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AGENDA

Uchwały Antysmogowe
 Krakowska UAS

 Małopolska UAS

 Śląska UAS

Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie 
wymagań  dla kotłów  na paliwo  stałe do 500 kW 

konsekwencje zmian w prawie dla rynku węgla 
opałowego

propozycja rozwiązań alternatywnych



Krakowskie Uchwały Antysmogowe
Krakowska UAS #1 z 15/01/2016r.
 obszar: granice admin. Gminy Miejskiej Kraków
 instalacje: 

 dostarczające ciepło do systemu CO [kotły]
 wydzielające ciepło poprzez [kominki, piece, ogrzewacze]

 bezpośrednie przenoszenie ciepła 
 bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy
 bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza

 jedyne dopuszczone paliwa: 
 gaz ziemny
 lekki olej opałowy

 uchwała wchodzi  w życie: 01/09/2019r.

Krakowska UAS #2 (wkrótce głosowanie)
 uchwała przejściowa, na okres: 01/07/2017 – 31/08/2019
 zakaz stosowania:

 paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu                            
0-5 mm wynosi powyżej 5%,

 paliw zawierających węgiel kamienny lub węgiel brunatny spełniających w stanie 
roboczym parametry inne niż: Qir min. 26 MJ/kg, A max. 10%, S max. 0,8%

 paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.



Małopolska Uchwała Antysmogowa z 23/01/2017
 obszar: całe woj. małopolskie z wył. Gminy Miejskiej Kraków
 rodzaje instalacji, których dotyczy - kocioł, kominek i piec, jeżeli:

1) dostarcza ciepło do systemu CO [kotły] lub
2) wydziela ciepło poprzez: [kominki, piece, ogrzewacze]

 bezpośrednie przenoszenie ciepła lub
 bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy lub
 bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza

 Uchwała zakazuje stosowania następujących paliw:
 paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego                                                         

o uziarnieniu 0-3 mm > 15%,
 paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym > 20%.

 dopuszczone instalacje: 
 ekoprojekt + automatyczne podawanie paliwa,
 5 klasa, jeżeli eksploatacja rozpocznie się przed 01/07/2017r.

 podmiot odpowiedzialny – podmiot eksploatujący
 uchwała wchodzi w życie 01/07/2017 z następującymi wyjątkami:

 wymagania  dla instalacji wymienionych w 1), których eksploatacja rozpocznie się przed 1 
lipca 2017 r., będą obowiązywać:
 od 01/01/2023 roku - w przypadku instalacji pozaklasowych
 od 01/01/2027 roku - w przypadku instalacji spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 

 wymagania  dla instalacji wymienionych w 2), których eksploatacja rozpocznie się 
przed 1 lipca 2017 r. będą obowiązywać, chyba że instalacje te będą:
 osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub
 zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych dla 

ekoprojektu



Śląska Uchwała Antysmogowa z 07/04/2017
 obszar obowiązywania: całe woj. śląskie
 rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy w zakresie ich eksploatacji:

1) dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania [kotły] lub
2) wydzielają ciepło lub wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika [kominki, piece, ogrzewacze]

 Uchwała zakazuje stosowania następujących paliw:
 węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm > 15 %,
 biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

 dopuszczone instalacje: 
 1) – 5 klasa
 2) – ekoprojekt

 podmiot odpowiedzialny – podmiot eksploatujący
 Uchwała wchodzi w życie 01/09/2017 z następującymi wyjątkami:

 wymagania  dla instalacji wymienionych w 1), których eksploatacja rozpocznie się przed 1 
września 2017 r., będą obowiązywać:
 od 01/01/2022 roku - w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat  od daty 

produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej
 od 01/01/2024 roku - w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
 od 01/01/2026 roku - w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
 od 01/01/2028 roku - w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji dla klasy 3 lub 4,

 wymagania  dla instalacji wymienionych w 2) , których eksploatacja rozpocznie się przed 
01/09/2017 r. będą obowiązywać, chyba że instalacje te będą:
 osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub
 zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych dla 

ekoprojektu



Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie 
wymagań  dla kotłów  na paliwo  stałe do 500 kW  

(projekt z 23/09/2016)

 określa  szczegółowe  wymagania  dla  wprowadzanych  do obrotu 
i do użytkowania kotłów na paliwo stałe o nominalnej mocy 
cieplnej  nie  większej  niż  500  kW,

 kotły na paliwo stałe będą musiały spełniać graniczne wartości 
emisji zanieczyszczeń określone w załączniku do rozporządzenia, 

 graniczne wartości emisji zanieczyszczeń uznaje się za spełnione 
jeżeli  są potwierdzone przez jednostkę akredytowaną, 

 terminy: 
 rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., 
 do kotłów wyprodukowanych przed dniem 1 stycznia 2018 r. przepisy 

niniejszego rozporządzenia stosuje się od dnia  1 października  2018r.,
 rozporządzenie traci moc z dniem 31 grudnia 2019 r.



PN-EN 
303-5:2012 
- nieobligatoryjna

PROJEKT ROZPORZĄDZANIA 
- w porównaniu do PN-EN 

303:5:2012  – tylko 5 klasa
- obligatoryjnie od 01/01/2018r.

ECODESIGN
- w porównaniu z Projektem 
Rozporządzenia – dodatkowo 
kryteria dot. NOx-ów
- obligatoryjnie  od 01/01/2020r.



WSPÓLNY MIANOWNIK UAS i 
ROZP MR

 irracjonalne zauroczenie kotłami 5 klasy / 
ekoporojekt jako remedium na smog:
 niewiele modeli kotłów dostępnych na rynku
 producenci kotłów nie są przygotowani na 

zmiany

 bardzo wysoki koszt kotłów
 ekoprojekt – 15 - 17 000 PLN
 5 klasa        – 10 - 12 000 PLN
 vs. 3 klasa   – 5 000 PLN  

 skupiają się wyłącznie na kotłach, 
pomijając kwestię paliw do tych kotłów: 
 parametry emisyjne kotła to wypadkowa par.  

technicznych kotła i stosowanego w nim paliwa,
 kocioł 5 klasy, aby spełniać kryteria graniczne dla 

tej klasy przewidziane – powinien 
współpracować z dedykowanym paliwem

 DTRki kotłów wymagają bardzo wysokich 
parametrów paliwa, często zbliżone do paliwa 
testowego:
 min. 28MJ/kg, Wr max. 11%, Ar 2-7%, 

części lotne min. 30%, RI<20
 węgla o takich parametrach jest max. 300 

tys. ton
 vs. obecne zapotrzebowanie na ekogroszek

2 mln ton
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Słabe strony Uchwał Antysmogowych

 dyskwalifikacja kotłów zasypowych nawet jeśli spełniają 
kryteria 5 kl.

 dyskwalifikacja elektrofiltrów
 kontrowersyjna definicja mułu i flotu:

 KUAS: paliwo, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla 
brunatnego o uziarnieniu  0-5 mm wynosi powyżej 5%,

 MUAS/SUAS: paliwo, w których udział masowy węgla kamiennego lub 
węgla brunatnego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15%,

 KUAS: eliminuje wszystkie miały i część groszków / ekogroszków –
celowo?

 brak gruntownej analizy kosztów => drogi węgiel  + drogie 
kotły = ubóstwo energetyczne Polaków

 brak zgodności z prawem wyższego rzędu



Konsekwencje UAS i Rozporządzenia MR 
dla producentów i dystrybutorów

 SCENARIUSZ 1 – RÓWNIA POCHYŁA
 2028: rynek -55%, ekogroszki +22%, pozostałe -75% 

 SCENARIUSZ 2 – EKO BUM 
 2028: rynek -13%, ekogroszki +92%, pozostałe -44% 

 SCENARIUSZ 3 – neutralny
 2028: rynek -32%, ekogroszki +73%, pozostałe -64% 

 czynniki ryzyka:
 kolejne UAS 
 jak rynek ukształtuje ceny kotłów 5 klasy
 ceny ekogroszków vs. pozostałe paliwa
 system dofinansowań 
 poziomu ubóstwa 
 opór społeczeństwa 

 węgiel opałowy stanowi 
 do 15% produkcji krajowych producentów węgla
 25-30% ich przychodów

 producenci krajowi vs. import
 dystrybucja: 10 000 podmiotów, 100 000+ 

zatrudnionych

 niezależność energetyczna?
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Porównanie kosztów ogrzewania domu 
jednorodzinnego o pow. 260m2 przy zastosowaniu 

różnych źródeł energii.

Rodzaj nośnika energii
Sprawność 

urządzenia

Wartość 

opałowa paliwa

Roczne zużycie 

paliwa

Cena 

jednostkowa

Roczny koszt 

ogrzewania (PLN)

węgiel kamienny orzech 0,79 27,0 MJ/kg 4 568 kg / rok 680 zł/t 3 106

węgiel kamienny ekogroszek 0,85 28,2 MJ/kg 4 056 kg / rok 799zł/t 3 248

biomasa (drewno) 0,70 15,0 MJ/kg 9 769 kg/rok 200 zł/m3 3 256

pompa ciepła 4,00 - 6 396 kWh / rok 0,5951 zł/kWh 3 920

gaz ziemny 0,90 36,0 MJ/m3 3 166 m3/rok 1,7911 zł/m3 6 277

miejska sieć ciepłownicza - - - - 6 288

pellet drzewny 0,92 18,1 MJ/kg 6 160 kg/rok 1 059,40 zł/t 6 526

olej opałowy lekki 0,90 42,0 MJ/kg 2 714 kg/rok 2 750 zł/m3 8 678

LPG 0,90
46,0 MJ/kg                 

23,0 MJ/dm3
2 478 kg/rok 2,41 zł/dm3 10 987

Źródło: dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, Czy 
opłaca się ogrzewać drewnem?, Świat 
Kominków 2016, nr 3 (48), s. 130-132



Konsekwencje UAS i Rozporządzenia MR 
dla konsumentów węgla i środowiska

 należy zwrócić uwagę, by dbając o środowisko nie wepchnąć 
najuboższych Polaków w ubóstwo energetyczne (drogie kotły, 
drożejący węgiel) 

 w Polsce 3,5 mln gospodarstw domowych ogrzewa domy węglem
 średnie wydatki na energię dla 4-osobowego gospodarstwa 

domowego w Polsce, to 1 370 EUR vs. 2 840 EUR średnio w całej UE. 
Średnie dochody dla takiego gospodarstwa domowego w Polsce to 
14,8 tyś. EUR wobec  47,5 tyś. EUR średnio w EU 

 Polacy średnio już teraz wydają na energię 12% swego budżetu 
domowego, wobec 6% średnio w UE 

 gospodarstwa wydające na energię powyżej 10% budżetu w 
większości krajów UE klasyfikowane są jako ubogie energetycznie, co 
kwalifikuje je do wsparcia ze strony państwa

 konieczny program subsydiów do wymiany kotłów na rozwiązania 
bardziej ekologiczne 5000+ 

Grafika: www.czysteogrzewanie.pl



ALTERNATYWNA PROPOZYCJA IGSPW

 Mniej radykalne rozwiązanie 
 postawienie minimalnych kryteriów emisyjności dla kotłów wprowadzanych do obrotu                        

od 1 stycznia 2018 roku na poziomie 3 klasy, 
 od 01.01.2020 dyrektywa Ekoprojekt automatycznie podniesie to kryterium do klasy 5. 
 będzie to stopniowa gradacja, która i tak  pozwoli na drastyczne zmniejszenie emisji pyłów 

już w pierwszym kroku z 400 mg/m3 w przypadku kotła pozaklasowego, do 150 mg/m3 dla 
kotła 3 klasy.

 wg. niektórych szacunków w przydomowych kotłach spala się nawet 2 miliony ton śmieci 
rocznie, głównie plastików, które są podstawowym źródłem smogu  i rakotwórczych 
benzopirenów, zaś zakazy palenia śmieci w wielu przypadkach nie są skutecznie 
egzekwowane. 

 o wiele szybszy, bo natychmiastowy i zauważalny, efekt dla środowiska można 
by osiągnąć eliminując z sektora komunalno-bytowego najbardziej emisyjne 
paliwa węglowe takie jak: 
 floty, muły i węgiel brunatny. 

 sortymenty te z powodzeniem można zagospodarować w instalacjach 
przemysłowych, zaś lukę po nich z korzyścią dla górnictwa węgla 
kamiennego zastąpią wyższej jakości i mniej emisyjny węgiel kamienny.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

ŁUKASZ HORBACZ

ul. Lompy 14
40-955 Katowice

info@polski-wegiel.pl

kom. +48 787 726 466

mailto:info@polski-wegiel.pl


Geneza Uchwał Antysmogowych

USTAWA Antysmogowa z 06/10/2015 - nowelizacja 
prawa ochrony środowiska – sejmiki wojewódzkie za 
pomocą uchwał mogą określać 
 rodzaj i jakość paliw stałych dopuszczonych do stosowania, 

 parametry techniczne lub parametry emisji urządzeń
do spalania.

przyszłość rynku węgla opałowego w rękach 
sejmików 
 sejmiki świadome sytuacji ekonomicznej mieszkańców,

 na władze lokalne spadnie ciężar wspierania najuboższych 

 ALE sejmiki bardziej podatne na naciski  aktywnych lobby 
antysmogowych



a) w odniesieniu do spalin suchych O °C, 1013 m bar,
b) wartości dotyczące emisji pyłu ustalono na podstawie wartości

doświadczalnych uzyskanych podczas badań wykonanych metodą
grawimetryczną z filtrem. W raporcie z badań należy podać jaką metodę
badań zastosowano. Zmierzona emisja pyłu nie obejmuje
kondensujących organicznych związków, których kolejne cząstki mogą się
tworzyć po zmieszaniu spalin z otaczającym powietrzem. Zmierzone
wartości nie są bezpośrednio porównywalne z wynikami pomiarów
uzyskanych metodą z kanałem rozrzedzającym i nie mogą być przeliczane
na koncentrację cząstek w otaczającym powietrzu.



Projektowane Uchwały Antysmogowe

Dolnośląska UAS

 trwają konsultacje samorządowe

 pakiet 3 uchwał: Wrocław / gm. uzdrowiskowe / 
województwo

 Mazowiecka UAS

 w trakcie zbierania dokumentacji eksperckiej

Opolska UAS, Łódzka UAS, Wielkopolska UAS

 w trakcie przygotowywania projektu


