Wrocław, 03.12.2014

Wrocławianie mało wiedzą, kto i kiedy ich truje!
(„Weź głębszy oddech przez Barbórką”)

Prezentacja pierwszych badań opinii publicznej Wrocławia *
na temat jakości powietrza i dostępu do informacji
o problemie zanieczyszczenia powietrza.
Z raportu wykonanego na zlecenie Dolnośląskiego Alarmu Smogowego, wynika, że większość
Wrocławian nie jest świadoma, iż główne źródło zanieczyszczeń powietrza we Wrocławiu, to wynik spalania
słabej jakości węgla (m.in. miału) w piecach domowych – tzw. „niska emisja” odpowiedzialna za 70 % pyłów
zawieszonych (tzw. PM10) i ponad 94 % rakotwórczego benzo(a)pirenu w powietrzu. Jednocześnie
mieszkańcy chcą wiedzieć więcej, oczekują od władz działań, sami także są skłonni się w nie włączyć, aby móc
„wziąć głęboki oddech”.
Tylko co piąty mieszkaniec (18%) Wrocławia uważa się za dobrze poinformowanego na temat aktualnego stanu
jakości powietrza w mieście. Jednocześnie większość Wrocławian (62%) deklaruje, ze chciałaby mieć dostęp do tego typu
informacji.
Brak informacji przekłada się na trudność w ocenie jakości powietrza w sezonie grzewczym (mieszkańcy są w tej
kwestii znacznie podzieleni):
Choć zdecydowana większość mieszkańców skłonna jest dostrzegać różnicę w jakości powietrza pomiędzy sezonem
grzewczym, a pozostałymi okresami roku, to ocenę negatywną na temat jakości powietrza w sezonie grzewczym ma
zaledwie 40% mieszkańców, zaś nieco ponad połowa (56%) uznaje jakość powietrza w sezonie grzewczym za dobrą lub
nawet bardzo dobrą.
Kolejnym niepokojącym sygnałem jest brak zrozumienia głównej przyczyny problemu: za zanieczyszczenie
powietrza w mieście Wrocławianie skłonni są obarczać głównie samochody i spalanie śmieci w domowych piecach. Tylko
7% Wrocławian uważa spalanie węgla w domowych piecach za główny czynnik zanieczyszczenia powietrza. A jak wynika z
raportów naukowych, będących podstawą Programów Ochrony Powietrza, to właśnie „niska emisja” (czyli spalanie w
celach grzewczych paliwa niskiej jakości, w nieodpowiednich urządzeniach) jest główną przyczyną trucizn w powietrzu. Dla
porównania transport we Wrocławiu odpowiada za 24 %, gdy niska emisja za 70 % pyłów zawieszonych PM10.
Niedoinformowanie i mylna diagnoza przyczyn nie oznacza wcale bierności i zgody społeczeństwa na taki stan.
66% badanych uważa, że władze miasta nie podejmują wystarczających działań w celu wyeliminowania problemu
zanieczyszczenia powietrza w sezonie grzewczym.
Równocześnie zdecydowana większość Wrocławian (81%), wyraża gotowość do włączenia się w akcje na rzecz
poprawy jakości powietrza w mieście.
Jest to mocny, pozytywny sygnał, który władze miejskie winny wykorzystać do budowania poparcia dla działań
mających na celu eliminację źródeł niskiej emisji we Wrocławiu.
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----------[*] Badanie CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej- „Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i
ocena dostępu do informacji w tym obszarze” – październik 2014

