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SMOG w mieście… Zdjęcia wyk. 9.02.2018 r., Poznań widok z siedziby UMWW



Zasięg oddziaływania/trucia to najbliższe sąsiedztwo

Żerków, 1 lutego 2018 r.

wsie i miasteczka….



Pył znad Sahary
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23 kwietnia 2019 r.
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• Zarządzanie jakością powietrza ma charakter wielopłaszczyznowy

i interdyscyplinarny (Rząd, Samorząd regionalny i lokalny)

• Wpływ na jakość powietrza mamy MY wszyscy 

(administracja, społeczeństwo, przemysł, świat nauki i techniki, itd.)

• Ziarenko do ziarenka…..
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 zobowiązuje aby działania naprawcze w POPach umożliwiały ograniczenie 

przekroczeń wartości dopuszczalnych w możliwie najkrótszym terminie

 określa niezbędny zakres tworzonych POPów i skraca o 3 miesiące terminy 

związane z opracowywaniem i opiniowaniem na poszczególnych szczeblach 

samorządu terytorialnego projektu uchwały ws. POPu i PDK

 MŚ opiniuje, przekazany przez ZW, projekt uchwały ws. POPu

 na ZW nałożono obowiązek monitorowania postępu w realizacji działań 

naprawczych realizowanych na szczeblu gminnym i powiatowym przez podmioty 

i organy wskazane w POP oraz w PDK oraz przekazywania corocznych

sprawozdań z postępu realizacji działań naprawczych wynikających z POP i PDK.

 WCZK informuje społeczeństwo o zagrożeniu wystąpienia przekroczeń norm 

jakości powietrza. 

29.06.2019 r. weszła w życie Ustawa z 13.06.2019 r. o zm. 
ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o 
zarządzaniu kryzysowym



 Kontrolę spełniania przez wprowadzony do obrotu kocioł na paliwo stałe o znamionowej 

mocy cieplnej nie większej niż 500 kW wymagań określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 169 ust. 1 prowadzą właściwe organy Inspekcji Handlowej na zasadach 

określonych w przepisach ustawy z 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej

 Wprowadzenie do obrotu kotła na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie 

większej niż 500 kW – rozumie się przez to każde rozporządzenie kotłem na paliwo stałe 

o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW na terytorium RP przez dokonanie 

jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, w tym najem oraz sprzedaż za pomocą 

środków porozumiewania się na odległość, w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej lub realizowane w innej formie niż w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej

Stan na 26.09.2019 r. (prace senackie niezakończone druk 1305)
rządowy projekt ustawy o zm. ustawy Prawo ochrony środowiska 
oraz ustawy o Inspekcji Handlowej (druk sejmowy nr 3522)
Docelowo Ustawa o zm. ustawy Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3784)



 W tytule V ustawy POŚ „Środki finansowo-prawne” dodaje się dział VI „Administracyjne 

kary pieniężne za naruszenie zakazu wprowadzania do obrotu kotłów na paliwo stałe o 

znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW niespełniających wymagań”

 Przedsiębiorca, który narusza zakaz wprowadzania do obrotu kotła na paliwo stałe o 

znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, który nie odpowiada wymaganiom 

określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 169 ust. 1, podlega 

administracyjnej karze pieniężnej, która wynosi do 5% przychodu przedsiębiorcy 

osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, jednak nie mniej niż 10 000 zł. 

natomiast jeżeli przedsiębiorca w poprzednim roku kalendarzowym nie osiągnął 

przychodu albo nie prowadził działalności gospodarczej, to kara wynosi 10 000 zł. 

 Karę taką wymierza w drodze decyzji, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej

cd. Stan na 26.09.2019 r. (prace senackie niezakończone druk 1305)

Ustawa o zm. ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 

innych ustaw (druk sejmowy nr 3784)



 Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla wprowadzanych do obrotu kotłów 

na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, w tym kotłów 

wchodzących w skład zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze 

dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne

 wprowadzeniu do obrotu to każde rozporządzenie produktem na terytorium RP przez 

dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, w tym najem oraz sprzedaż za 

pomocą środków porozumiewania się na odległość lub realizowaną w innej formie niż w 

ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

 Vacatio legis do 1.07.2018 r., dla kotłów wyprodukowanych, a nie wprowadzonych do 

obrotu ani użytkowania przed 1.10.2017

 1.01.2020 r. traci moc paragraf 3 ust.1 i paragraf 4 – rozporządzenie EKOPROJEKT

1.10.2017 r. weszło w życie Rozporządzenie MRiF z 1.08.2017 r. ws. 

wymagań dla kotłów na paliwo stałe

12.03.2019 r. weszło w życie Rozporządzenie MPiT z 21.02. 2019 r. zm. 

rozporządzenie ws. wymagań dla kotłów na paliwo stałe



 Na podstawie ustawy z 5.07.2018 o zm. Ustawy o systemie monitorowania i 

kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U.2018 

poz.1654), 4.11.2018 r. wszedł w życie cały pakiet kontrolny:

 Rozporządzenie Ministra Energii z 27.09. 2018 r. ws. wymagań jakościowych dla paliw 

stałych (Dz. U.2018 poz. 1890)

 Rozporządzenie Ministra Energii z 27.09. 2018 r. ws. sposobu pobierania próbek paliw 

stałych (Dz. U.2018 poz. 1891)

 Rozporządzenie Ministra Energii z 27.09. 2018 r. ws. wzoru świadectwa jakości paliw 

stałych (Dz. U.2018 poz. 1892)

 Rozporządzenie Ministra Energii z 27.09.2018 r. ws. metod badania jakości paliw stałych 

(Dz. U.2018 poz. 1893)

 9.07.2019. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Energii z 4.07.2019 r., zm. ww. 

rozporządzenie

ustawa z 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania 

jakości paliw (tj. 2019 poz.660)



 20.09.2019 MŚ zawnioskował o zm. Rozporządzenia (z 2012 r.) ws. 

poziomów niektórych substancji w powietrzu – KONSULTACJE I 

OPINIOWANIE

 Poziom alarmowy PM10 24 godzinny – 150 μg/m3   (akt. 300)

 Poziom informowania PM 10 24 godzinny – 100 μg/m3 (akt. 200)

ustawa Prawo ochrony środowiska



FAKULTATYWNE Uchwały antysmogowe

N i e     z a s t ę p u j ą   ! ! !

OBOWIĄZKOWYCH Programów ochrony powietrza

Uchwały te są aktami prawa miejscowego i mają się 

wzajemnie uzupełniać/wspomagać
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działania naprawcze 
wynikające z Programów 

ochrony powietrza

(POP)

krótkoterminowe 
(PDK)

średnioterminowe
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UCHWAŁY ANTYSMOGOWE

Czego dotyczą uchwały?
Instalacji, w których następuję spalanie paliw stałych, tj. kotłów oraz miejscowych 
ogrzewaczy pomieszczeń (piece, kozy, kominki), z wyjątkiem instalacji wymagających 
pozwoleń i zgłoszeń.

Kogo dotyczą?
Wszystkich podmiotów eksploatujących ww. instalacje (osoby fizyczne i prawne).

Jakie paliwa będą zakazane do stosowania?
1.Węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z jego wykorzystaniem.
2.Muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem.
3.Paliwa, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu <3 mm wynosi >15 %.
4.Węgiel kamienny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla, nie 
spełniające 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.biomasa stała, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.



Jakie instalacje będą dopuszczone do stosowania?

Kotły:
muszą spełniać wymagania rozporządzenia Komisji UE (ekoprojekt) w zakresie 
efektywności energetycznej i norm emisyjnych,
muszą zapewniać automatyczne podawanie paliwa,
nie mogą posiadać rusztu awaryjnego oraz elementów pozwalających jego 
zamontowanie,
wymagania dla kotłów zainstalowanych przed 1 maja 2018 obowiązują od
1 stycznia 2024 r. w przypadku kotłów bezklasowych oraz od 1 stycznia
2028 r. w przypadku kotłów spełniających normy 3 lub 4 klasy.

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kozy, kominki):
muszą spełniać wymagania rozporządzenia Komisji UE (ekoprojekt) w zakresie 
efektywności energetycznej i norm emisyjnych,
wymagania dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń zainstalowanych przed 1 maja 2018 
obowiązują od 1 stycznia 2026 r. chyba, że instalacje te będą:
•osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%, lub
•zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości 
określonych w rozporządzeniu Komisji UE (ekoprojekt).



OŚ CZASU UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH

1.05.2018 r. 

wejście w życie 
uchwał 

antysmogowych:

zakaz stosowania 
wskazanych paliw,

wszystkie nowe 
instalacja muszą 
spełniać wymogi 

EKOPROJEKTU

1.07.2018 r.

ostateczny 
zakaz 

sprzedaży 
kotłów poniżej 

5 klasy

1.01.2020 r. 

rozporządzenie 
EKOPROJEKT 
dla kotłów

1.01.2022 r.

rozporządzenie 
EKOPROJEKT dla 

miejscowych 
ogrzewaczy 

pomieszczeń

1.01.2024 r.

wymiana starych 
kotłów 

BEZKLASOWYCH

1.01.2026 r.

wymiana starych 
miejscowych 
ogrzewaczy 

pomieszczeń

1.01.2028 r.

wymiana starych 
kotłów klasy         

3. i 4.



KAMPANIA INFORMACYJNA
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Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE 
z 22.02.2018 r.

Ws. skargi wniesionej 15.06.2016 r. przez KE przeciwko RP, 

której przedmiotem są uchybienia zobowiązaniom państwa 

członkowskiego wynikającym z Dyrektywy 2008/50/WE 

Jakość otaczającego powietrza.



Jakość powietrza to jakość życia...

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Departament Środowiska

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań


