
 

 

UCHWAŁA NR XLI/1407/17 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław 

i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2096) w związku z art. 96 ust. 1, 6, 7 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.1)), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko, wprowadza się 

ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, określone niniejszą uchwałą. 

§ 2. Ograniczenia i zakazy stosuje się w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego, 

z wyłączeniem Gminy Wrocław w jej granicach administracyjnych oraz uzdrowisk w granicach stref A, B, C 

ochrony uzdrowiskowej. 

§ 3. Uchwałę stosuje się do podmiotów, które eksploatują instalacje wskazane w § 4 niniejszej uchwały. 

§ 4. Uchwałę stosuje się do instalacji, w których następuje spalanie paliw w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220, 791, 1089, 1387), z zastrzeżeniem 

art. 96 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w szczególności do kotłów, 

pieców oraz kominków, jeżeli: 

1) dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub 

2) wydzielają ciepło poprzez: 

a) bezpośrednie przenoszenie ciepła lub 

b) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy lub 

c) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza. 

§ 5. W instalacjach wskazanych w § 4 pkt 1, dopuszcza się stosowanie paliw stałych, jeśli łącznie zostaną 

spełnione następujące warunki: 

1) spalanie paliwa zachodzi w instalacji, z której emisja cząstek stałych (pyłu) nie przekracza granicznych 

wielkości emisji określonych w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu  

do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe; 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 785, 898, 1089, 1529, 1566, 

1888, 1999 i 2056. 
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2) spalanie paliwa zachodzi w instalacji nie posiadającej rusztu awaryjnego, czy też elementów 

umożliwiających jego zamontowanie. 

§ 6. 1. W instalacjach wskazanych w § 4 pkt 2 dopuszcza się stosowanie paliw stałych, pod warunkiem,  

że spalanie paliwa zachodzi w instalacji, z której emisja cząstek stałych (pyłu) nie przekracza granicznych 

wielkości emisji określonych w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie 

wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów 

dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. 

2. W przypadku instalacji określonych w ust. 1, dopuszcza się eksploatację instalacji wyposażonej 

w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w punkcie 2 lit. a 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 pomieszczeń na paliwo stałe. 

§ 7. W instalacjach wskazanych w § 4 zakazuje się stosowania, od dnia 1 lipca 2018 r.: 

1) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, 

2) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, 

3) węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm, 

4) biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%. 

§ 8. Podmiot eksploatujący instalację jest zobowiązany do wykazania spełnienia wymagań określonych  

w § 5 i § 6 przez przedstawienie dokumentów potwierdzających ich spełnienie, w szczególności: 

1) dokumentacji z badań potwierdzających poziom emisji z instalacji lub 

2) dokumentacji technicznej urządzenia lub 

3) instrukcji dla instalatorów i użytkowników, o której mowa w pkt 2 lit. a załącznika II do Rozporządzenia 

Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na 

paliwo stałe oraz w pkt 3 lit. a załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 

2015 r. w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów 

dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. 

§ 9. Warunki określone w § 5 i § 6 niniejszej uchwały obowiązują: 

1) od dnia 1 lipca 2018 r. dla instalacji oddanych do eksploatacji po dniu 30 czerwca 2018 r.; 

2) od dnia 1 lipca 2024 r. dla instalacji oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018 r., nie spełniających 

wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 pod względem 

granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012; 

3) od dnia 1 lipca 2028 r. dla instalacji oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018 r. spełniających 

wymagania w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 i 4 pod względem 

granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego: 

P. Wróblewski 
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