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Jakie jest znaczenie uchwał antysmogowych w programie Czyste 
Powietrze?

Zapisy Programu Czyste Powietrze (str. 7 - Rozdział 9.3.1. punkt 14):

14. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się Beneficjenta, 
że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu w budynku/lokalu 
mieszkalnym objętym dofinansowaniem: 
1. nie będzie zainstalowane oraz użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe o klasie niższej 

niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5, 
2. wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania 

lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na cele 
rekreacyjne) będą spełniać docelowe wymagania obowiązujących na terenie położenia 
budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego, 
w tym uchwał antysmogowych. 

https://bit.ly/35JTOnj

Zapisy 

nowego programu 

https://bit.ly/35JTOnj
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Uchwały antysmogowe w Polsce

Obowiązujące uchwały

Uchwały w przygotowaniu

Przez uchwały antysmogowe 
rozumie się uchwały podjęte przez 
sejmik województwa w trybie 
art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. - Prawo ochrony środowiska.



Przykład uchwały antysmogowej w Małopolsce

Uchwała z dnia 23 stycznia 2017 r.

Węgiel kamienny

• Dopuszczony udział masowy WK o ziarnie 0-3 mm 

mniejszy od 15%

• Zakaz mułów i flotów i mieszanek z ich udziałem

Węgiel brunatny

• Dopuszczony udział masowy WB o ziarnie 0-3 mm 

mniejszy od 15%

Drewno

• Dopuszczona biomasa o wilgotności w stanie 

roboczym mniejszej od 20%

Link do uchwały 

antysmogowej w pdf:

https://bit.ly/35Ox3P1

https://bit.ly/35Ox3P1


Przykład uchwały antysmogowej w Małopolsce

Uchwała z dnia 23 stycznia 2017 r.

Kotły na paliwa stałe

• od 1 lipca 2017 nowe kotły muszą spełniać wymagania 

ekoprojektu i być kotłami automatycznymi lub 

zgazowującymi

• od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kotły 

na paliwa stałe spełniające wymogi 3, 4 ,5 klasy 

i ekoprojektu (do tej daty należy wymienić kotły 

pozaklasowe)

• od 1 stycznia 2027 można eksploatować tylko kotły na 

paliwa stałe spełniające wymogi 5 klasy (zainstalowane 

przez wejściem w życie uchwały) i ekoprojektu (do tej 

pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy)

Link do uchwały 

antysmogowej w pdf:

https://bit.ly/35Ox3P1

https://bit.ly/35Ox3P1


Przykład uchwały antysmogowej w Małopolsce

Uchwała z dnia 23 stycznia 2017 r.

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)

• od 1 lipca 2017 nowe piece/kominki muszą spełniać 

wymagania ekoprojektu

• od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kominki 

ekoprojektu lub sprawności większej od 80% (do tej 

pory wszystkie inne należy wymienić lub doposażyć w 

odpylanie do poziomu ekoprojektu)

Link do uchwały 

antysmogowej w pdf:

https://bit.ly/35Ox3P1

https://bit.ly/35Ox3P1


Kotły na paliwa stałe

Ekoprojekt
(ecodesign)

5 klasa

4 klasa

3 klasa

Kotły pozaklasowe



Kotły na paliwa stałe

Ekoprojekt
(ecodesign)

5 klasa

4 klasa

3 klasa

wg PN-EN 303–5:2012

wg PN-EN 303–5:2012

Kotły pozaklasowe



Kotły na paliwa stałe

Ekoprojekt
(ecodesign)

5 klasa

4 klasa

3 klasa

Kotły pozaklasowe

Od 1 stycznia 2020 roku – nowe kotły



Kotły na paliwa stałe

Ekoprojekt
(ecodesign)

5 klasa

4 klasa

3 klasa

Kotły pozaklasowe

Szacunkowy udział kotłów < 20%

Szacunkowy udział kotłów ok. 80%



Terminy zakazu użytkowania pozaklasowych kotłów 
na paliwo stałe

Obowiązujące uchwały

Uchwały w przygotowaniu

01.2024

07.2024

07.2027

01.2023

01.2023

01.2023

01.2022*

* dotyczy kotłów pozaklasowych > 10 lat

01.2022*

01.2024

01.2024

brak



Szacowane liczby pozaklasowych kotłów na paliwo stałe
do wymiany do końca 2021 r. (tys. sztuk)

Obowiązujące uchwały

Uchwały w przygotowaniu

* dotyczy kotłów pozaklasowych > 10 lat

231*

372*



Szacowane liczby pozaklasowych kotłów na paliwo stałe
do wymiany do końca 2022 r. (tys. sztuk)

Obowiązujące uchwały

Uchwały w przygotowaniu

* dotyczy kotłów pozaklasowych > 10 lat

231*351

372*

163

322



Szacowane liczby pozaklasowych kotłów na paliwo stałe
do wymiany do końca 2023 r. (tys. sztuk)

Obowiązujące uchwały

Uchwały w przygotowaniu

* dotyczy kotłów pozaklasowych > 10 lat

125

159

351

218

320

163

322

231*

372*



Szacowane liczby pozaklasowych kotłów na paliwo stałe
do wymiany w pozostałych województwach (tys. sztuk)

Obowiązujące uchwały

Uchwały w przygotowaniu79

171
108

117

257

138

Brak terminów wymiany  
kotłów pozaklasowych

94



Szacowane liczby pozaklasowych kotłów na paliwo stałe 
w całej Polsce (tys. sztuk)

Obowiązujące uchwały

Uchwały w przygotowaniu

125

79

171

159

108

117

257

231351

372
94

218

320

138

163

322

brak terminów wymiany  
kotłów pozaklasowych



Uchwały antysmogowe w Polsce

Obowiązujące uchwały 
antysmogowe w gminach:

• Kraków
• Wrocław
• Sopot
• Podkowa Leśna
• Raciborz
• Jelenia Góra – Cieplice
• Szczawno-Zdrój
• Jedlina-Zdrój
• Kudowa Zdrój
• Polanica-Zdrój
• Duszniki-Zdrój
• Lądek-Zdrój



Przegląd uchwały antysmogowych w Polsce 
– strona www Polskiego Alarmu Smogowego

https://bit.ly/3fulzVo

https://bit.ly/3fulzVo


Uchwały antysmogowe - najlepsze praktyki w Polsce

https://bit.ly/3bgo76b

https://bit.ly/3bgo76b


Dziękuję za uwagę
Pawel.lachman@portpc.pl


