Lokalne uchwały antysmogowe
dla gmin w Małopolsce

Lokalne uchwały antysmogowe w Małopolsce

 Współpraca z 10 gminami z Małopolski:
Skawina, Tarnów, Rabka-Zdrój, Oświęcim,
Zabierzów, Krzeszowice, Czarny Dunajec,
Nowy Targ, Chrzanów, Niepołomice.
 Deklaracje gmin do końca maja br.
Konsultacje czerwiec-lipiec.
Uchwała SWM sierpień-wrzesień 2021.
 Preferencje dofinansowania inwestycji
w ramach RPO 2021-2027.

Założenia projektu ujednoliconej uchwały antysmogowej

Najważniejsze założenia
 Zakaz eksploatacji dla nowych kotłów i ogrzewaczy na węgiel
od 1 stycznia 2022 roku i istniejących od 1 stycznia 2030 roku.
 Zaostrzone wymagania dla nowych kotłów na biomasę (emisja pyłu
do 20 mg/m³) i nowych kominków (zamknięta komora spalania,
automatyczna regulacja) od 1 stycznia 2023 roku.
 Zachowanie pozostałych terminów i wymagań obecnej uchwały
antysmogowej dla Małopolski.
 Wymiana kotłów pozaklasowych do końca 2022 roku,
 Wymiana kotłów 3 i 4 klasy do końca 2026 roku.

Założenia projektu ujednoliconej uchwały antysmogowej

Wymagania dla nowo eksploatowanych urządzeń
 Od 1 lipca 2017 roku – nowe kotły i ogrzewacze muszą spełniać
wymagania ekoprojektu,
 Od 1 stycznia 2022 roku – brak możliwości stosowania nowych kotłów i
ogrzewaczy na węgiel,
 Od 1 stycznia 2023 roku – nowe kotły na biomasę z poziomem emisji
pyłu 20 mg/m3, nowe ogrzewacze z zamkniętą komorą spalania i
automatyczną regulacją.

Założenia projektu ujednoliconej uchwały antysmogowej

Wymagania dla wszystkich eksploatowanych urządzeń
 Do 31 grudnia 2022 roku – wymiana pozaklasowych kotłów oraz
ogrzewaczy nie spełniających ekoprojektu (nie dotyczy ogrzewaczy o
sprawności > 80%, możliwość doposażenia w elektrofiltr),
 Do 31 grudnia 2026 roku – wymiana kotłów 3 i 4 klasy,
 Do 31 grudnia 2029 roku – wymiana kotłów na węgiel klasy 5 i
ekoprojekt.

Warunki wprowadzenia lokalnych uchwał

 Wniosek Gminy do Samorządu Województwa Małopolskiego
– podjęcie uchwały kierunkowej przez Radę Gminy/Miasta,

 Wsparcie dla najuboższych mieszkańców gminy,
 Pomoc Ekodoradców i punkt obsługi Programu Czyste Powietrze,
 Realizacja działań naprawczych wskazanych w Programie ochrony
powietrza.

Lokalne uchwały antysmogowe
Wprowadzenie całkowitego zakazu spalania węgla od 2030 r.
 zgodność z celami ochrony powietrza oraz klimatu na poziomie UE,
 spełnienie kierunków Polityki energetycznej Polski do 2040 r.,
 spójność z Programem ochrony powietrza dla województwa
małopolskiego,
 zapewnienie odpowiedniego okresu przejściowego dla kotłów
węglowych,
 możliwość wdrożenia w różnych gminach – niezależnie od dostępności
sieci ciepłowniczej/gazowej – możliwość zastosowania pomp ciepła i
kotłów na biomasę.

Lokalne uchwały antysmogowe
Dodatkowe wymagania dla urządzeń na biomasę od 2023 r.
 Spójność z polityką krajową - preferencje dla kotłów na pelet o emisji
do 20 mg/m3 w ramach Programu Czyste Powietrze,

 Dostępność niskoemisyjnych kotłów na rynku – ponad 80 urządzeń na
Liście ZUM Czystego Powietrza,
 Wyższa efektywność energetyczna ogrzewaczy z zamkniętą komorą
spalania i stabilne warunki spalania dzięki automatyzacji procesu 
niższa rzeczywista emisja zanieczyszczeń,
 Proste egzekwowanie wymagań – dane umieszczone w dokumentacji
technicznej urządzenia zgodnie z wymaganiami ekoprojektu.

Podsumowanie
Korzyści wdrożenia lokalnych uchwał antysmogowych

 Szybkie efekty poprawy jakości powietrza – przykład Krakowa to
spadek stężenia PM10 o ponad 45% i BaP o ponad 42%,
 Preferencje dofinansowania do inwestycji środowiskowych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego 2021-2027,
 Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla Małopolski Zachodniej,

 Nowoczesne i wygodne systemy grzewcze dla mieszkańców.

DANE KONTAKTOWE:

Departament Środowiska UMWM
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
tel. 12 63 03 140
e-mail: sekretariat.sr@umwm.malopolska.pl

