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Chcesz wiedzieć więcej?
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Kary za 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
antysmogowych

Palisz słabej jakości węglem  
lub mokrym drewnem? 

To niezgodne z prawem! Możesz zapłacić 
mandat do 500 zł. Gdy sytuacja będzie się 
powtarzać sprawa może zostać skierowana do 
sądu – kara może wynieść nawet 5 000 zł!

Podczas kontroli możesz być poproszony 
o okazanie:

•  potwierdzenia, że kocioł spełnia wymagania 
ekoprojektu jeśli został zainstalowany po 
1 lipca 2017 roku (potwierdzenie badań 
emisji powinno być dołączone do instrukcji 
użytkowania kotła) 

•  potwierdzenia parametrów uziarnienia węgla 
(świadectwo jakości)

Uwaga! Odmowa lub utrudnianie czynności 
kontrolnych jest zagrożone karą pozbawienia 
wolności do 3 lat.

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce 
obowiązuje zakaz stosowania mułów i  flo-
tokoncentratów.   Jest to odpad węglowy 
o bardzo drobnej frakcji (do 3mm) zawierają-
cy duże ilości wilgoci, siarki, popiołu i innych 
zanieczyszczeń, które podczas spalania emi-
towane są do atmosfery. 

Zakazane jest również stosowanie miału węglo-
wego (dopuszczony jest jedynie “ekomiał”).

Gdy kupujesz węgiel sprzedawca ma obowiązek 
przekazać Ci świadectwo jakości, na którym 
znajdziesz podstawowe informacje o jakości 
opału (kaloryczność, zawartość wilgoci, siarki, 
popiołu). Koniecznie zachowaj świadectwo na 
wypadek kontroli. Kupuj węgiel o małej zawar-
tości popiołu i wilgoci, a wysokiej kaloryczności 
– takiego węgla spalisz znacznie mniej, niż węgla 
słabej jakości.

Jeśli sprzedawca nie przekazał Ci świadec-
twa jakości węgla lub masz podejrzenia co do 
jego wiarygodności, zgłoś sprawę do Inspekcji 
Handlowej lub przy pomocy formularza Eko-
Interwencji www.powietrze.malopolska.pl/
ekointerwencja/.

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce  obo-
wiązuje zakaz spalania drewna i biomasy o wil-
gotności powyżej 20%. Oznacza to, że drewno 
przed spaleniem powinno być sezonowane mini-
mum dwa lata. Suche drewno charakteryzuje się 
znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją  
zanieczyszczeń niż drewno surowe.

Nie ryzykuj! Uniknij kary!  
Stosuj przepisy uchwały antysmogowej!


