
 

 

Informacja 

 

Zgodnie z ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw z dnia 25 sierpnia 2006 r.  

w art. 6c: 

1. Przedsiębiorca w momencie wprowadzania do obrotu paliwa stałego, tj. paliwa stałe:  

 a)  węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego,  

 b)  produkty w postaci stałej otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego lub węgla,  

wystawia dokument potwierdzający spełnienie przez paliwo stałe wymagań jakościowych zwany  „świadectwem jakości”.  

2. Kopia świadectwa jakości poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę wprowadzającego do obrotu 

paliwo stałe jest przekazywana każdemu podmiotowi, który nabywa paliwo stałe.  

 

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

wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 

spalanie paliw: 

Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy w zakresie ich eksploatacji to instalacje, 

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. 

W instalacjach wskazanych powyżej 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, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %, 

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

 

UCHWAŁA NR VI/21/12/2020 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie przyjęcia 

„Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”. 

1) W przypadku instalacji dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania 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, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w 

tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej 

sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA. 

Wprowadzone ograniczenia dotyczące wymogu eksploatacji instalacji spełniających minimalne standardy emisyjne zgodne 

z klasą 5 obowiązują od 1 września 2017 roku. Wyjątkami są instalacje, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 

2017 roku, wówczas ww. ograniczenia obowiązują: 

•od 1 stycznia 2022 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub 

nieposiadających tabliczki znamionowej, 

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

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

•od 1 stycznia 2028 roku w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych 

dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012. 

 

2)W przypadku instalacji wydzielają ciepło oraz wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika (tzw. miejscowy 

ogrzewacz powietrza np. kominek, piec), dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji, które spełniają wymagania 

Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku . 

Wymagania te dla instalacji, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku, 

będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, chyba że instalacje te będą: 

a) osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 % lub 

b) zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu. 

 


