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Tychy, 24 września2020r.

Odpowiedź na interpgIację radnego
Lidii Gajdas

Sygn.

sprawy:
Sprawa:

DUR.0003.69.2020
Przeprowadzenie kontroli

paliw oraz piecow
w piekarni przy ul.
Głownej 29

w urbanowicach
Osoby

do

kontaktu:

Wydzial Komunalny,
Ochrony Srodowiska

i

Rolnictwa
Anetta Zurek-Pucek
32776 38 32

szanowna pani
Barbara konieczna
Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy

Odpowiadając na interpelację radnej
Pani Lidii Gajdas z 16 września2020r
W sprawie emisji spalin do atmosfery przez ,,Jednośc" Zakład piekarniczo-ciastkarski przy
ul. Głównej 29, 43-100 Tychy informuję, ze w dniu 23 września 2O20r, zostały przeprowadzone
oględziny v,lw. zakładzie dokumentacji, stosowanych kotłow wrazz czynnikiem gżewczym.
Podczas oględzin ustalono, ze w piekarni zainstalowane są 3 piece, t.j. 2 piece piekarnicze w tym

jeden piec gazowy i jeden węglowy. Do celow grzewczych

i

ciepłej wody wykorzystywany jest

węglowy kocioł ciepłowniczy o mocy 170 kW (rok produkcji2013).
Piec piekarniczy węglowy rozpalany jest w niedzielę po południu, a pieczywo wypiekane jest w obu
piecach piekarniczych od 1900 do 300 nad ranem od poniedziałku do piątku, dodatkowo z piątku na
sobotę w piecu piekarniczym węglowym od 1600 do B00 rano, po czym jest wygaszany. Ponowne
rozpalanie pieca piekarniczego węglowego odbywa się w niedzietę w godzinach popołudniowych. Zar
w piecu jest podtrzymywany do czasu kolejnego wypieku. Spaliny ze wszystkich trzech kotłow
wyprowadzane są do atmosfery za pośrednictwem jednego emitora 23,5 m,
Czynnikiem grzewczym piecow węglowych jest węgiel kamienny (orzech) posiadający świadectwo

jakości paliw stałych, ktore odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra
z27 wrzeŚnia2018r.

Energii

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z2O18r. poz. ,1890).
lnstalacja uzytkowana do wypieku pieczywa, a nie do celów grzewczych nie wymaga pozwolenia na

emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Zakład spełnia wszelkie wymagane prawem obowiązki sprawozdawcze t.j. do Krajowej Bazy

o Emisjach Gazów Cieplarnianych i innych substancji oraz do Marszałka Województwa Śląskiego.
Podczas kontroli poinformowano uzytkowników o obowiązku wynikającym z Uchwały antysmogowej
i konieczności wymiany wę9lowych żrodeł ciepła w terminie określonym w cytowanej uchwale.
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Uchwałą Sejmiku Wojewodztwa Śląskiego nr Yt36t1l21,17 piece węglowe powinny być
wymienione jeden do końca 2021r. drugido końca 2023r.
Podczas oględzin Pani Prezes poinformowała, że zostały juz poczynione kroki w kierunku zakupu
pieca grzewczego spełniającego wymagania ww. uchwały,
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Sekretarz Miasta Tychy Aneta Luboń
Radna Lidia Gajdas.
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Do wiadomości:

1,

Zastępca Prezydenta ds, Zrównowazonego Rozwoju Hanna Skoczylas
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