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UCHWAŁA NR 310/XXIV/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu
i obszaru miast, 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 2019 r.
poz. 512 zm.1)), w związku z art. 96 ust. 1, 6, 7 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219)
Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko, wprowadza się
ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, określone niniejsza
uchwałą.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
a) biomasie stałej – oznacza to biomasę pozyskaną z drzew i krzewów oraz biomasę roślinną z rolnictwa;
b) rozpoczęciu eksploatacji instalacji – oznacza to datę pierwszego uruchomienia instalacji
w miejscu obecnego użytkowania;
c) właściwej temperaturze – oznacza to temperaturę niezbędną w danym obiekcie budowlanym ze względu na
jego funkcję mieszkaniową lub związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, kulturowej, oświatowej
itp.
§ 3. Ograniczenia i zakazy stosuje się na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy
Miasta Sopotu i obszaru miast.
§ 4. Uchwałę stosuje się do właścicieli instalacji wskazanych w § 5 niniejszej uchwały, z wyjątkiem § 8,
który stosuje się do podmiotów eksploatujących instalacje wskazane w § 5, niezależnie
od posiadanego prawa własności do miejsca użytkowania instalacji .
§ 5. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.), w szczególności do
kotłów, pieców oraz kominków, jeżeli:
1) dostarczają ciepło do:
a) instalacji centralnego ogrzewania lub
1) Zmiany

wymienionego tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571,1815.
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b) instalacji ciepłej wody użytkowej;
2) wydzielają ciepło poprzez:
a) bezpośrednie przenoszenie ciepła lub
b) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem go do innego nośnika;
– a użytkowanie tej instalacji służy do: zapewnienia właściwej temperatury w obiekcie budowlanym lub
jego części, do podgrzewania wody użytkowej lub do produkcji pary technologicznej.
§ 6. 1. W instalacjach wskazanych w § 5 dopuszcza się stosowanie wyłącznie następujących rodzajów
paliw, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4:
1) paliwa gazowego w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
2) gazu płynnego LPG;
3) lekkiego oleju opałowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 660).
2. Nie stosuje się ust. 1 do instalacji, o których mowa w § 5, jeśli spełnione łącznie są następujące warunki:
1) brak jest dostępnej sieci ciepłowniczej na terenie bezpośrednio przylegającym do działki,
na której znajduje się instalacja, w której następują spalanie paliw, potwierdzony przez operatora sieci, a w
przypadku braku operatora sieci przez organ gminy;
2) spalanie paliwa zachodzi w instalacji:
a) o której mowa w § 5 pkt 1 lit. a spełniającej minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej
i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określonych w pkt 1 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 lub
b) o której mowa w § 5 pkt 2, w której emisja cząstek stałych (pyłu) nie przekracza granicznych wielkości
określonych w pkt 2 lit. a załącznika II do rozporządzenia 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 lub
c) o której mowa w § 5 pkt 1 lit. b, spełniającej wymagania dotyczące granicznych wartości emisji
określone w pkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.
3. W przypadku zapewnienia przez operatora, po wejściu w życie uchwały, dostępnej sieci ciepłowniczej na
terenie bezpośrednio przylegającym do działki, na której znajduje się instalacja, w której następują spalanie
paliw, instalacje, o których mowa w ust. 2 mogą być eksploatowane przez okres nie dłuższy niż 15 lat od daty
rozpoczęcia ich eksploatacji.
4. Na terenach umożliwiających podłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej dopuszcza się
okazjonalne spalanie biomasy stałej w urządzeniach, o których mowa w § 5 pkt 2, spełniających warunek
określony w § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b, pod warunkiem, iż eksploatacja urządzenia nie powoduje uciążliwości,
w tym zadymienia, na terenach sąsiadujących.
§ 7. Warunki określone w § 6 obowiązują:
1) od dnia wejścia w życie uchwały dla instalacji, o których mowa w § 5, oddanych
do eksploatacji po tym dniu, z wyjątkiem instalacji będących w trakcie montażu
w obiekcie budowlanym lub których montaż jest planowany, jeśli decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu
budowlanego stała się ostateczna lub dokonano zgłoszenia robót budowlanych, a właściwy organ
nie wniósł sprzeciwu przed wejściem w życie uchwały;
2) od dnia 1 września 2024 r. dla instalacji, o których mowa w § 5, oddanych
do eksploatacji przed dniem wejścia w życie uchwały, które nie spełniają wymagań
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w zakresie standardów emisyjnych odpowiadających kl. 3 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg
normy PN-EN 303-5:2012 lub nieposiadających tabliczki znamionowej;
3) od dnia 1 września 2026 r, dla instalacji, o których mowa w § 5, oddanych
do eksploatacji przed dniem wejścia w życie uchwały, które spełniają wymagania
w zakresie standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 i 4 pod względem granicznych wartości emisji
pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012;
4) od dnia 1 lipca 2035 r. dla instalacji, o których mowa w § 5, oddanych do eksploatacji przed dniem wejścia
w życie uchwały, które spełniają wymagania w zakresie standardów emisyjnych odpowiadających klasie
5 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012.
§ 8. W instalacjach wskazanych w § 5, od dnia 1 stycznia 2021 r. zakazuje się stosowania:
1) paliw, o których mowa w art. 7 ust. 7a pkt 1-5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania
i kontrolowania jakości paliw;
2) paliw, o których mowa w Tabeli nr 6 załącznika do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września
2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (miały o wymiarze ziarna 1 ÷ 31,5 mm miał I,
miał II, miał III);
3) paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20%.
§ 9. Podmiot eksploatujący instalację jest zobowiązany do wykazania organom uprawnionym do kontroli
wymogów określonych w § 5 i § 8 poprzez przedstawienie dowodów potwierdzających ich spełnienie,
w szczególności:
1) dokumentacji technicznej urządzenia;
2) instrukcji dla instalatorów i użytkowników, o której mowa w pkt 3 lit. a załącznika II
do Rozporządzenia 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;
3) instrukcji dla instalatorów i użytkowników, o której mowa w pkt 2 lit. a załącznika II
do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 24 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;
4) dokumentu potwierdzającego brak możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej;
5) kopii świadectwa jakości paliwa stałego, o której mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw;
6) dokumentacji potwierdzającej datę oddania instalacji do eksploatacji.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Pomorskiego.
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Pomorskiego
Jan Kleinszmidt

