
Gdańsk, 2020 r.

Departament Środowiska i Rolnictwa

Uchwały antysmogowe dla miast

województwa pomorskiego



UCHWAŁA NR 309/XXIV/20

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie wprowadzenia na obszarze miast 

województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy 

Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw



Podstawy prawne

Zgodnie z art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska, 

zmienionym ustawą z dnia 10 września 2015 roku, 

sejmik województwa może za pomocą uchwały 

ograniczyć lub zakazać korzystania z instalacji 

i urządzeń, w których następuje spalanie paliw.

Projekt uchwały opracowuje zarząd województwa. 



Podstawy prawne

Projekt uchwały został poddany procedurze: 

opiniowania z wójtami, burmistrzami, 

prezydentami miast i starostami, 

konsultacji z organizacjami pozarządowymi, 

konsultacji społecznych. 

Uchwała jest aktem prawa miejscowego. 



Zakres działania uchwały

Uchwała dotyczy instalacji, w których następuje spalanie 

paliw, o mocy mniejszej niż 1 MW (niepodlegające 

obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego albo 

pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do 

powietrza albo dokonania zgłoszenia) które służą do:

• zapewnienia właściwej temperatury w obiekcie 

budowlanym lub jego części, 

• do podgrzewania wody użytkowej lub 

• do produkcji pary technologicznej.



Zakres działania uchwały - paliwa

Od 1 stycznia 2021 r. zakaz stosowania:

1. Mułów i flotokoncentratów węglowych

2. Węgla brunatnego

3. Mieszanek z wysokim udziałem węgla kamiennego o  

uziarnieniu 0-3 mm 

4. Biomasy stałej o wilgotności > 20%
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Zakres działania uchwały – kotły
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Zakres działania uchwały – kotły
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Zakres działania uchwały – miejscowe 

ogrzewacze
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2024

INSTALACJA NA PALIWO 
STAŁE SPEŁNIAJACA 
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• Na terenach z dostępem do sieci ciepłowniczej lub gazowej 

eksploatacja może być tylko okazjonalna i nie może powodować 

uciążliwości, w tym zadymienia, na terenach sąsiadujących.



Zakres działania uchwały - kontrola

Zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów uchwały 

będą prowadzić w szczególności:

1) wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, na podstawie 

art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1219);

2) Straże miejskie i gminne, na podstawie art. 10 ust.1 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2019 

r. poz. 1795 ze zm.);

3) Policja, w oparciu o art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 

kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 360);

4) Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego, na 

podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

5) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w oparciu o 

art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji 

Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 995).



Zakres działania uchwały - dokumenty

Dokumenty, jakie mogą być wymagane do okazania w trakcie kontroli to:

1) dokumentacja techniczna urządzenia;

2) instrukcja dla instalatorów i użytkowników, o której mowa w pkt 3 lit. a 

załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 

2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla 

miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe;

3) instrukcja dla instalatorów i użytkowników, o której mowa w pkt 2 lit. a 

załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 24 kwietnia 

2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów 

na paliwo stałe;

4) dokument potwierdzającego brak możliwości przyłączenia do sieci 

ciepłowniczej lub gazowej;

5) kopia świadectwa jakości paliwa stałego, o której mowa w art. 6c ust. 2 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania 

jakości paliw;

6) dokumentacja potwierdzającej datę oddania instalacji do eksploatacji.



UCHWAŁA NR 236/XIX/20

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy 

Miasta Sopotu ograniczeń i zakazów w zakresie

eksploatacji instalacji, w których następuje 

spalanie paliw



Zakres działania uchwały - paliwa

Od 1 stycznia 2024 r. dopuszczalne 

stosowanie wyłącznie:

• paliwa gazowego

• lekkiego oleju opałowego

• biomasy stałej o wilgotności < 20% w 

odniesieniu do instalacji, które wydzielają 

ciepło poprzez bezpośrednie przenoszenie 

ciepła, spełniają wymogi ekoprojektu i nie 

stanowią podstawowego źródła ciepła w 

lokalu



Rola samorządów

• wsparcie informacyjne

• wsparcie prawno-organizacyjne 

• wsparcie finansowe

• kontrola przestrzegania zapisów uchwały



Dziękuję za uwagę


