UCHWAŁA ANTYSMOGOWA MAŁOPOLSKI
1 lipca 2017 roku w Małopolsce zacznie obowiązywać uchwała antysmogowa dla całego regionu. Oznacza to,
że do jej przepisów będą musieli dostosować się wszyscy mieszkańcy województwa małopolskiego.

To musisz wiedzieć, żeby przygotować się na zmiany
 Jeśli budujesz dom lub chcesz wymienić urządzenie grzewcze, to po 1 lipca 2017 r. musisz zainstalować
nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu. Kotły powinny posiadać automatyczny podajnik
paliwa bez możliwości zamontowania rusztu awaryjnego (za wyjątkiem kotłów zgazowujących drewno).
 Od 1 lipca 2017 r. NIE WOLNO spalać mułów i flotów węglowych (a więc paliw, gdzie drobnego węgla
kamiennego lub brunatnego (ziarno 0-3 mm) jest więcej niż 15%) oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej
20% (drewno przed spaleniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata).
Wilgotność drewna można badać przy pomocy wilgotnościomierza, który można kupić już za około 50-100 zł.
 Jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów klasy 3, to do końca 2022 r.
musisz go wymienić. Stary kocioł możesz zastąpić: ogrzewaniem gazowym, z miejskiej sieci ciepłowniczej,
ogrzewaniem elektrycznym, pompą ciepła, kotłem na lekki olej opałowy lub kotłem na węgiel czy drewno
spełniającym wymogi ekoprojektu.
 Jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 to musisz go wymienić do końca 2026 r.
 Jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno klasy 5 to możesz go używać bezterminowo.
 W przypadku pieców i kominków od 1 stycznia 2023 r. będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które
spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Dane
dotyczące sprawności cieplnej powinny być zapisane w dokumentacji technicznej lub instrukcji kominka lub pieca.
Urządzenia grzewcze, które nie spełniają tych wymagań, będą musiały zostać wyposażone w urządzenia
redukujące emisję pyłu np. elektrofiltry.
 Uchwała nie wprowadza żadnych zmian lub ograniczeń dla mieszkańców, którzy już teraz korzystają
z ekologicznego ogrzewania: sieci ciepłowniczych, gazu, oleju, ogrzewania elektrycznego lub pomp ciepła.

Kontrola – kto jest upoważniony do sprawdzenia, czy mieszkańcy przestrzegają nakazów ustawy?
Kontrolę przestrzegania przepisów uchwał antysmogowych mogą prowadzić: pracownicy urzędu gminy na podstawie
pisemnego upoważnienia od burmistrza, policja, inspekcja nadzoru budowlanego, wojewódzka inspekcja ochrony
środowiska.
Osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 tys. zł. Udaremnianie
lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 k.k.
Użytkownicy kotłów, pieców i kominków zobowiązani są do przedstawienia organom kontrolnym dokumentów
potwierdzających, że stosowane urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Takim potwierdzeniem może być:
instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna, sprawozdanie z badań lub inny dokument, który potwierdzi,
że eksploatowane urządzenie grzewcze jest zgodne z ekoprojektem.
Jakość stosowanych paliw również powinna być potwierdzona dokumentami np. fakturą zakupu paliwa lub
certyfikatem jakości. W ramach obowiązujących przepisów klient powinien otrzymać pełną informację produktową
o sprzedawanym towarze, jego pochodzeniu, parametrach oraz cenie.
Przy zakupie węgla zawsze żądaj od dostawcy przekazania certyfikatu jakości węgla!
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