UCHWAŁA ANTYSMOGOWA
W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko oraz
kierując się zasadą praworządności i zasadą interesu publicznego, Sejmik Województwa Śląskiego
postanowił wprowadzić ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw. Możliwość taką przewiduje art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).
UCHWAŁA NR V/36/1/2017
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw
Na podstawie art. 18 pkt 1 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 96 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 519 z
późn. zm.)
Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:
§ 1.
1. W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko, w
granicach administracyjnych województwa śląskiego wprowadza się ograniczenia i zakazy
obejmujące cały rok kalendarzowy określone niniejszą uchwałą.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o rozpoczęciu eksploatacji instalacji należy przez to
rozumieć pierwsze uruchomienie w miejscu obecnego użytkowania.
§ 2.
Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy w zakresie ich eksploatacji to
instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 220 z późn. zm.),
w szczególności kocioł, kominek i piec, jeżeli:
1. dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub
2. wydzielają ciepło lub
3. wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.
§ 3.
Podmiotami, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy są podmioty eksploatujące instalacje
wskazane w § 2.
§ 4.
W przypadku instalacji, o których mowa w § 2 pkt 1, dopuszcza się wyłącznie eksploatację
instalacji, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych
wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdza się zaświadczeniem
wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji
lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia
o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation).

§ 5.
W przypadku instalacji, o których mowa w § 2 pkt 2 i pkt 3, dopuszcza się wyłącznie eksploatację
instalacji, które spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy
emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 i 2
załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów
dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Podmiot
eksploatujący instalację jest zobowiązany do wykazania spełniania wymagań określonych w
niniejszym zapisie poprzez przedstawienie instrukcji dla instalatorów i użytkowników, o której
mowa w punkcie 3 lit. a załącznika II w/w rozporządzenia.
§ 6.
W instalacjach wskazanych w § 2 zakazuje się stosowania:
1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
2. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich
wykorzystaniem,
3. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi
więcej niż 15 %,
4. biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.
§ 8.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku z następującymi wyjątkami:
1. wymagania wskazane w § 4 dla instalacji, których eksploatacja rozpoczęła się przed
1 września 2017 roku będą obowiązywać:
1. od 1 stycznia 2022 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie
powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki
znamionowej,
2. od 1 stycznia 2024 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie
od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
3. od 1 stycznia 2026 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie
poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
4. od 1 stycznia 2028 roku w przypadku instalacji spełniających wymagania w
zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według
normy PN-EN 303-5:2012,
2. wymagania wskazane w § 5 dla instalacji, których eksploatacja rozpoczęła się przed
1 września 2017 roku, będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, chyba że
instalacje te będą:
1. osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 % lub
2. zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do
wartości określonych w punkcie 2 lit. a załącznika II do Rozporządzenia
Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy
pomieszczeń na paliwo stałe.
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego
Stanisław Gmitruk

Powyższa uchwała dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe
niezależnie od ich przeznaczenia (ogrzewanie budynków, ogrzewanie wody, przygotowanie
posiłków), tzn.:
 mieszkańców,
 osób prowadzących działalność gospodarczą (kotły o mocy do 1 MW),
 właścicieli budynków wielorodzinnych,
 spółdzielni, wspólnot,
 samorządów lokalnych.
Od 1 września 2017 roku każdy nowy kocioł winien spełniać normy emisyjne minimum klasy 5
(posiadać certyfikat wydany zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012) lub wymogi ekoporojektu
(zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej).
Dla pozostałych kotłów niespełniających norm emisyjnych zamontowanych przed 1 września 2017r.
wprowadzono daty graniczne ich wymiany, w zależności od wieku użytkowanego kotła:
•
•
•
•

kocioł eksploatowany powyżej 10 lat od daty produkcji lub nieposiadający tabliczki
znamionowej należy wymienić do końca 2021 r.;
kocioł użytkowany od 5 do 10 lat od daty produkcji powinien być wymieniony do końca 2023
r.
kocioł poniżej 5 lat od daty produkcji należy wymienić do końca 2025 r.;
kocioł klasy 3 i 4 powinien być wymieniony do końca 2027 r.

Wymiana musi nastąpić na jeden ze wskazanych kotłów:
• kocioł automatyczny klasy 5 lub ekoprojekt
• kocioł ręczny klasy 5 lub ekoprojekt
• kocioł zgazowujący drewno klasy 5 lub ekoprojket
lub należy zastosować inne źródła ciepła, jak ciepło systemowe, gaz, pompa ciepła, fotowoltaika,
elektrownia wiatrowa itp.
W obszarze stosowania odpowiednich paliw stałych uchwała zakazuje od 1 września 2017 r.
używania paliw, których spalanie powoduje bardzo wysoką emisję trujących substancji do
atmosfery, tj.:
1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż
15%,
4) biomasy stałej (drewno, pellet, słoma itp.), której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.
Stosownie do art. 334 Prawa ochrony środowiska „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub
zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art 96, podlega karze
grzywny”. Zgodnie z art 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym w
postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn
wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł
(art
96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
Organem uprawnionym do nakładania mandatów na podstawie art 334 Prawa ochrony
środowiska na gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor Ochrony
Środowiska.

