowości, gdzie powietrze nie jest zdrowe? Małgorzata Smolak, prawniczka
iwspółautorka raportu ClientEańh, powiedziała "Wyborczej" w tekście z 17 grudnia - To nie takie proste, Każdy może wezwać
gminę do usunięcia naruszenia prawa, Jeśli nie będzie reakcji, można zaskarżyc uchwałę gminy do sądu.

ZkoleiKrzysztof Bąk, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, zapewniał, że będzie skreślałz listy uzdrowiskiakie, w których powietrze jest
złe, - Nie oznacza to jednak, ze w Polsce nie będzie uzdrowisk. Resort może dać im pięc lalna oczyszczenie powietrza - mówił,

Zbadan wynika, że około połowy zanieczyszczeń pyłami i około 90 procent benzo(a)pirenem pochodzi z kotłowni opalanych
węglem. Ministerstwo Srodowiska zamierza wspierać wymianę kotłów węglowych na inne źródła ciepła. Chce tez wyeliminować z

rynku najgorszy gatunek węgla,
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