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INFORMUJEMY

Uchwała antysmogowa obowiązuje
już od 1 września 2017 r.
W Cieszynie, zwłaszcza zimową porą, nie mamy najlepszego powietrza do oddychania. Władze
miasta dostrzegając problem, od wielu lat podejmują różnorodne działania, aby ten stan poprawić
– pisaliśmy o tym na łamach Wiadomości Ratuszowych niejednokrotnie. Dotychczas mogliśmy
uświadamiać, prosić, tłumaczyć... Teraz sytuacja zmieniła się radykalnie!

7 kwietnia 2017 r. Sejmik Województwa
Śląskiego podjął uchwałę Nr V/36/1/2017
w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa ograniczeń w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (treść uchwały jest
udostępniona m.in. na stronie www.
powietrze.slaskie.pl). Uchwała ta w skrócie nazywana jest „antysmogową”, gdyż
z założenia jej realizacja ma doprowadzić
do poprawy jakości powietrza, którym
oddychamy. O co w tej uchwale chodzi
i dlaczego jest ona dla nas wszystkich
tak ważna? Spróbujmy wyjaśnić to krok
po kroku.

Uchwała precyzuje
również w jakich
kotłach, piecach
i kominkach można
spalać dopuszczone
– czyli inne niż
wymienione powyżej –
paliwa stałe.

Uchwała obowiązuje od 1 września
2017 r. (z pewnymi wyjątkami) i dotyczy
mieszkańców województwa, właścicieli
budynków wielorodzinnych, spółdzielnie
mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe
i przedsiębiorców, którzy wykorzystują
urządzenia do spalania paliw stałych, czyli
mówiąc prosto spalają węgiel, drewno,
flot, muł, trociny, pelety, brykiety itp.
Od 1 września 2017 r. nie wolno palić
w piecach, kotłach i kominkach:

węglem brunatnym i paliwami z niego
produkowanymi,
mułem lub flotokoncentratem oraz
mieszankami z ich wykorzystaniem,
węglem kamiennym o uziarnieniu poniżej 3 mm (czyli pyłami),
biomasą (w tym drewnem) o wilgotności powyżej 20%.
Za nieprzestrzeganie przepisów uchwały
grożą sankcje w postaci grzywny do 5 000
zł lub mandatu karnego od 500 do 1000 zł.
Uchwała precyzuje również w jakich kotłach, piecach i kominkach można spalać
dopuszczone – czyli inne niż wymienione
powyżej – paliwa stałe. Te osoby, które
zamierzają rozpocząć eksploatację nowego kotła po 1 września 2017 r., muszą
zainstalować kocioł tzw. klasy 5 (spełniający wymogi europejskiej normy EN 3035 w zakresie dopuszczalnej szkodliwości
emisji związków chemicznych i pyłów oraz
sprawności działania powyżej 88%). Jeżeli
obecnie mamy kocioł starszy niż 10 lat,
to możemy go eksploatować do 31 grudnia 2021 r. Jeżeli nasz kocioł jest starszy
niż 5 lat a nie ma jeszcze 10 lat, możemy
dalej używać go, ale nie dłużej niż do 31
grudnia 2023 r. Jeżeli ogrzewamy budynek kotłem, który nie ma jeszcze 5 lat, to
możemy go eksploatować do 31 grudnia
2025 r. Na koniec, jeżeli mamy kocioł 3 lub
4 klasy, to możemy go wykorzystywać do
31 grudnia 2027 r. Po upływie tych terminów spalać będzie można paliwa stałe
tylko w kotłach klasy 5.
A co z kominkami? Każdy nowo instalowany kominek musi spełniać wymagania
w zakresie minimalnych poziomów efek-

tywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń. Aktualnie używane kominki
można wykorzystywać do końca 2022 r.
Po tej dacie kominek musi być wyposażony w specjalny elektrofiltr redukujący
pyły w spalinach.
Mając w planie budowę domu i rozważając sposób jego ogrzewania, musimy
uwzględnić zapisy ustawy antysmogowej. Jest rzeczą oczywistą, że ogrzewanie
ekologiczne (gazem, energią elektryczną,
ciepłem systemowym czy pompą ciepła)
nie podlega ograniczeniom tej uchwały.
Uchwała antysmogowa ma wiele niuansów i w niektórych miejscach wymaga
szczegółowej interpretacji. Będziemy do
tych kwestii wracali w kolejnych artykułach.
Dostosowując swoją dotychczasową
uchwałę, umożliwiającą mieszkańcom Cieszyna uzyskanie dofinansowanie z budżetu
miasta do modernizacji systemu grzewczego, do sytuacji prawnej powstałej po
uchwaleniu uchwały antysmogowej, 29
czerwca 2017 r. Rada Miejska Cieszyna
podjęła uchwałę Nr XXXV/341/17 w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.
Uchwała weszła w życie 25 lipca 2017 r.
W bieżących Wiadomościach Ratuszowych
zamieszczona została „Informacja o naborze wniosków na dotacje do inwestycji
ekologicznych planowanych do realizacji
w 2018 r.”
BoGdan Ficek, wydział ośr
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