Lokalne uchwały antysmogowe
dla gmin w Małopolsce

Obowiązujące uchwały antysmogowe
Dla Krakowa
 całkowity zakaz spalania paliw stałych od 1 września 2019 r.

Dla Małopolski
 do końca 2022 roku – obowiązek wymiany wszystkich kotłów na węgiel lub drewno, które
nie spełniają żadnych norm emisyjnych i dostosowania kominków do wymagań Ekoprojektu
 do końca 2026 roku – obowiązek wymiany kotłów, które spełniają podstawowe wymagania
emisyjne (klasa 3 lub 4)
 kotły spełniające wymagania klasy 5, zainstalowane przed 1 lipca 2017 roku, mogą być
użytkowane do końca swojej żywotności.

Efekty uchwał antysmogowych

Źródło: Portal Smoglab na podstawie opracowania „Analiza zmian jakości powietrza w Krakowie oraz województwie małopolskim w latach
2012-2020”autorstwa prof. dr hab. inż. Piotra Kleczkowskiego i mgr inż. Katarzyny Kotarby, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Jednolite podejście do wprowadzania lokalnych
uchwał antysmogowych w Małopolsce
Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego
Zadania Zarządu Województwa Małopolskiego i Sejmiku Województwa Małopolskiego
 Opracowanie do 31 marca 2021 roku ujednoliconych zasad wprowadzania regulacji na
podstawie art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska (tzw. uchwał antysmogowych)
w celu zachowania spójnego podejścia w skali województwa.
 Zapewnienie w ramach RPO na lata 2021-2027 preferencji finansowania inwestycji dla
gmin objętych dodatkowymi ograniczeniami w zakresie eksploatacji urządzeń na paliwa
stałe (lokalne uchwały antysmogowe).

Dotychczasowe propozycje gmin
Skawina

Tarnów

Krzeszowice*

Oświęcim

Rabka-Zdrój

Obszar

cała gmina

cała gmina

cała gmina

cała gmina

Strefa
uzdrowiskowa A i B

Całkowity zakaz
/nowe instalacje

tylko nowe
instalacje

wszystkie

wszystkie

wszystkie

wszystkie

Zakaz dla paliw
stałych

tak

tak

tak

tak

tak

Wyłączenie dla
spalania biomasy
w kominkach

tak

tylko dla Ekoprojektu
i gdy nie jest to
jedyne źródło ciepła

tylko dla Ekoprojektu
i gdy nie jest to
jedyne źródło ciepła

tylko dla Ekoprojektu
/ dostosowanych do
wymagań Ekoprojektu

nie

Wyłączenie dla
Ekoprojektu

dla
istniejących
instalacji

gdy brak dostępu do
sieci gazowej/
ciepłowniczej

•
•

gdy brak dostępu do
sieci gazowej/
ciepłowniczej

nie

Termin wejścia
w życie

-

1.09.2025 r.

1.09.2032 r.

-

tylko dla biomasy
gdy brak dostępu
do sieci gazowej
1.09.2029 r.

* projekt uchwały (nie został przyjęty)

Propozycje ujednoliconych zapisów uchwały
 Zgodność z terminami wynikającymi z małopolskiej uchwały antysmogowej
 Od 1 stycznia 2022 r. – zakaz instalacji kotłów i ogrzewaczy na węgiel
(dotyczy nowych oraz wymienianych instalacji)
 Od 1 stycznia 2023 r. – możliwość instalacji kotłów i ogrzewaczy na biomasę
o emisji pyłów do 20 mg/m3
 31 grudnia 2029 r. – termin likwidacji wszystkich funkcjonujących kotłów
i ogrzewaczy na węgiel (w tym również spełniających wymagania klasy 5 oraz
Ekoprojektu)

Warunki wprowadzenia lokalnych uchwał
 Wniosek Gminy do Samorządu Województwa Małopolskiego – podjęcie uchwały
kierunkowej przez Radę Gminy/Miasta
 Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ogrzewania – zgodnie z wymaganiami POP
 Przeprowadzenie analizy skali ubóstwa energetycznego do 30 czerwca 2022 r.
 Utworzenie programu osłonowego dla mieszkańców dotkniętych ubóstwem
energetycznym – dopłaty do wyższych kosztów ogrzewania
 Utworzenie programu dotacyjnego dla najuboższych mieszkańców – połączenie
dofinansowania z Programem Czyste Powietrze, dofinansowanie do 100%

Wsparcie Zarządu Województwa Małopolskiego
 Zapewnienie preferencji finansowania inwestycji w ramach środków Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 dla gmin objętych dodatkowymi
ograniczeniami
 Szczegółowe zapisy dotyczące preferencji w Szczegółowym Opisie Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego
 Rodzaje inwestycji objętych preferencjami – propozycje samorządów gminnych

Dziękuję za uwagę!
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:
www.powietrze.malopolska.pl/ oraz facebook.com/EkoMalopolska

