
Niegowa, dnia 12.04.2017r. 

 

Szanowni Mieszkańcy 

W piątek, 7 kwietnia 2017r.  sejmik województwa śląskiego jednogłośnie przyjął 

uchwałę  antysmogową dla całego województwa śląskiego. (Załącznik nr 1). 

I. Co dopuszcza uchwała antysmogowa? 

1. Uchwała dopuszcza eksploatację tylko takich kotłów na paliwa stałe, które spełniają 

minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji 

zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, (Załącznik nr 2) 

- Mieszkaniec montujący  kocioł  powinien posiadać  certyfikat  wystawiony przez 

uprawnioną  jednostkę potwierdzający klasę  kotła.  

2. Uchwała dopuszcza eksploatację kominków i innych instalacji bezpośrednio oddających 

ciepło (piece kaflowe itp.), 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. ( Załącznik nr 3).  

- Mieszkaniec 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. 

 

II.  Czego zakazuje uchwała antysmogowa? 

1. Uchwała zakazuje  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 %. 

 

III.  Od kiedy zacznie  obowiązywać uchwała antysmogowa? 

1 września 2017r. – zakaz spalania wymienionych  w uchwale paliw, 

- wszystkie nowo montowane kotły powinny spełniać normy emisyjne minimum klasy 5 wg 

polskiej normy.  

1 stycznia 2022r. - wszystkie kotły w wieku powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub 

nieposiadające tabliczki znamionowej, powinny przestać działać. 

1 stycznia 2024r.  - wszystkie kotły w wieku od 5 do 10 lat od daty ich produkcji, powinny 

przestać działać. 

1 stycznia 2026r. - wszystkie kotły w wieku  w okresie poniżej 5 lat od daty   ich produkcji, 

powinny przestać działać. 

1 stycznia 2028r. - w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji 

zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012, 

powinny przestać działać. 



1 stycznia 2023r.-  w przypadku gdy eksploatacja kominków, pieców itp. rozpoczęła się 

przed  1 września 2017 roku powinny przestać działać, chyba że instalacje te będą: 

a) osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 % lub 

b) zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości 

określonych w punkcie2 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. ( Załącznik nr 3). 

 

 Zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony  

http://www.slaskie.pl/zdjecia/2017/04/07/1491569184.pdf  gdzie można bardziej 

szczegółowo zapoznać się z powyższym tematem. 

 

IV. Możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła: 

1. Jedną z możliwości dofinansowania działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji       

w województwie śląskim jest program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych 

przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” ogłoszony 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.          

W uruchamianym Programie Funduszu, o udzielenie dofinansowania w formie dotacji będą 

mogły się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami 

jednorodzinnego budynku mieszkalnego.  

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku. Można je będzie 

składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 

do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu). (Załącznik Nr 4) 

2. Na liście przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków 

WFOŚiGW  w Katowicach  znajduje się przedsięwzięcie pt: Poprawa jakości powietrza oraz 

ograniczenie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł, 

Poddziałanie OA 1.2. Budowa lub zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny 

ekologicznie i energetycznie.  

 Aby skorzystać z tego programu  należy zgłosić się do gminy i zapisać na listę  

zainteresowanych wymianą kotła. W przypadku zebrania większej liczby chętnych gmina  

rozważy realizację  zadania i przygotuje wniosek do WFOŚiGW celem otrzymania 

dofinansowania.  

 

Podsumowując:  

Od 1 stycznia 2028 roku wszyscy Mieszkańcy, którzy ogrzewają  swoje domostwa paliwem 

stałym z  całego województwa śląskiego powinni  mieć wymienione  instalacje na takie,  

które spełniają minimum standardu emisyjnego zgodnego z 5 klasą pod względem 

granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012.  

 

 

 

 

 

http://www.slaskie.pl/zdjecia/2017/04/07/1491569184.pdf


 

Załącznik nr 1  

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 

http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2017/04/10/1491823372.pdf 

 

 

 Załącznik nr 2 

PN-EN 303-5:2012  

Kotły grzewcze - Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym 

zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW  

 

( dołączę prezentację z wczorajszej konferencji) 

 

Załącznik nr 3 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie 

wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE  w odniesieniu do 

wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo 

stałe.  

http://www.pie.pl/materialy/_upload/Rozporzadzenia_KE/Rozporz_KE_Nr_1185_2015.pdf 

 

Załącznik nr 4 

1. Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców 

województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji. 

http://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/2070-przeciwdzialanie-niskiej-emisji-kolejna-

oferta-funduszu-dla-osob-fizycznych.html  

 

2. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie zużycia energii              

i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł”  Poddziałanie : OA 1.2. Budowa lub 

zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie.  

http://www.wfosigw.katowice.pl/files/czerwiec16/Lista_2017.pdf  

http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2017/04/10/1491823372.pdf
http://www.pie.pl/materialy/_upload/Rozporzadzenia_KE/Rozporz_KE_Nr_1185_2015.pdf
http://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/2070-przeciwdzialanie-niskiej-emisji-kolejna-oferta-funduszu-dla-osob-fizycznych.html
http://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/2070-przeciwdzialanie-niskiej-emisji-kolejna-oferta-funduszu-dla-osob-fizycznych.html
http://www.wfosigw.katowice.pl/files/czerwiec16/Lista_2017.pdf

