REGULAMIN
PROWADZENIA LISTY NISKOEMISYJNYCH KOTŁÓW I OGRZEWACZY
POMIESZCZE NA PALIWA STAŁE
§ 1. Postanowienia ogólne, cel i sposób prowadzenia listy
1. Listę prowadzi się w celu wskazywania informacji o nowoczesnych, niskoemisyjnych kotłach
i ogrzewaczach pomieszcze na paliwa stałe zwanych dalej „urządzeniami grzewczymi”.
2. Lista ma charakter otwarty i jest prowadzona dla interesu publicznego.
3. Lista jest prowadzona kierując się zasadami neutralno ci i obiektywizmu wobec zgłaszających
i producentów urządze grzewczych.
4. Wpis na listę jest wolny od opłat.
5. Za wpis na listę nie przysługuje zgłaszającemu lub producentowi żadne wynagrodzenie.
6. Wpisy na li cie mogą być dokonywane jedynie na zasadach okre lonych w poniższym regulaminie.
7. Prowadzącym listę jest Dyrektor Departamentu
rodowiska Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego.
8. Lista prowadzona jest przy współpracy z ekspertami zewnętrznymi wymienionymi w załączniku nr 2
do regulaminu.
9. Dokumenty wymienione w § 3 są weryfikowane przez uprawnionych pracowników Zespołu Ochrony
Powietrza Departamentu rodowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a
następnie są przesyłane do Zespołu Ekspertów wymienionych w załączniku nr 2, którzy w ciągu
7 dni mogą zgłosić uwagi lub zastrzeżenia do wniosku.
10. Wpisu na listę dokonują upoważnieni pracownicy Zespołu Ochrony Powietrza Departamentu
rodowiska UMWM, po zasięgnięciu opinii ekspertów.
11. Lista prowadzona jest online na stronie internetowej http://powietrze.malopolska.pl/kotly/
12. Lista zawiera wskazówki co do możliwo ci zastosowania danego urządzenia grzewczego w ramach
aktualnych programów dofinansowania ze rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Małopolskiego.
13. Wpis na listę nie jest równoznaczny ze stwierdzeniem możliwo ci dofinansowania urządzenia
grzewczego w ramach wymienionych w ust. 12 programów.
14. Prowadzący listę nie ponosi odpowiedzialno ci za prawdziwo ć informacji przedstawionych przez
podmioty zainteresowane wpisem na listę.
15. Prowadzący listę nie ponosi odpowiedzialno ci za wykorzystanie wiedzy publikowanej na li cie lub
danych zgłoszonych we wniosku o wpis na listę, w szczególno ci za szkody lub straty poniesione
przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania tre ci na niej umieszczonych.
§ 2. Warunki kwalifikowalności do wpisu na listę
1. Na li cie zamieszczone będą kotły i ogrzewacze pomieszcze na paliwa stałe (kopalne lub
biomasę), które dla wszystkich paliw dopuszczonych do stosowania w instrukcji dla instalatorów
i użytkowników spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywno ci energetycznej i normy emisji
zanieczyszcze dla sezonowego ogrzewania pomieszcze , które zostały okre lone:
a) w załączniku 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) w załączniku 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
pomieszcze na paliwo stałe.
2. Kotły umieszczane na li cie, za wyjątkiem kotłów zgazowujących, muszą mieć możliwo ć
podawania paliwa wyłącznie w sposób automatyczny, w tym nie mogą być wyposażone w ruszt
awaryjny, ruszt wodny, ani elementy umożliwiające jego zamontowanie.
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3. Instrukcja dla instalatorów i użytkowników urządzenia grzewczego nie może dopuszczać do
używania innych paliw niż te, dla których wykonane zostały badania potwierdzające spełnianie
wymaga okre lonych w ust. 1. Parametry paliw dopuszczonych do stosowania w urządzeniu
grzewczym powinny umożliwiać dotrzymanie wymaga okre lonych w ust. 1.
§ 3. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu na listę
1. Podstawą wpisu na listę jest przesłanie kompletu dokumentów wskazanych w ust. 2 na adres e-mail
powietrze@umwm.pl
2. Zgłaszający urządzenia grzewcze na listę przesyłają:
a) skan wypełnionego i podpisanego wniosku stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu,
b) wersję elektroniczną lub skan instrukcji dla instalatorów i użytkowników urządzenia
grzewczego,
c) skan pełnego sprawozdania z bada dla każdego przewidzianego do stosowania paliwa,
potwierdzającego spełnienie wymaga ekoprojektu,
d) skan podpisanego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymaga
ekoprojektu,
zawierającego zestawienie obliczonych warto ci emisji zanieczyszcze dla sezonowego
ogrzewania pomieszcze oraz sezonowej efektywno ci energetycznej na podstawie wyników
bada o których mowa w lit. c w odniesieniu do wymaga ekoprojektu,
e) jedno zdjęcie lub grafikę przedstawiającą urządzenie grzewcze (w formacie JPEG lub PNG).
3. Badania, o których mowa w ust. 2 lit. c, powinny być przeprowadzone przez jednostkę
akredytowaną w zakresie bada kotłów lub ogrzewaczy pomieszcze , oraz dotyczyć wszystkich
mocy znamionowych objętych wnioskiem, o którym mowa w ust.2, lit.a.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 lit. c, nie podlegają publikacji na stronie internetowej
prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, są jednak weryfikowane
przez uprawnionych pracowników Urzędu oraz ekspertów wymienionych w załączniku nr 2 do
regulaminu.
5. W przypadku, gdy dokument o którym mowa w ust. 2 lit. d oraz fragmenty sprawozdania, o którym
mowa w ust. 2 lit. c, niezbędne do oceny zgodno ci urządzenia grzewczego i przeprowadzonych
bada z wymaganiami regulaminu, zostały wystawione przez uprawnioną jednostkę w innym kraju
Unii Europejskiej, należy przedłożyć tłumaczenie dokumentu na język polski.
6. W razie wystąpienia niejasno ci dotyczących warunków kwalifikowalno ci urządzenia grzewczego,
o których mowa w § 3, prowadzący listę może zażądać od zgłaszającego (lub producenta jeżeli
zgłaszającym nie jest producent) przedstawienia innych informacji dotyczących urządzenia
grzewczego.
7. Prowadzący listę ma prawo posługiwać się opinią zewnętrznych ekspertów przy ocenie czy
urządzenie grzewcze spełnia wymagania okre lone w § 3.
§ 4. Skreślenie z listy
1. W razie stwierdzenia po wiadczenia nieprawdy w zgłoszeniu o którym mowa w § 3 ust. 2 urządzenie
grzewcze ulega wykre leniu z listy.
2. Zgłaszający lub producent urządzenia grzewczego może w każdym momencie zażądać jego
wykre lenia z listy.
3. Prowadzący listę zastrzega sobie prawo do wykre lenia urządzenia grzewczego z listy w przypadku
stwierdzenia nieetycznych praktyk ze strony zgłaszającego lub producenta, którymi są
w szczególno ci: zawieranie nieprawdziwych informacji na swojej stronie internetowej, katalogach,
reklamach, wprowadzających w błąd potencjalnego użytkownika urządzenia grzewczego i nie
mających potwierdzenia w instrukcji dla instalatorów i użytkowników.
4. Prowadzący listę zastrzega sobie prawo do wykre lenia urządzenia grzewczego z listy w przypadku
zmian regulaminu, w tym wymaga zawartych w § 2 lub § 3.
§ 5. Postanowienia ko cowe
1. Regulamin prowadzenia listy niskoemisyjnych kotłów i ogrzewaczy pomieszcze na paliwa stałe
obowiązuje od 1 marca 2017 roku.
2. Prowadzący listę zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w poniższym regulaminie.
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Załącznik nr 1

Wniosek o wpis na listę niskoemisyjnych kotłów i ogrzewaczy pomieszcze na paliwa stałe
1. Informacje ogólne:
1.

Nazwa zgłaszającego

2.

NIP zgłaszającego

3.

Strona internetowa

4.

Adres e-mail

5.

Tel. kontaktowy

6.

Nazwa producenta
(jeżeli zgłaszający nie jest producentem)

2. Specyfikacja techniczna:
1.

Nazwa urządzenia grzewczego

2.

Rodzaj urządzenia grzewczego

3.

Moc znamionowa [kW]

4.

5.

KOCIOŁ /
MIEJSCOWY OGRZEWACZ POMIESZCZE

Rodzaj i parametry jako ciowe paliw
dopuszczanych do stosowania
Potwierdzenie przez stosowną jednostkę
akredytowaną spełnienia wymaga
Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 lub
Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185.

TAK / NIE *

6.

Automatyczny podajnik paliwa

TAK / NIE *

7.

Zgazowanie paliwa

TAK / NIE *

8.

Ruszt awaryjny, ruszt wodny lub możliwo ć
zamontowania rusztu

TAK / NIE *

*niepotrzebne skre lić

3. Załączniki:

☒
☒
☒
☒

wersja elektroniczna lub skan instrukcji dla instalatorów i użytkowników urządzenia grzewczego,
skan podpisanego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymaga ekoprojektu,
skan pełnego sprawozdania z bada emisji zanieczyszcze i sezonowej efektywno ci energetycznej,
jedno zdjęcie lub grafika przedstawiająca urządzenie grzewcze (w formacie JPEG lub PNG).

Oświadczam, że:
1) zapoznałem się z regulaminem wpisu na listę niskoemisyjnych kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe i akceptuję
w całości jego postanowienia,
2) dane zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe,
3) jestem uprawniony do dysponowania przedstawionymi przeze mnie informacjami i utworami, w szczególności znakami
towarowymi i zdjęciami, w zakresie wymaganym przez regulamin wpisu na listę niskoemisyjnych kotłów i ogrzewaczy
pomieszczeń na paliwa stałe.
4) zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Województwa Małopolskiego dotyczących jego działań związanych z prowadzeniem
listy niskoemisyjnych kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe, w tym umieszczenia lub nieumieszczenia
zgłaszanego urządzenia na liście.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie przedstawionych przeze mnie informacji i utworów, w szczególności znaków
towarowych i zdjęć, przez prowadzącego listę, w szczególności na ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami cyfrowymi oraz
opublikowanie ich na stronie internetowej http://powietrze.malopolska.pl/kotly/
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Marszałka Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.2015.2135), danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku na cele związane z prowadzeniem
listy niskoemisyjnych kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe. Jestem świadomy, że posiadam prawo dostępu do treści
moich danych oraz ich poprawiania.

--------------------------------------------------------------------Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do przedstawiania informacji
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*

Załącznik nr 2

Zespół Ekspertów weryfikujących wnioski o wpis na listę niskoemisyjnych
kotłów i ogrzewaczy pomieszcze na paliwa stałe
1. dr inż. Katarzyna Matuszek – przedstawiciel Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w
Zabrzu,
2. mgr inż. Sławomir Pilarski – przedstawiciel Instytutu Energetyki - Instytutu
Badawczego w Warszawie,
3. mgr inż. Michał Skrzypczak – przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego
w Warszawie,
4. dr inż. Grzegorz Czerski – przedstawiciel Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
Staszica w Krakowie,
5. dr inż. Tomasz Mirowski – przedstawiciel Instytutu Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
6. mgr inż. Robert Wojtowicz – przedstawiciel Instytutu Nafty i Gazu – Pa stwowego
Instytutu Badawczego w Krakowie.
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