
 UCHWAŁA NR LII/869/18 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

 

w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń  
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

Na podstawie art. 18. pkt. 1 i art. 89 ust. 1 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2017r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 96 ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.)  

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu instalacji, w których następuje spalanie 
paliw, na zdrowie ludzi i środowisko, wprowadza się w granicach administracyjnych 
województwa podkarpackiego ograniczenia i zakazy obejmujące cały rok kalendarzowy 
określone niniejszą uchwałą. 

 
§ 2 

 
Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia w zakresie ich eksploatacji to 
instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych  w rozumieniu art. 3 pkt. 3 ustawy  
z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.),  
w szczególności kocioł, kominek i piec, jeżeli: 

1) dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub 
2) wydzielają ciepło lub 
3) wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika. 

 
§ 3 

1. Podmiotami dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy są podmioty eksploatujące 
instalacje wskazane w §2. 

2. Za podmiot o którym mowa w ust 1 uznawany jest każdorazowo obecny użytkownik 
instalacji niezależnie od posiadanego prawa własności do miejsca użytkowania instalacji. 

§ 4 

1. W przypadku instalacji, o których mowa w §2 pkt. 1 do dnia 31 grudnia 2019r.  
dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji, które spełniają minimum standard 
emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń 
normy PN-EN 303-5:2012 tożsamy z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w 
sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe,  

2. Od  dnia 1 stycznia 2020r. w przypadku instalacji, o których mowa w §2 pkt. 1, 
dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji, które spełniają minimalne poziomy 
sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla ogrzewania 



pomieszczeń określone w punkcie 1 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu 
dla kotłów na paliwo stałe.  

3. Spełnienie norm emisji zanieczyszczeń potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez 
jednostkę posiadająca w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub 
innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego 
porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European  Co-operation for 
Accreditation).  

§ 5 

1. W przypadku instalacji, o których mowa w §2 pkt. 2 i pkt. 3,  dopuszcza się wyłącznie 
eksploatację instalacji, 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 na paliwo stałe.  

2. Podmiot eksploatujący instalację jest zobowiązany do wskazania spełniania wymagań 
określonych w niniejszym zapisie poprzez przedstawienie instrukcji dla instalatorów  
i  użytkowników, o której mowa w punkcie 3 lit. a załącznika II ww. rozporządzenia.  

§ 6 
 

1. W instalacjach wskazanych w §2 zakazuje się 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 o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%. 
4) biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%. 

2. Przez biomasę stałą o której mowa w ust 1 pkt 4) rozumie się biomasę w rozumieniu 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 
spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1546) lub rozporządzenia 
obowiązującego w tym zakresie. 

 
§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego z następującymi wyjątkami: 

1) wymagania wskazane w §4 dla instalacji, których zakup (data zakupu źródła ciepła 
potwierdzona dowodem zakupu lub innym dokumentem) nastąpił przed dniem 
wejścia w życie niniejszej uchwały, będą obowiązywać: 



a) od 1 stycznia 2022 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie 
powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej, 

b) od 1 stycznia 2024 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie  
od 5 do 10 lat od daty ich produkcji, 

c) od 1 stycznia 2026 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie 
poniżej 5 lat od daty ich produkcji, 

d) od 1 stycznia 2028 roku w przypadku instalacji spełniających wymagania  
w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według 
normy PN-EN 303-5:2012 

2) wymagania wskazane w §5 dla instalacji, których zakup (data zakupu źródła ciepła 
potwierdzona dowodem zakupu lub innym dokumentem) nastąpił przed  
dniem wejścia w życie niniejszej uchwały będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, 
chyba że instalacje te zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję 
emisji pyłu do wartości określonych w punkcie 2 lit. a załącznika II 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.  


