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Przyjęte uchwały o poprawie 
jakości powietrza a kominek

KUPUJ Z EKOPROJEKTEM
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Kupuj rozważnie
W związku z koniecznością poprawy jakości powiet
rza w Polsce, w wielu województwach przy
jęte zostały tzw. uchwały antysmogowe.

W kolejnych województwach będą one z pewnoś
cią procedowane w najbliższym czasie. Wprawdzie 
dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca m.in. para
metrów emisji i sprawności kominkowych palenisk 
wchodzi w życie we wszystkich krajach UE dopiero 
1 stycznia 2022 roku, jednak wspomniane polskie uchwały 
lokalne w znacznej części na tych wytycznych się opierają i wska
zują na konieczność uwzględnienia jej wymogów już przy obecnych zakupach.

Pomijając casus Krakowa, gdzie od 1 września 2019 roku praktycznie zaka
zano całkowicie użytkowania domowych urządzeń grzewczych na paliwa 
stałe (w tym kominków), warto zwrócić uwagę na kilka zagadnień, które 
mogą okazać się istotne dla przyszłych posiadaczy kominków:
• wprowadzone w Polsce przepisy antysmogowe nie pozwalają na budowę indywi

dualnych palenisk metodami zduńskimi, w tym popularnych kiedyś tzw. pale
nisk otwartych. Zdun może oczywiście wciąż wybudować kominek lub piec, 
wykorzystując certyfikowane palenisko (żeliwne, stalowe, szamotowe);

• trudno sobie wyobrazić logistycznie i finansowo dostarczenie pieca zbudowa
nego przez zduna w prywatnym domu do jakiejś instytucji badawczej, ale nie warto 
budować „na dziko”, bo pewnego dnia może się to okazać karalną samowolą;

• chociaż w niektórych przypadkach uchwały antysmogowe wcho
dzą w życie dopiero za kilka miesięcy czy za rok, to prze
cież nikt rozsądny na tak krótki czas kominka nie buduje;

• urządzenia istniejące, nie spełniające wymogów ustalonych przez lokalne wła
dze, podlegają wygaszeniu w terminie ustalonym w tych przepisach;

• w wielu krajach pod pewnymi warunkami umożliwiono zdunom wyłącze
nie ich indywidualnych dzieł z konieczności spełniania wymogów dyrek
tywy UE, jednak w Polsce, jak dotąd, nie ma takiej możliwości.

Świat Kominków przygotował dla potencjalnych nabywców kominków:
• aktualizowany regularnie wykaz województw, w których już obo

wiązują uchwały antysmogowe oraz ich treść, ze szczególnym 
uwzględnieniem kominków, pieców i drewna jako opału; 

• listę urządzeń kominkowych (wkładów i piecyków) speł
niających wymogi dyrektywy Ekoprojekt.

Warto skorzystać z tych informacji, które pomogą uchronić się od kosz
townych błędów i ułatwić wybór wymarzonego kominka.

Witold Hawajski

Już w jedenastu województwach przyjęte 
zostały uchwały mające na celu poprawę 
jakości powietrza. Aby być na bieżąco, 

zachęcamy do zapoznania się z mate
riałem o zmianach, jakie wprowadziły 
uchwały w zakresie korzystania z urzą
dzeń grzewczych oraz paliw. Uchwały 
o poprawie jakości powietrza przyjęto 
już w województwie dolnośląskim, łódz
kim, małopolskim, mazowieckim, opol
skim, podkarpackim, śląskim, wielkopol
skim, lubuskim, zachodniopomorskim, 
a w ostatnim czasie także kujawskopomor
skim. W kolejnych trzech wojewódz
twach (lubelskie, pomorskie i świętokrzy
skie) trwają prace nad ich przygotowa
niem, jedynie w województwie podlaskim 
i warmińskomazurskim nie są prowa
dzone żadne prace związane z uchwałami. 

Co należy wiedzieć o ustawach mają
cych na celu poprawę jakości powietrza 
w poszczególnych województwach, gdy 
kominek już mamy, a co, jeśli dopiero pla
nujemy jego budowę, przedstawiamy 
w przygotowanym przez nas materiale. 

Dolnośląskie:

• Uchwała została przy
jęta 30 listopada 2017 roku.

• Od 1 lipca 2018 roku nowo 
instalowane urządzenia muszą speł
niać normy Ekoprojektu, a urządze
nia już istniejące, które nie spełniają 
norm, mają być wyposażane w elek
trofiltry ograniczające emisję pyłów.

• Od roku 2028 we Wrocławiu i w siedmiu 
uzdrowiskach dolnośląskich nie można 
będzie stosować paliw stałych, z dwoma 
wyjątkami. Możliwa będzie eksploatacja 
kominków pod warunkiem, że będą speł
niać wymagania Ekoprojektu i nie będą 
podstawowym źródłem ciepła w lokalu. 
W pozostałej części województwa i w czte
rech uzdrowiskach (CzerniawieZdrój, 
ŚwieradowieZdrój, DługopoluZdrój 
i PrzerzeczynieZdrój) będzie możliwe sto
sowanie paliw wysokiej jakości w urządze
niach spełniających normy Ekoprojektu.

Kujawsko-pomorskie:

• Uchwała została przy
jęta 24 czerwca 2019 roku.

• Kominki i piece zainstalo
wane przed 1 września 2019 roku, które 
nie spełniają norm emisyjnych, muszą 

być wyposażone w filtry lub zdemon
towane do 1 stycznia 2024 roku.

• Od 1 września 2019 roku nowo insta
lowane kominki i piece będą musiały 
spełniać wymagania Ekoprojektu.

Lubuskie:

• Uchwała została przy
jęta 18 czerwca 2018 roku.

• Kominki i piece niespełniające wyma
gań Ekoprojektu trzeba będzie wyposa
żyć w filtry lub zdemontować do 1 stycznia 
2027 roku, a w Gorzowie Wielkopolskim 
i Zielonej Górze do 1 stycznia 2023 roku.

• Od 1 stycznia 2027 roku, a w Gorzowie 
Wielkopolskim i Zielonej Górze od 
1 stycznia 2023 roku, nowo instalowane 
kominki i piece będą musiały speł
niać wymagania Ekoprojektu.
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Łódzkie:

• Uchwała została przy
jęta 24 października 2017 
roku. Wprowadza regulacje, zgodnie 
z którymi kominki i piece można insta
lować bez ograniczeń do 1 stycznia 2022 
roku. Po tym terminie wszystkie nowo 
instalowane urządzenia będą musiały 
spełniać wymagania Ekoprojektu. 

• Od 1 stycznia 2022 roku zainstalo
wane wcześniej kominki i piece, które 
nie spełniają norm emisyjnych, trzeba 
będzie wyposażyć w filtry lub zde
montować do 1 stycznia 2025 roku.

Małopolskie:

• Uchwała została przy
jęta 23 stycznia 2017 roku.

• Zgodnie z uchwałą od 1 
lipca 2017 roku nowo instalowane 
kominki muszą spełniać wymaga
nia Ekoprojektu. Dotychczas funk
cjonujące kominki, które nie spełniają 
wymagań Ekoprojektu, będą musiały 
zostać wyposażone w filtry redukujące 
emisję pyłów do 1 stycznia 2023 roku.

• Dla miasta Krakowa uchwała od 1 wrześ
nia 2019 roku wprowadza całkowity 
zakaz stosowania paliw stałych.

Mazowieckie:

• Uchwała została przyjęta 
24 października 2017 roku.

• Wprowadza w życie obowią
zek, zgodnie z którym nowo insta
lowane piece i kominki muszą speł
niać wymagania Ekoprojektu.

• Kominki, które nie spełniają wyma
gań Ekoprojektu, do 1 stycznia 
2023 roku będą musiały zostać wymie
nione lub wyposażone w urządzenia 
ograniczające emisję pyłów do war
tości określonych w Ekoprojekcie.

Zakazy odnośnie paliw:
We wszystkich województwach, 
w których uchwały mające na celu 
poprawę jakości powietrza weszły 
w życie, oprócz województwa 
lubuskiego, gdzie uchwała nie 
mówi nic na temat rodzajów paliw 
dopuszczonych do użytkowania, 
zabrania się korzystania z paliw 
słabej jakości, takich jak: węgiel 
brunatny, węgiel kamienny w postaci 
sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm, 
muły i flotokoncentraty węglowe oraz 
drewno o wilgotności powyżej 20%.

Opolskie:

• Uchwała została przy
jęta 26 września 2017 roku.

• Nie wprowadza zakazów odnośnie monto
wanych urządzeń na paliwa stałe. Zakazuje 
się jednak stosowania paliw słabej jakości. 

Podkarpackie:

• Uchwała została przy
jęta 23 kwietnia 2018 roku.

• Kominki i piece od 1 czerwca 
2018 roku muszą spełniać wymaga
nia Ekoprojektu. Urządzenia nie
spełniające norm, których eksploa
tacja rozpoczęła się przed 1 czerwca 
2018 roku, będą musiały zostać wymie
nione do roku 2023 lub wyposażone 
w filtry redukujące emisję pyłów.

Śląskie:

• Uchwała została przy
jęta 7 kwietnia 2017 roku.

• Zgodnie z uchwałą kominki 
i piece, które nie spełniają wyma
gań Ekoprojektu, można eksploato
wać wyłącznie do końca roku 2022.

• Kominki i piece, których eksploata
cja rozpoczęła się przed 1 września 2017 
roku, będą musiały zostać wymienione 
do 1 stycznia 2023 roku lub wyposa
żone w filtry redukujące emisję pyłu do 
wartości określonych w Ekoprojekcie.

Wielkopolskie:

• Uchwała została przy
jęta 18 grudnia 2017 roku.

• Zgodnie z uchwałą od 1 maja 
2018 roku nowo instalowane kominki 
muszą spełniać wymagania Ekoprojektu.

• Kominki i piece, których eksploatacja 
rozpoczęła się przed 1 maja 2018 roku, 

muszą zostać wymienione do 1 stycznia 
2026 roku lub zostać wyposażone w elek
trofiltry ograniczające emisję pyłów.

• W Poznaniu, w dniach, w których stę
żenie pyłu PM 10 w powietrzu prze
kroczy normy, zakazane będzie uży
wanie kominków w budynkach, 
w których możliwe jest korzystanie 
z innych rozwiązań grzewczych.

Zachodniopomorskie:

• Uchwała została przy
jęta 14 listopada 2018 roku.

• Od 14 listopada 2018 roku nowo 
instalowane kominki i piece muszą 
spełniać wymagania Ekoprojektu.

• Kominki i piece zainstalowane przed 
14 listopada 2018 roku, które nie speł
niają norm emisyjnych, trzeba będzie 
wyposażyć w filtry lub zdemonto
wać do 1 stycznia 2028 roku.

Magdalena Balicka
redakcja@swiatkominkow.pl

W uchwałach o poprawie jakości powietrza stosowany jest 
często termin miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na 
paliwo stałe. Tym terminem zostały objęte piece, kominki 
i kuchnie na paliwa stałe. Urządzenia te zostały tak zdefiniowane 
w przepisach unijnych oraz dyrektywie Ekoprojekt.Uw
ag

a!
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Drewno to nie główna przyczyna 
smogu w Krakowie!
O d 1 września bieżącego roku na terenie 

Krakowa obowiązuje uchwała anty
smogowa przewidująca całkowity zakaz 

palenia węglem, drewnem i innymi paliwami 
stałymi w kotłach, piecach i kominkach. 

Dopuszczone jest stosowanie wyłącz
nie gazu ziemnego wysokometanowego lub 
zaazotowanego (w tym skroplonego gazu 
ziemnego), propanbutanu, biogazu rol
niczego lub innego rodzaju gazu palnego 
oraz lekkiego oleju opałowego. Tymczasem, 
jak donosi „Rzeczpospolita” z 24 paździer
nika, świat ucieka zarówno od gazu, jak i od 
węgla. Bruksela, nowelizując w ubiegłym 
roku dyrektywę EPDB, zaczęła traktować 
paliwo błękitne jak to czarne. Choć obec
nie jeszcze gazem wypiera się węgiel, to jak 
odnotowuje gazeta, w przyszłości gaz może 
podzielić losy węgla. Natomiast pewny jest 
fakt wprowadzania w krajach członkow
skich coraz większych ograniczeń w sto
sowaniu do ogrzewania budynków paliw 
kopalnych, przy równoczesnym wspiera
niu i zwiększaniu stosowania odnawialnych 
źródeł energii (OZE), w tym zwłaszcza naj
tańszego drewna. Gdy w Europie wprowa
dza się już dopłaty, by ogrzewanie gazowe 
wymienić na OZE, to w Krakowie dopłaca 
się do wprowadzania ogrzewania gazem, 
a nadto uchwala się zakaz palenia drewnem 
będącym OZE, dezinformując jeszcze miesz
kańców o jego ogromnej szkodliwości. 

Celem społecznym uchwały antysmogo
wej miało być ograniczenie stężenia pyłów 
w powietrzu. Okres czterech lat na wejście 
w życie uchwały wykorzystano na promo
wanie instalacji spalających paliwa wska
zane obecnie jako dopuszczalne, powo
łując się na wskaźniki, które uznano za 
miarodajne do oszacowania przewidy
wanych skutków wprowadzenia zakazu. 
Uchwała krakowska stała się impulsem do 
wprowadzania podobnych uchwał przez 
kilkanaście sejmików wojewódzkich. 

Jednak analizując uzasadnienie, a także 
biorąc pod uwagę stan wiedzy w roku 2016, 
nawet w dokumentach, na które powołuje się 
uzasadnienie, trzeba stwierdzić, że decyzję 
podjęto pochopnie, gdyż nie zweryfikowano 
przyjętego wskaźnika, a następnie w okre
sie przejściowym do 2019 roku nie skorygo
wano go, obejmując zakazem zarówno spa

lanie paliw stałych w instalacjach o wysokiej 
efektywności i niskiej emisji, czyli w naj
nowszych technologicznie piecach i komin
kach na drewno, jak i w starych urządze
niach („kopciuchy” węglowe). Wrzucono też 
bez rozróżnienia do jednego worka wszyst
kie paliwa stałe takie jak węgiel i drewno. 
Niestety, bezrefleksyjne przyjęcie jednego 
niewłaściwego wskaźnika publikowanego 
w bazie danych tworzonej na podstawie 
publikacji naukowych i eksperckich w roku 
2013 przez Europejską Agencję Ochrony 
Środowiska EMEP/EEA stało się głównym 
argumentem za korzyściami społecznymi. 

W uzasadnieniu do krakowskiej uchwały 
antysmogowej powołano się na wskaźnik, 
którego nie zweryfikowano i nie potwier
dzono innymi dobrze znanymi metodami 
np. opartymi na analizie składu chemicz
nego pyłu. Oparto się głównie na jednej 
metodzie badawczej – inwentaryzacyjno
wskaźnikowej, gdzie wskaźnik ten obli
czono, przyjmując publikację z roku 2005, 
bazującą na badaniach z Danii. Na pod
stawie tylko wyrywkowych badań dwóch 
kominków i sześciu pieców ponad 20let
nich oraz trzech pieców parę lat młodszych 
przyjęto dla wszystkich źródeł błędnie jeden 
wskaźnik, według którego emisja powodu
jącego smog pyłu PM miałaby wynosić 380 
g/GJ. W kolejnych latach w podręczniku 
EMEP/EEA zaktualizowano zbiór wskaźni
ków dla poszczególnych urządzeń i należało 
w ślad za tym zweryfikować dane wynika
jące z prognozowanego obniżenia ilości pyłu 
w powietrzu. Zalecenia tej unijnej insty
tucji wyraźnie mówią, że do monitoringu 
należy stosować lokalnie uzyskiwane wskaź
niki, a podawane w podręczniku wskaź
niki stosować jedynie przy braku wskaźni
ków krajowych. W naszym kraju istnieją aż 
dwa notyfikowane instytuty badawcze pie
ców i kominków, w tym jeden w Krakowie, 
które mogły przedstawić rzeczywiste dane 
z emisji pyłów dla krajowego wskaźnika. 
Niestety, mimo propozycji zdunów i krakow
skich środowisk akademickich zaniechano 
przeprowadzenia szerszych, bardziej wiary
godnych badań naukowych, które pozwo
liłyby na dokładne rozpoznanie i określe
nie źródeł pochodzenia zanieczyszczeń. 
W rezultacie podjęte w Krakowie działa

nia antysmogowe, wykluczające spalanie 
drewna w piecach i kominkach, stały się 
w praktyce niecelowe i mało skuteczne.

Dziś graniczne wartości poziomu emi
sji pyłów w tych ogrzewaczach wg normy 
Ekoprojektu dopuszczają tylko 27 g/GJ, 
a współczesne ogrzewacze pomieszczeń 
emitują go nawet o ponad połowę mniej. 
Przyjętą w ten sposób 14 czy nawet 40sto
krotnie zawyżoną emisyjnością zdezawu
owano sensowność krakowskiej uchwały, 
bezzasadnie wykluczając możliwość użyt
kowania nawet najnowszych technologicz
nie ogrzewaczy pomieszczeń na drewno. 

Z opartego na tak skrajnie zawyżonym 
wskaźniku poziomu emisji spalania drewna 
uczyniono główny argument i dowód dla 
uzasadnienia konieczności wprowadze
nia tak kontrowersyjnego i niestosowa
nego nigdzie w Europie rozwiązania, jakim 
stał się krakowski zakaz spalania drewna. 
Najwyższy już zatem czas, by napra
wić ten błąd i przywrócić – tak jak w całej 
Europie ‒ możliwość spalania i ogrzewa
nia domów drewnem, czyli polskim OZE. 

 Tekst przygotowany na podsta-
wie dostępnych ekspertyz naukowych

30-198 Kraków, ul. Balicka 320
tel. 12 637 36 23
www.zduni.eu
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Dopuszczalne wg Dyrektywy
UE Ekoprojekt – 27 g/GJ

Rzeczywiste potwierdzone
w noty�kowanych laboratoriach
badawczych – 20-10 g/GJ




