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Zestawienie uchwał 

 

Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przyjęli 18 grudnia 2017 r. trzy uchwały w sprawie 

ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla 

obszaru Miasta Poznania, Miasta Kalisza i strefy wielkopolskiej 

Uchwały wprowadzają zakaz stosowania następujących paliw: 

1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem; 

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. węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie 

spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych: 

a) wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg, 

b) zawartość popiołu nie więcej niż 10%, 

c) zawartość siarki nie więcej niż 0,8%; 

5. biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%. 

 

UCHWAŁA NR V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017 r. 

Uchwała wprowadza istotne zapisy dla tych, którzy planują instalację urządzeń grzewczych. Po 

1 września użytkownicy będą mieli określony czas, by zaopatrzyć się w kotły minimum klasy 5 lub 

spełniające wymogi ekoprojektu. Harmonogram wymiany pieców i kotłów został rozłożony na 10 lat i 

wskazuje cztery daty graniczne wymiany kotłów w zależności od długości ich użytkowania. 

W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba będzie je wymienić na 

klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 

roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. Ze względu na to, że do roku 

2016 wymiana na kotły 3 i 4 klasy była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany 

na klasę 5 wydłuża się do końca roku 2027. 

We wskazanych instalacjach zabrania się stosowania węgla brunatnego oraz paliw stałych 

produkowanych z jego wykorzystaniem, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz paliw, w których 

udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3mm wynosi więcej niż 15 procent, a także 

biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 procent. 

 

UCHWAŁA NR XLI/1407/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  z dnia 30 listopada 2017 r. 

W myśl uchwał, od 1 lipca 2018 r. na terenie całego województwa będzie obowiązywał zakaz 

stosowania najgorszej jakości paliw stałych - m.in. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz 
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mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego, węgla kamiennego (w postaci 

sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm) oraz biomasy o wilgotności przekraczającej 20. Całkowity zakaz 

palenia węglem we Wrocławiu ma zostać wprowadzony od 1 lipca 2028 r. Eksploatacja kominków 

opalanych drewnem będzie możliwa na terenie stolicy Dolnego Śląska pod warunkiem, że nie będą one 

podstawowym źródłem ciepła w lokalu, a emisja pyłu z nich nie przekroczy 50 mg/metr sześcienny. 

 

Ponadto, po 1 lipca 2018 r. we Wrocławiu nie będzie można instalować nowych kotłów na paliwa stałe, 

za wyjątkiem tych, których instalacja rozpoczęła się wcześniej. Od 1 lipca 2024 r. nie będzie można 

używać pieców najgorszej jakości (poniżej 3. klasy), a do czerwca 2028 we Wrocławiu powinny zostać 

wymienione wszystkie piece na paliwa stałe. Takie kotły i tylko najwyższej jakości będzie można 

stosować jedynie na terenach, gdzie nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej. 

Uchwała antysmogowa dla uzdrowisk wprowadza zróżnicowane zapisy dla poszczególnych obszarów. 

W uzdrowiskach: Jelenia Góra-Uzdrowisko Cieplice, Duszniki-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Kudowa-Zdrój, 

Lądek-Zdrój, Polanica-Zdrój, Szczawno Zdrój, od 1 lipca 2028 r. będzie można korzystać jedynie 

z instalacji na paliwa nisko i bezemisyjne (gazowe i olej). Tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do 

sieci gazowej lub ciepłowniczej, będzie można korzystać z pieców na paliwo stałe, które spełniają 

najwyższe standardy. 

Natomiast w uzdrowiskach: Czerniawa-Zdrój, Świeradów-Zdrój, Długopole-Zdrój i Przerzeczyn-Zdrój 

nie ma potrzeby wprowadzania całkowitego zakazu stosowania paliw stałych. Tam docelowo od 1 lipca 

2028 będzie można użytkować tyko kotły o najwyższym standardzie, a od 1 lipca 2018 r. nie będzie 

można instalować nowych kotłów i kominków na paliwa stałe, nie spełniających standardów 

Ekoprojektu 

 

Uchwała nr 162/17  Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 

Zakazuje się stosowania w instalacjach, o których mowa w § 2, następujących paliw: 1) mułów i 

flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem; 2) węgla 

brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla; 3) węgla kamiennego w 

postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm; 4) paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym 

powyżej 20%. 

 

UCHWAŁA NR XXXII/452/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 stycznia 2017 roku 

Uchwała zakazuje spalania na terenie Krakowa od 1 lipca 2017: 

węgla kamiennego lub brunatnego o zawartości ziarna 0–5 mm powyżej 5%, 

węgla kamiennego lub brunatnego o: 

    a) wartości opałowej poniżej 26 MJ/kg, 
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    b) lub zawartości popiołu powyżej 10%, 

    c) lub zawartości siarki powyżej 0,8%, 

 drewna (biomasy) o wilgotności powyżej 20%.Od 1 lipca 2017 nie można spalać w województwie 

małopolskim: 

 węgla kamiennego lub brunatnego o udziale ziarna 0–3mm powyżej 15% 

 biomasy o wilgotności powyżej 20% 

 

Uchwała Nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r 

W instalacjach wskazanych w § 2 wprowadza się ograniczenia polegające na zakazie stosowania: 1)  

węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, 2)  mułów i 

flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm, 3) paliw stałych 

produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych, 4)  paliw stałych 

produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji  o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm 

jest większa niż 15%, 5)  drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 

20%. 

 

UCHWAŁA NR XLIV/548/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  z dnia 24 października 2017 r. 

nie będzie można spalać w województwie łódzkim: paliw w których udział masowy węgla kamiennego 

o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej nie mniejszej 

niż 24 MJ/kg i zawartości popiołu nie większej niż 12%,  

 mułu i flotokoncentratu oraz mieszanek z ich wykorzystaniem, 

 węgla brunatnego, 

 drewna (biomasy) o wilgotności powyżej 20%. 

 

Sejmik województwa podkarpackiego  

Wejście w życie uchwały oznacza, że wymiana najstarszych pieców ma zostać przeprowadzona do 

1 stycznia 2020 roku. W nowych domach mają być już instalowane kotły V klasy. Samorząd 

województwa deklaruje, że dofinansuje część wymiany starych kotłów na nowoczesne, zwłaszcza w 

rejonach, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest najsilniejsze. Z ostatnich pomiarów wynika, że to rejony 

Jarosławia, Mielca i Dębicy. Przeznaczona na ten cel kwota ma wynieść około 120 milionów zł. ale 

samorząd liczy także na wsparcie ze strony rządu. 

 

 

Sporządziła: Danuta Kowalska (wolontariuszka)  

 


