Załącznik nr 1
do uchwały ZWM nr 517/22
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

REGULAMIN
PROWADZENIA LISTY NISKOEMISYJNYCH KOTŁÓW I OGRZEWACZY
POMIESZCZEŃ 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 pomieszczeń 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 neutralności i obiektywizmu wobec zgłaszających
i producentów urządzeń grzewczych.
4. Wpis na listę jest wolny od opłat.
5. Za wpis na listę nie przysługuje zgłaszającemu lub producentowi żadne wynagrodzenie.
6. Wpisy na liście mogą być dokonywane jedynie na zasadach określonych w poniższym regulaminie.
7. Prowadzącym listę jest Dyrektor
Województwa Małopolskiego.

Departamentu

Środowiska

Urzędu

Marszałkowskiego

8. Lista prowadzona jest przy współpracy z ekspertami zewnętrznymi wymienionymi w załączniku nr
2 do regulaminu.
9. Dokumenty wymienione w § 3 są weryfikowane przez pracowników Zespołu Ochrony Powietrza
Departamentu Środowiska 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 pracownicy Zespołu Ochrony Powietrza Departamentu Środowiska
UMWM, po zasięgnięciu opinii ekspertów.
11. Lista prowadzona jest online na stronie internetowej https://powietrze.malopolska.pl
12. Wpis na listę nie jest równoznaczny ze stwierdzeniem możliwości dofinansowania urządzenia
grzewczego w ramach dostępnych programów dofinansowania.
13. Prowadzący listę nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji przedstawionych przez
podmioty zainteresowane wpisem na listę.
14. Prowadzący listę nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na liście lub
danych zgłoszonych we wniosku o wpis na listę, w szczególności za szkody lub straty poniesione
przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści na niej umieszczonych.
§ 2. Warunki kwalifikowalności do wpisu na listę
1. Na liście zamieszczone będą kotły i ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe (kopalne lub
biomasę), które dla wszystkich paliw dopuszczonych do stosowania w instrukcji dla instalatorów i
użytkowników spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji
zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń, które zostały określone:
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
pomieszczeń na paliwo stałe.
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2. Kotły umieszczane na liście muszą dodatkowo spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U.
2017 poz. 1690).
3. Kotły umieszczane na liście, za wyjątkiem kotłów zgazowujących drewno, muszą mieć możliwość
podawania paliwa wyłącznie w sposób automatyczny, w tym nie mogą być wyposażone w ruszt
awaryjny, ruszt wodny, ani elementy umożliwiające jego zamontowanie.
4. W przypadku kotłów zgazowujących drewno wymagane jest zawarcie informacji w instrukcji dla
użytkowników o konieczności zastosowania zbiornika akumulacyjnego wraz z podaniem jego
minimalnej pojemości.
5. Parametry paliw dopuszczonych do stosowania w urządzeniu grzewczym powinny być zgodne z
parametrami określonymi normą EN 303-5 lub parametrami paliwa wykorzystanego podczas badań.

§ 3. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu na listę
1. Podstawą wpisu na listę jest przesłanie kompletu dokumentów wskazanych w ust. 2 na adres email 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 badań dla każdego przewidzianego do stosowania paliwa,
potwierdzającego spełnienie wymagań ekoprojektu,
d) skan lub zdjęcie tabliczki znamionowej urządzenia grzewczego,
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 badań kotłów lub ogrzewaczy pomieszczeń, oraz dotyczyć wszystkich mocy
znamionowych objętych wnioskiem, o którym mowa w ust.2, lit. a. Badania te, w przypadku kotłów
powinny zostać przeprowadzone w oparciu o aktualnie obowiązującą normę EN 303-5. Natomiast
w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń badania powinny zostać przeprowadzone w
oparciu o aktualnie obowiązującą normę EN 13229 lub EN13240.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, podlegają publikacji na stronie internetowej prowadzonej
przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
5. Tabliczka znamionowa, o której mowa w ust. 2 lit d, w przypadku kotłów powinna być sporządzona
zgodnie z aktualnie obowiązującą normą EN 303-5:2012 w języku polskim. Natomiast w przypadku
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń tabliczka znamionowa powinna być sporządzona o
aktualnie obowiązującą normę EN 13229 lub EN 13240.
6. W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w ust. 2, niezbędne do oceny zgodności urządzenia
grzewczego i przeprowadzonych badań z wymaganiami regulaminu, zostały wystawione przez
uprawnioną jednostkę w innym kraju Unii Europejskiej, należy przedłożyć tłumaczenie kompletu
dokumentów na język polski.
7. W razie wystąpienia niejasności dotyczących warunków kwalifikowalności 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.
8. Prowadzący listę ma prawo posługiwać się opinią zewnętrznych ekspertów przy ocenie czy
urządzenie grzewcze spełnia wymagania określone w § 2.
§ 4. Skreślenie z listy
1. W razie stwierdzenia poświadczenia nieprawdy w zgłoszeniu, o którym mowa w § 3 ust. 2
urządzenie grzewcze ulega wykreśleniu z listy.
2. Zgłaszający lub producent urządzenia grzewczego może w każdym momencie zażądać jego
wykreślenia z listy.
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3. Prowadzący listę zastrzega sobie prawo do wykreślenia urządzenia grzewczego z listy w
przypadku stwierdzenia nieetycznych praktyk ze strony zgłaszającego lub producenta, którymi są
w szczególności: 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 oraz wynikach badań, o których
mowa w § 3 ust. 2 lit. c.
4. W przypadku zmiany przepisów prawnych, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, prowadzący listę dokona
przeglądu urządzeń zamieszczonych na liście i dokona wykreślenia urządzeń, które nie będą
spełniały obowiązujących przepisów. W przypadku wątpliwości, prowadzący listę może żądać od
zgłaszającego lub producenta dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie przez
urządzenie aktualnych przepisów prawa.
5. Prowadzący listę zastrzega sobie prawo do wykreślenia urządzenia grzewczego z listy w
przypadku zmian regulaminu, w tym wymagań zawartych w § 2 lub § 3.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Regulamin prowadzenia listy niskoemisyjnych kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe
obowiązuje od dnia przyjęcia przez Zarząd Województwa Małopolskiego.
2. W przypadku urządzeń grzewczych wpisanych na listę przed dniem wejścia w życie niniejszego
regulaminu:
a) W terminie do 1 grudnia 2018 roku, prowadzący listę dokona przeglądu urządzeń wpisanych na
listę i dokona wykreślenia urządzeń, które nie spełniają wymagań, o których mowa w § 2 ust. 2.
b) W terminie do 31 stycznia 2019 roku, pod rygorem wykreślenia urządzenia grzewczego z listy,
zgłaszający lub producent urządzenia zobowiązany jest uzupełnić dokumentację urządzenia
o skan lub zdjęcie tabliczki znamionowej zgodnej z § 3 ust. 5 oraz nowy wniosek, o którym
mowa § 3 ust. 2 lit. a).
3. Prowadzący listę zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w poniższym regulaminie.
4. Lista jest prowadzona do dnia 30.06.2022 roku.
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Załącznik nr 1

Wniosek o wpis na listę niskoemisyjnych kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa
stałe
1. Informacje ogólne:
1. Nazwa zgłaszającego
2. NIP zgłaszającego
3. Strona internetowa
4. Adres e-mail
5. Tel. kontaktowy
Nazwa producenta

6.

(jeżeli zgłaszający nie jest producentem)

2. Specyfikacja techniczna:
1. Nazwa urządzenia grzewczego
2. Rodzaj urządzenia grzewczego
3. Moc znamionowa [kW]
Rodzaj i parametry jakościowe paliw
dopuszczanych do stosowania
Potwierdzenie przez stosowną
jednostkę akredytowaną spełnienia
5.
wymagań Rozp. Komisji (UE)
2015/1189 lub 2015/1185
Ruszt awaryjny, ruszt wodny lub
6. możliwość zamontowania rusztu
4.

TAK/NIE

TAK/NIE

3. Załączniki:
☒wersja elektroniczna lub skan instrukcji dla instalatorów i użytkowników urządzenia grzewczego,
☒ skan podpisanego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań ekoprojektu,
☒skan pełnego sprawozdania z badań emisji zanieczyszczeń i sezonowej efektywności energetycznej,
☒ skan lub zdjęcie tabliczki znamionowej urządzenia,
☒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 https://powietrze.malopolska.pl a także
udostępnianie w tym samym zakresie Partnerom realizującym projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w
zdrowej atmosferze” LIFE – IP MALOPOLSKA/LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej,
zwanego dalej „Programem LIFE” wymienionym na stronie https://powietrze.malopolska.pl/life/.
Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 6 lit. c ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w zw. z art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799).
Administratorem podanych danych osobowych jest Beneficjent Koordynujący projekt LIFE – Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony
danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl.).
Podane dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, tel. kontaktowy) będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości.
Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na
zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w Projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku.
Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

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 pomieszczeń 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 – Państwowego
Instytutu Badawczego w Krakowie.
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