Informacja o obowiązkach wynikających z uchwały antysmogowej
Przypominamy, iż Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw nakłada na wszystkich
mieszkańców województwa następujące obowiązki:
• Od 1 lipca 2017 roku nie wolno spalać mułów, flotów i miałów węglowych
(węgla o zawartości ziaren 0-3 mm powyżej 15%) oraz drewna i biomasy o
wilgotności powyżej 20%. Drewno przed spaleniem powinno być sezonowane co najmniej 2
lata.
• Kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów co najmniej klasy 3 (pozaklasowy)
należy wymienić do końca 2022 roku. Stary kocioł można zastąpić: ogrzewaniem z sieci
geotermalnej (jeśli istnieje możliwość podłączenia), pompą ciepła, kotłem gazowym, ogrzewaniem
elektrycznym, kotłem na lekki olej opałowy lub kotłem na węgiel czy drewno spełniającym
wymogi ekoprojektu.
• Kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 trzeba wymienić do końca 2026 roku.
• Kocioł klasy 5 zainstalowany przed 1 lipca 2017 roku, można używać bezterminowo.
• W przypadku pieców i kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie tylko
urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co
najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej zawiera dokumentacja techniczna lub
instrukcja kominka lub pieca. Urządzenia grzewcze, które nie spełniają tych wymagań, będą
musiały zostać wymienione lub wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu np.
elektrofiltry.
• Budując dom w pierwszej kolejności wybierz czyste lub niskoemisyjne ogrzewanie –
podłączenie do sieci geotermalnej, pompę ciepła, panele słoneczne, ogrzewanie elektryczne,
ogrzewanie gazowe lub lekkim olejem opałowym.
• Jeśli zdecydujesz się na kocioł lub kominek na paliwa stałe, to po 1 lipca 2017 musisz
zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu. Kotły powinny
posiadać automatyczny podajnik paliwa bez możliwości zamontowania rusztu awaryjnego (za
wyjątkiem kotłów zgazowujących).
Więcej informacji o wymaganiach ekoprojektu dla kotłów, pieców i kominków znajduje się na
stronie: https://powietrze.malopolska.pl/baza/wymagania-ekoprojektu-dla-urzadzen-grzewczychnapaliwa-stale/.

