
          Niegowa, dnia 03.01.2021r. 

Szanowni Mieszkańcy, 

przypominamy, że od 1 września 2017 r. na terenie naszego  województwa  obowiązuje uchwała 

antysmogowa określająca terminy likwidacji starych urządzeń grzewczych.  

Terminy te uzależnione są od wieku kotła. 

Zgodnie z ustaleniami z Departamentem Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego wiek kotła należy liczyć na dzień wejścia w życie uchwały antysmogowej, 

czyli na dzień 1 września 2017r. 

W DNIU 31 GRUDNIA 2021r.  UPŁYNĄŁ PIERWSZY TERMIN WYMIANY KOTŁÓW 

POZAKLASOWYCH EKSPLOATOWANYCH OD 2007 ROKU I STARSZYCH. 

Pozostałe terminy, do których ma nastąpić wymiana kotłów zainstalowanych przed 1 września 2017 

r., które dostarczają ciepło  do systemu centralnego ogrzewania: 

1. Kocioł od 5 do 10 lat od daty produkcji ( kotły z lat 2008 – 2012)– wymiana do końca 2023r. 

2. Kocioł poniżej  5 lat od daty produkcji ( kotły z 2013 roku i nowsze)– wymiana do końca 2025r. 

3. Kocioł 3 lub 4 klasa wg normy PN-EN 303-5:2012 – wymiana do końca 2027r. 

 

Wymiana kotłów zainstalowanych przed 1 września 2017 r., które wydzielają ciepło lub wydzielają 

ciepło i przenoszą do innego nośnika: 

– wymiana do końca 2022 r., chyba że instalacje będą osiągać sprawność cieplną na poziomie co 

najmniej 80% lub zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu zgodnie                           

z normami określonymi w Rozporządzeniu Komisji  (UE). 

 

Czego nie wolno palić! 

– węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych  z wykorzystaniem tego węgla, 

– mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek  produkowanych z ich wykorzystaniem, 

– paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3mm wynosi więcej niż 

15 %, 

– biomasy stałe, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%. 

 

Możliwe sankcje 

Przestrzeganie przepisów uchwały antysmogowej będzie kontrolowane  zarówno w kwestii 

posiadanych urządzeń grzewczych jak i stosowanych rodzajów paliw. Użytkownik 

instalacji  naruszający przepisy uchwały może być ukarany grzywną do 5000 zł lub mandatem 

do 500zł. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie 

przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności. 

 

POMOC FINANSOWA 

Gdzie można uzyskać dofinansowanie? 

- dotacje do wymiany pieca – Urząd Gminy Niegowa 

- „Czyste Powietrze” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                         

w Katowicach, 

– pożyczki, kredyty. 

 

Kogo dotyczy Uchwała antysmogowa? 

W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko uchwała 

wprowadziła ograniczenia i zakazy dotyczące spalania paliw oraz wymiany instalacji, w których 

następuje spalanie paliw. 



Uchwała antysmogowa wprowadzona na terenie województwa śląskiego dotyczy wszystkich 

podmiotów eksploatujących instalacje określone w uchwale. 

 

Szczegóły również pod linkiem 

 https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-antysmogowa---infografiki 
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