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WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – biomasa i paliwa gazowe”
„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – paliwa stałe”

Jakie przepisy obowiązują w Małopolsce
Jeśli budujesz dom lub chcesz wymienić urządzenie grzewcze, w pierwszej kolejności wybierz czyste lub niskoemisyjne ogrzewanie– podłączenie do sieci ciepłowniczej, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła, panele słoneczne, ogrzewanie gazowe lub lekkim olejem opałowym.
Jeśli zdecydujesz się na kocioł lub kominek na paliwa stałe, to po 1 lipca 2017 musisz zainstalować nowoczesne
urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu. Kotły powinny posiadać automatyczny podajnik paliwa bez
możliwości zamontowania rusztu awaryjnego (za wyjątkiem kotłów zgazowujących). Więcej informacji o wymaganiach ekoprojektu dla kotłów, pieców i kominków znajdziesz na stronie: Wymagania ekoprojektu dla urządzeń
grzewczych na paliwa stałe.
Jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów co najmniej klasy 3, to do końca 2022
roku musisz go wymienić. Stary kocioł możesz zastąpić: ogrzewaniem z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, pompą ciepła, kotłem gazowym, kotłem na lekki olej opałowy lub kotłem na węgiel czy drewno spełniającym wymogi ekoprojektu. Kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 musisz wymienić do końca
2026 roku. Kocioł klasy 5 zainstalowany przed 1 lipca 2017 roku, możesz używać bezterminowo.
W przypadku pieców i kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń,
które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Dane
dotyczące sprawności cieplnej zawiera dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka lub pieca. Urządzenia
grzewcze, które nie spełniają tych wymagań, będą musiały zostać wymienione lub wyposażone w urządzenia
redukujące emisję pyłu np. elektrofiltry.

Jak będą odbywać się kontrole przestrzegania uchwał antysmogowych?
Uchwały antysmogowe są aktami prawa miejscowego. Dlatego uprawnionymi do kontroli mieszkańców są wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz upoważnieni przez nich pracownicy urzędów gmin lub straży
gminnych.
Uprawnienia do przeprowadzenia kontroli oraz nakładania mandatów karnych ma również Policja, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
Użytkownik urządzenia grzewczego powinien okazać kontrolerom dokumenty potwierdzające, że piec, kocioł
lub kominek, z którego korzysta spełniają wszystkie wymogi określone w uchwale antysmogowej. Takim dokumentem może być np. instrukcja użytkowania urządzenia (jeśli zawiera wymagane dane) lub wyniki badań emisji
z urządzenia.
Jeżeli użytkownik instalacji nie przestrzega przepisów uchwały antysmogowej, może zostać ukarany mandatem
do 500 zł. Kontrolujący może również skierować wniosek do sądu o ukaranie karą grzywny do 5 tys. zł. Karę
można nałożyć ponownie przy każdym przypadku eksploatacji instalacji niezgodnie z uchwałą antysmogową.
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Wsparcie dla mieszkańców
Obecnie na terenie Miasta i Gminy Szczawnica realizowane są dwa projekty współfinansowane z UE:
I. Projekt pn: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – paliwa stałe” spełniającego kryteria wsparcia w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 dla projektów w ramach 4
Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza,
Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji.
( paliwa stałe) – SPR. W ramach projektu zostaną wymienione stare źródła grzewcze na: piece V generacji na
ekogroszek – 174 , drzewo – 25 szt
II. Projekt pn:. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – biomasa i paliwa
gazowe” spełniającego kryteria wsparcia w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 dla projektów
w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń
do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR. Biomasa i paliwa gazowe. W ramach
projektu zostaną wymienione stare źródła grzewcze na 126 szt: 2 piece na gaz ze zbiornikiem zewnętrznym, kotły
na biomasę (w tym pelet - 109 szt.) oraz pompy ciepła (15 szt.)

NIE CZEKAJ ZGŁOŚ SIĘ – WYMIEŃ PIEC!

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103 pokój 110 tel. 182622203 w 35

Już tej zimy w Małopolsce

NIE WOLNO PALIĆ:
- mułem węglowym
- flotami węglowymi
- miałem węglowym
   (paliwem, gdzie drobnego węgla – ziarno 0-3 mm- jest ponad 15%)
- zawilgoconym drewnem
   (drewnem lub biomasą o wilgotności ponad 20%,
    drewno musi być sezonowane co najmniej przez dwa lata)

Za palenie w/w możesz otrzymać grzywnę

do 5 000,00 zł
Szczegóły znajdziesz na powietrze.malopolska.pl/antysmogowa
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