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17 stycznia 2019
EKO PATROL W WALCE Z NISKĄ EMISJĄ

Efektem działań specjalistycznego Eko Patrolu Głównego Instytutu Górnictwa są w
Częstochowie kontrole domów, w których mogą być spalane odpady lub paliwa złej
jakości. Eko Patrol z dronem wkrótce ponownie pojawi się w mieście.
Miasto Częstochowa – po pilotażu w minionym sezonie grzewczym - w obecnym w większym
stopniu korzysta z najnowszych technik pozwalających na skuteczną walkę ze smogiem. W
grudniu rozpoczęło się diagnozowanie jakości powietrza w kolejnych dzielnicach miasta, w celu
lokalizacji miejsc spalania odpadów lub niewłaściwych paliw, skutkujących nadmiernym
zanieczyszczeniem powietrza i przyczyniających się do powstawania smogu. W grudniu Eko
Patrole były prowadzane w czasie 6 dni, w warunkach atmosferycznych sprzyjających tego typu
pomiarom. Serie badawczo-pomiarowe odbyły się w dzielnicach Stradom, Zawodzie i
Wyczerpy. Pomiar stężeń wskaźników jakości powietrza przeprowadził Eko Patrol GIG za
pomocą aparatury zainstalowanej na samochodzie elektrycznym oraz umieszczonej na dronie.
Pomiary dokonywane były w godzinach popołudniowych i wieczornych, na odcinku minimum 15
km zabudowy w każdej dzielnicy, na obszarze wskazanym przez Wydział Ochrony Środowiska
UM. Dodatkowo przeprowadzany był oblot dronem w pobliżu źródeł nadmiernej emisji lub emisji
wskazującej na spalanie odpadów. W kontroli uczestniczył również patrol Straży Miejskiej, który
mógł przeprowadzić bezpośrednią kontrolę kotła grzewczego pod kątem spalania określonych
paliw lub odpadów na posesji wskazanej przez aparaturę pomiarową.
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W trakcie pomiarów badano stężenia:
- pyłu zawieszonego PM 1, PM 2,5 i PM 10 wskazującego na nadmierną emisję
zanieczyszczeń z paliwa stałego (paliwo złej jakości),
- chlorowodoru (HCl) wskazującego na spalanie odpadów z tworzyw sztucznych i gumy,

- formaldehydu #℣佐⌡⌀䌀H
2O#℣䍐⌡⌀ 眀猀欀愀稀甀樁Ԁ挀攀最漀 渀愀 猀瀀愀氀愀渀椀攀 漀搀瀀愀搀眀 眀 瀀漀猀琀愀挀椀 猀欀氀攀樀攀欀Ⰰ 瀁䈀
i płyt wiórowych oraz malowanego drewna.
Podczas przeprowadzonych pomiarów wytypowano odcinki ulic lub konkretne posesje, gdzie
powinny zostać przeprowadzone metodyczne kontrole bezpośrednie, realizowane przez Straż
Miejską lub inspektorów Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Takie kontrole właśnie
się rozpoczynają.
Eko Patrol GIG z dronem wkrótce ponownie pojawi się na ulicach Częstochowy,
przeprowadzając badania i pomiary w kolejnych dzielnicach miasta.

Ze względu na możliwość kontroli posesji przez Straż Miejską Urząd Miasta prosi
mieszkańców o przygotowanie do okazania atestu/certyfikatu zakupionego paliwa stałego
#℣佐⌡⌀省ᤀ最氀愀⌡⍃倣℣. W sytuacjach spornych dokument ten pozwoli przenieść ewentualną odpowiedzialno
z mieszkańca na firmę dostarczającą paliwo.
Wydział Ochrony Środowiska zapowiada, że nie będzie pobłażania dla osób spalających w
kotłach grzewczych różnego rodzaju odpady. Proceder taki będzie karany wysokimi mandatami
lub kierowaniem spraw do sądu.
Mieszkańcy mają jeszcze możliwość wskazywania miejsc, które powinny zostać przebadane i
zdiagnozowane za pomocą Eko Patrolu. Informacje można przesyłać pocztą elektroniczną do
25 stycznia 2019 r. na adres: osr@czestochowa.um.gov.pl, pod tytułem: „Miejsce do
przebadania”.

Na podstawie inf. z Wydziału Ochrony Środowiska
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