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Niska emisjazagrożenia i wyzwania
Działania antysmogowe
w województwie śląskim

Wydział Ochrony Środowiska

Działania Marszałka Województwa Śląskiego

• Zespół roboczy ds. ograniczania niskiej emisji
• Procedowanie uchwały antysmogowej
• Aktualizacja Programu ochrony powietrza
• Metodyka wykrywania nielegalnego spalania odpadów
w indywidualnych urządzeniach grzewczych
• Projekt i-AIR REGION
• Udział w projekcie zintegrowanym LIFE w zakresie poprawy
jakości powietrza wraz z Województwem Małopolskim

Zespół roboczy ds. ograniczania niskiej emisji

Marszałek
Województwa Śląskiego
Zarządzeniem nr 33/2016
z dnia 23 maja 2016 roku
powołał
Zespół roboczy
ds. ograniczania niskiej
emisji w województwie
śląskim.

Procedowanie uchwały antysmogowej
w województwie śląskim
W dniu 12 stycznia 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego
przyjął projekt uchwały antysmogowej.
Opiniowanie
projektu uchwały
przez gminy
i powiaty
województwa
śląskiego
(30 dni)

Przyjęcie
projektu uchwały
przez Zarząd
Woj. Śl.
(12 stycznia)

Konsultacje
społeczne
projektu uchwały
(od 16 stycznia
do 6 lutego)

Poddanie pod
obrady Sejmiku
Woj. Śl. projektu
uchwały po
konsultacjach
i opiniowaniu

Konsultacje
z organizacjami
pozarządowymi
(od 18 lutego do
4 marca)

Obowiązkowe elementy uchwały sejmiku

art. 96 ust. 6 POŚ
1) granice obszaru, na którym
wprowadza się ograniczenia
lub zakazy
2) rodzaje podmiotów lub instalacji,
dla których wprowadza się
ograniczenia lub zakazy
3) rodzaje lub jakość paliw
dopuszczonych do stosowania lub,
których stosowanie jest zakazane
na obszarze, o którym mowa
w pkt 1, lub parametry techniczne
lub rozwiązania techniczne lub
parametry emisji instalacji,
w których następuje spalanie paliw,
dopuszczonych do stosowania
na tym obszarze

Najważniejsze założenia uchwały
Uchwałą objęte jest całe województwo śląskie.
Uchwałą objęte są wszystkie kotły i piece na
paliwo stałe niezależnie od przeznaczenia,
tzn. na ogrzewanie budynków, ogrzewanie wody
czy przygotowanie posiłków. Uchwała dotyczy
całego sektora komunalno-bytowego oraz
działalności gospodarczej, gdzie użytkowane są
kotły typu „domowego” (o mocy do 1 MW).

Możliwe jest ogrzewanie paliwami stałymi
(węgiel, drewno), ale przy zastosowaniu
kotłów minimum klasy 5
wg PN-EN 303-5:2012
Uchwała zakazuje stosowania węgla
brunatnego, mułów, flotokoncentratów
i wilgotnego drewna.

Fakultatywne elementy uchwały sejmiku

art. 96 ust. 7 POŚ
1) sposób lub cel wykorzystania
paliw, który jest objęty
ograniczeniami określonymi
w uchwale

2) okres obowiązywania ograniczeń
lub zakazów w ciągu roku

3) obowiązki podmiotów objętych
uchwałą w zakresie niezbędnym do
kontroli realizacji uchwały

Najważniejsze założenia uchwały
Uchwała nie określa sposobu wykorzystania paliw,
który jest objęty ograniczeniami, natomiast
wskazuje rodzaje instalacji, w których następuje
spalanie paliw stałych w celu ogrzewania obiektów
budowlanych, przygotowywania ciepłej wody
użytkowej lub przygotowania posiłków.

Ograniczenia lub zakazy uchwały obowiązują
przez cały rok kalendarzowy

Obowiązki podmiotów objętych uchwałą w zakresie
niezbędnym do kontroli realizacji uchwały,
to posiadanie dokumentacji instalacji

Uchwała antysmogowa

W swojej istocie nie zakazuje spalania węgla czy drewna.

Wprowadza takie zakazy lub ograniczenia, które mają
spowodować stosowanie odpowiednich jakościowo paliw
stałych w odpowiednich urządzeniach grzewczych.
Ze względu na brak możliwości wymiany wszystkich
urządzeń w tak krótkim czasie, wprowadza daty graniczne
wymiany poszczególnych instalacji w zależności od daty
produkcji.
Wydłuża datę obowiązkowej wymiany kotłów 3 i 4 klasy,
ze względu na fakt, iż do 2016 roku można było uzyskać na
nie dofinansowanie z pieniędzy publicznych.

Dopuszcza montaż instalacji na paliwa stałe z minimum
klasą 5 wg PN-EN 303-5:2012

Najważniejsze założenia uchwały antysmogowej

WPROWADZONA REGULACJA

TERMIN WEJŚCIA W ŻYCIE

Zakaz stosowania
węgla brunatnego,

1 września 2017 r.

mułów i flotokoncentratów,
wilgotnego drewna
•

1 września 2017 r. – dla każdej nowej instalacji

•

1 stycznia 2022 r. – dla instalacji pozaklasowych
powyżej 10 lat od daty produkcji (lub bez tabliczki
znamionowej),

Kotły klasy 5
wg PN-EN 303-5:2012

•

1 stycznia 2024 r. – dla instalacji pozaklasowych
od 5 do 10 lat od daty produkcji,

•

1 stycznia 2026 r. – dla instalacji pozaklasowych
poniżej 5 lat od daty produkcji,

•

1 stycznia 2028 r. – dla kotłów klasy 3 i 4

Działanie 1

Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń, w tym m.in.:
• Wywiad bezpośredni na reprezentatywnej próbie
• Wyznaczenie zużycia energii cieplnej na cele grzewcze
i przygotowanie c.w.u oraz szacunkowej ilości użytkowanych
kotłów, pieców na paliwa stałe oraz kominków
Dostosowanie bazy inwentaryzacji do wymagań
modelu w Life

Scenariusze możliwych rozwiązań w ramach POP
i uchwały antysmogowej

Działanie 2

W ramach działania 2 będą prowadzone działania informacyjno
-edukacyjne skierowane do mieszkańców województwa śląskiego.

opracowanie koncepcji
działań

opracowanie
identyfikacji wizualnej

przygotowanie krótkich
filmów edukacyjnych

przygotowanie
materiałów
edukacyjnych

utworzenie
i utrzymanie profilu
na portalu
społecznościowym

Dziękuję za uwagę
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. +48 (32) 77 40 980
www.slaskie.pl
srodowisko@slaskie.pl

