Chcesz dowiedzieć się więcej
o pellecie drzewnym –
przyjdź i posłuchaj
Serdecznie zapraszamy
mieszkańców gminy i okolic
do wspólnej dyskusji:

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE
INFORMACYJNE NT.
„PELLET DRZEWNY JAKO
PALIWO DO WALKI ZE
SMOGIEM”

Urząd Gminy Kwidzyn
ul. Grunwaldzka 30
Sala konferencyjna

ul. J. Waszyngtona 34/36, 81-342 Gdynia

27 marca 2018 r., godz. 15.30

Polska Rada Pelletu
CAŁA BRANŻA PELLETU RAZEM!

które odbędzie się
27 marca 2018 r. godz. 15.30
w
Urzędzie Gminy w Kwidzynie
ul. Grudziądzka 30
Sala konferencyjna

SMOG – co to?

Czysta gmina
dzięki edukacji
z Polską Radą Pelletu
Polska Rada Pelletu to ogólnopolska
inicjatywa,

której

zadaniem

jest

uświadamianie mieszkańców czym jest
pellet drzewny i w jaki sposób można go
wykorzystać

w

gospodarstwach

domowych, zakładach przemysłowych
i budynkach użyteczności publicznej,
tak aby skutecznie walczyć z niską
emisją i zjawiskiem smogu, który
dotyczy Nas wszystkich.
Partner medialny wydarzenia

SMOG
to
nienaturalne
zjawisko
atmosferyczne
polegające
na
współwystępowaniu zanieczyszczenia
powietrza wskutek działalności człowieka
oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych,
tj.: znacznego zamglenia i bezwietrznej
pogody.
• wg. Raportu Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) 33 z 50 najbardziej
zanieczyszczonych miast w Unii
Europejskiej znajduje się w Polsce.
• wg. Raportu Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO)
w
2010
r.
zanieczyszczenia powietrza w Polsce
przyczyniły się do śmierci 48 544
Polaków.

POLSKA RADA PELLETU
Wizją i misją POLSKIEJ RADY PELLETU
jest promocja pelletu jako paliwa
ekologicznego i niskoemisyjnego do walki
ze zjawiskiem smogu. Około 70% ciepła
wykorzystywanego
do
ogrzewania
budynków w Polsce zapewnia spalanie
paliw kopalnych. Naszą misją jest
znaczący wkład w zastępowanie paliw
kopalnych pelletem drzewnym jako
paliwem ze źródeł odnawialnych.

ZADANIA POLSKIEJ
RADY PELLETU:
• Edukowanie
i
podnoszenie
świadomości mieszkańców, władz
samorządowych i ustawodawców
w
zakresie
stosowania
paliw
niskoemisyjnych, jakości tych paliw
oraz
problemów
związanych
z zanieczyszczeniem powietrza.
• Udział w tworzeniu aktów prawnych
mających na celu kontrolę jakości paliw
stałych stosowanych w Polsce.
• Informowanie
opinii
publicznej
i mediów o zaletach pelletu drzewnego
i jego promowanie.
• Stała
komunikacja
pomiędzy
producentami
pelletu
drzewnego
i urządzeń grzewczych, tak aby paliwo
spełniało
wymagania
jakościowe
i
odpowiadało
potrzebom
konsumentów.
Partner merytoryczny wydarzenia

Kontakt z nami
Sekretariat Polskiej Rady Pelletu
ul. J. Waszyngtona 34/36
81-342 Gdynia
+48 58 526 75 49
info@polskaradapelletu.org
Odwiedź nas w Internecie!
www.polskaradapelletu.org

