(projekt)

Uchwała Nr /……/……./2017
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia ………………… 2017 roku
w sprawie:
wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw
Na podstawie art. 18 pkt 1 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.), Sejmik Województwa Śląskiego uchwala, co następuje:

§ 1.
W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko,
w granicach administracyjnych województwa śląskiego wprowadza się ograniczenia i zakazy
obejmujące cały rok kalendarzowy określone niniejszą uchwałą.
§ 2.
Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się niniejszą uchwałą ograniczenia w zakresie ich
eksploatacji, to instalacje, w których - w celu ogrzewania obiektów budowlanych,
przygotowywania ciepłej wody użytkowej lub przygotowywania posiłków - następuje
spalanie paliw stałych w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1728 z późn.
zm.), w szczególności kocioł i piec za wyjątkiem kominków, jeżeli:
1) dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub
2) wydzielają ciepło lub
3) wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.
§ 3.
Podmiotami, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy są podmioty eksploatujące
instalacje wskazane w § 2.
§ 4.
W instalacjach wskazanych w § 2 dopuszcza się stosowanie paliwa stałego, pod warunkiem:
1) braku technicznych lub ekonomicznych możliwości podłączenia obiektu budowlanego do
sieci ciepłowniczej centralnej lub sieci gazowej,

2) spalania paliwa w instalacjach z automatycznym sposobem zasilania paliwa bez rusztu
awaryjnego, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem
granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 dla urządzeń
z automatycznym sposobem zasilania paliwem, co potwierdza się zaświadczeniem
wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji, lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem
wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European
co-operation for Accreditation).
§ 5.
W instalacjach wskazanych w § 2 zakazuje się stosowania:
1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
2) mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3mm,
3) paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów
węglowych,
4) paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji
o uziarnieniu mniejszym niż 3mm jest większa niż 15%,
5) drewna, którego wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.
§ 6.
Dopuszcza się montaż instalacji na paliwa stałe w obiektach budowlanych, których budowa
nie została zakończona lub dla których nie uzyskano pozwolenia na użytkowanie, pod
warunkiem spełnienia przez te instalacje wymogów określonych w § 4.
§ 7.
Dla podmiotów, o których mowa w § 3, eksploatujących kotły bez rusztu awaryjnego,
minimum 3 klasy pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń według normy
PN-EN 303-5:2012, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą
w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej
w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu
akredytacji EA (European co-operation for Accreditation), obowiązek użytkowania kotła
spełniającego standard emisyjny kotła klasy 5 ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2028 roku.

§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.
§ 9.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 września 2017 roku, za wyjątkiem:
1) § 4 pkt 2, który w odniesieniu do instalacji wskazanych w § 2 i eksploatowanych
w okresie:
a) 10 lat od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej, wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2022r.,
b) od 5 do 10 lat od daty produkcji, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.,
c) poniżej 5 lat od daty produkcji, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026r.,
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§ 6, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku.

