Załącznik do uchwały Nr 1798/16
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 6 grudnia 2016 r.

Wzór formularza konsultacji1
projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na
obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw

1. Nazwa i adres organizacji biorącej udział w konsultacjach:
IZBA GOSPODARCZA SPRZEDAWCÓW POLSKIEGO WĘGLA, ul. Lompy 14, 40-955 Katowice
NIP 634-281-48-03, KRS 0000445236
2. Status prawny organizacji biorącej udział w konsultacjach:
stowarzyszenie
3. Cele statutowe organizacji:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

reprezentowanie interesów członków Izby przede wszystkim wobec organów państwowych, samorządowych,
sądów i innych instytucji oraz ochrona ich interesów,
organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu ich problemów organizacyjnych, ekonomicznych i
prawnych,
budowanie pozytywnego wizerunku członków Izby w otoczeniu rynkowym,
prowadzenie działań na rzecz integracji członków Izby,
kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, dokonywanie ocen wdrażania i
funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących działalności członków Izby, a w szczególności górniczej,
jak również wyrażanie opinii o projektach przepisów dotyczących tej branży,
wykonywanie zleconych przez organy państwowe i samorządowe opinii, analiz, opracowań problemowych,
sondaży i ekspertyz z zakresu problematyki obejmującej działalność członków,
kreowanie rozwiązań i warunków sprzyjających rozwojowi branży, promowanie nowych rozwiązań
technologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych służących promocji polskiego węgla
prowadzenie doradztwa w zakresie ekonomiki i zagadnień organizacyjno-prawnych dla członków Izby,
organizowanie seminariów, konferencji i sympozjów o tematyce branżowej.

4. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zgłoszenia uwag:
Łukasz Horbacz – Członek Zarządu
5. Dane teleadresowe: e-mail, telefon:
IZBA GOSPODARCZA SPRZEDAWCÓW POLSKIEGO WĘGLA, ul. Lompy 14, 40-955 Katowice
info@polski-wegiel.pl, kom. 787 726 466

1

Zgodnie z § 7 ust. 4 i 5 uchwały Nr XLVIII/776/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów
prawa miejscowego z Małopolską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, organizacje uczestniczące w konsultacji
zobligowane są do podania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem dodatkowych informacji dotyczących
celów statutowych organizacji, a także danych takich jak adres, telefon, e-mail lub inną formę
kontaktu zwrotnego. Stanowiska anonimowe lub niezawierające powyższych informacji nie będą
rozpatrywane.
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6. Dokument podlegający konsultacjom:
Projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw
7. Uwagi:
w załączniku
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Katowice, dnia 04 stycznia 2017 roku
IZBA GOSPODARCZA
SPRZEDAWCÓW POLSKIEGO WĘGLA
ul. Lompy 14,
40-955 Katowice
NIP 634-281-48-03
KRS 0000445236

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Departament Środowiska
ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Działając w imieniu Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla, z powołaniem na
uprawnienia do reprezentacji w/w podmiotu wskazane w załączonym wydruku z KRS, w związku
z przystąpieniem przez Sejmik Województwa Małopolskiego do prac nad projektem uchwały w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji w których następuje spalanie paliw, jak również w związku z prowadzonymi konsultacjami
społecznymi w tym zakresie, niniejszym poniżej przedstawiamy uwagi i wnioski do przedstawionego
projektu uchwały.

BRAK DELEGACJI
W UCHWALE

USTAWOWEJ

DO

WRPOWADZENIA

MECHANIZMÓW

ZAPROPONOWANYCH

W pierwszej kolejności należy wskazać, że wbrew nadanej uchwale nazwie, jest ona dużo dalej
idąca, aniżeli tylko wprowadzająca ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji. Istotnym
bowiem jest, że jest to de facto uchwała powodująca konieczność wymiany dotychczas użytkowanych
instalacji, gdyż nie wprowadza się ograniczeń lub zakazów, ale mechanizmy wprowadzone za pomocą
tej uchwały, wpływają na całkowitą zmianę nie tyle sposobu eksploatowania, ale na zmianę przedmiotu
eksploatowania.
Zgodnie z treścią art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska, sejmik województwa może, w drodze
uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko,
wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw. Uchwała określać ma rodzaje podmiotów lub instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia
lub zakazy, nadto rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania lub których stosowanie jest
zakazane na obszarze, o którym mowa w pkt 1, lub parametry techniczne lub rozwiązania techniczne
lub parametry emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw, dopuszczonych do stosowania na
tym obszarze. Ponadto uchwała może określać sposób lub cel wykorzystania paliw, który jest objęty
ograniczeniami określonymi w uchwale. Delegacja ustawowa wyrażona zatem w art. 96 ustawy Prawo
ochrony środowiska, nie upoważnia sejmiku województwa do nakazania wymiany instalacji na inne,
a jedynie upoważnia do ograniczenia eksploatacji instalacji, ale jedynie instalacji już istniejących.
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SPRZECZNOŚĆ UCHWAŁY Z NORMAMI PRAWNYMI WYŻSZEGO RZĘDU
Autorzy projektu uchwały powołują się na przepisy unijne w postaci:
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.
ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów
związanych z energią;
2. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku 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. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 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.
Niemniej w żadnym z zapisów tych aktów nie jest wskazane, aby dopełnienie norm emisyjnych,
musiało wiązać się z całkowitą wymianą instalacji. Wręcz przeciwnie, w założeniach do wskazanych
rozporządzeń wskazuje się, że celem realizacji ich zapisów, należy wpierw wykorzystywać dostępne
technologie, tak aby nie generować kosztów zakupu instalacji.
W projektowanej natomiast uchwale, założeniem jej twórców jest całkowita wymiana instalacji,
a co więcej, wymiana instalacji na instalacje o parametrach i sposobie użytkowania bardziej
rygorystycznych, aniżeli wynika to bezpośrednio z treści Rozporządzeń 2015/1185 oraz 2015/1189.
Niewątpliwym jest, że przepisy prawa miejscowego zajmującego najniższe miejsce w hierarchii
aktów prawnych, muszą być zgodne z aktami prawnymi wyższego rzędu, w tym z prawem unijnym
w którego skład wchodzą Rozporządzenia Komisji Europejskiej. Jeżeli zatem przepisy Dyrektywy oraz
Rozporządzeń unijnych, na które powołuje się projekt uchwały, nie nakazują wymiany instalacji,
to nieuprawnionym jest żądanie dokonania takiej wymiany w przepisach prawa miejscowego.
Ponadto wskazać należy, że przepisy wyżej wskazanych Dyrektywy oraz Rozporządzeń unijnych
wyraźnie dopuszczają możliwość eksploatacji instalacji z ręcznym podawaniem paliwa. Ponadto z treści
tych aktów prawnych nie wynika zakaz używania instalacji wyposażonych w ruszt awaryjny lub elementy
umożliwiające jego zamontowanie, jak również nie wynika zakaz możliwości montowania dodatkowych
urządzeń redukujących emisję.
Co również istotne, przepisy wskazanych wyżej unijnych aktów prawnych, przewidują wyłączenia
w zakresie ich stosowania. W Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 wskazano bowiem,
że rozporządzenie nie ma zastosowania do:
1. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe przeznaczonych do spalania
wyłącznie biomasy niedrzewnej;
2. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe przeznaczonych wyłącznie do użytku
na zewnątrz;
3. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, których bezpośrednia moc cieplna
wynosi mniej niż 6 %
4. łącznej bezpośredniej i pośredniej mocy cieplnej przy nominalnej mocy cieplnej;
5. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, które nie są zmontowane
fabrycznie ani nie są dostarczane jako prefabrykowane komponenty lub części przez
jednego producenta i muszą być zmontowane na miejscu;
6. produktów do ogrzewania powietrznego;
7. pieców do saun.
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W Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 wskazano natomiast, że nie ma ono zastosowania do:
1. kotłów wytwarzających energię cieplną wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody
użytkowej;
2. kotłów przeznaczonych do ogrzewania i rozprowadzania gazowych nośników ciepła, takich
jak para lub powietrze;
3. kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe o maksymalnej mocy elektrycznej 50 kW
lub większej;
4. kotłów na biomasę niedrzewną.
Wyłaczeń takich nie ma natomiast w projekcie przedmiotowej uchwały, co oznacza, że również
i w tym aspekcie, akt uchwała antysmogowa dla Małopolski, będąca aktem prawa miejscowego, bardziej
rygorystycznie normuje prawa i obowiązki mieszkańców, niż wynika to z przepisów Rozporządzeń
unijnych, mających bezpośrednie działanie w sferze prawnej każdego obywatela Państwa
członkowskiego.
Kolejną kwestią uregulowaną odmiennie w projekcie uchwały antysmogowej oraz w przywołanej
Dyrektywie oraz unijnych Rozporządzeniach, jest termin od którego instalacje winny spełniać wskazane
przepisami nowe parametry w zakresie emisji oraz sezonowej efektywności energetycznej.
W rozporządzeniach Komisji (UE) 2015/1185 oraz 2015/1189, jako datę graniczną wskazano
1 stycznia 2020 roku oraz 1 stycznia 2022 r. Wyraźnie bowiem w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189
wskazano, że od dnia 1 stycznia 2020 r. kotły na paliwo stałe muszą spełniać wymogi określone w pkt 1
i 2 załącznika II Rozporządzenia Natomiast w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 wskazano że
emisje cząstek stałych (PM), tlenku węgla (CO) oraz tlenków azotu (NOx) z miejscowych ogrzewaczy
pomieszczeń na paliwo stałe nie mogą przekraczać wartości określonych w tym Rozporządzeniu od dnia
1 stycznia 2022 r. oraz że od tego samego dnia miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe
muszą spełniać wymogi dotyczące sezonowej efektywności energetycznej.
W projekcie uchwały antysmogowej, wskazano natomiast zarówno późniejsze jak i wcześniejsze
daty, gdyż wskazano datę graniczną 1 stycznia 2019 roku. W związku z powyższym, w tym zakresie
uchwała antysmogowa normuje zakazy i nakazy w bardziej niekorzystny sposób, niż wynika to z treści
prawa unijnego.

UWAGI DO LITERALNEJ TREŚCI ZAPISÓW UCHWAŁY
Odnosząc się do literalnej wykładni projektu uchwały, należy wskazać, że w § 1 ust. 2 uchwały nie
jest zrozumiały zapis dotyczący rozpoczęcia eksploatacji instalacji. Wskazano bowiem, że „ilekroć
w niniejszej uchwale jest mowa o rozpoczęciu eksploatacji instalacji należy przez to rozumieć pierwsze
uruchomienie w miejscu obecnego użytkowania”. Nie wiadomo jednak czy pod pojęciem pierwszego
uruchomienia należy rozumieć pierwsze uruchomienie nowego urządzenia, czy pierwsze uruchomienie
po wejściu w życie uchwały, co oznaczałoby że uchwała dotyczy również instalacji już istniejących, na co
zdaje się również wskazywać zwrot „w miejscu obecnego użytkowania”.
Dalej wskazać należy, że jeżeli zamiarem autorów projektu jest zakazanie używania paliw o małym
uziarnieniu, to dla lepszego zrozumienia i oddania sensu przepisu, wydaje się że § 3 punkt 1 winien
brzmieć „paliw o uziarnieniu od 0-1 mm, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla
brunatnego wynosi powyżej 5%”.
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Dokonując szerokiej analizy projektu uchwały, nasuwa się pytanie o użyte w nim pojęcie „systemu
centralnego ogrzewania”. Nie jest bowiem jasne co należy rozumieć pod tym pojęciem. Określenie
definicji tego pojęcia na potrzeby uchwały jest to o tyle istotne, że z punktu widzenia systemu
powietrznego centralnego ogrzewania kominkowego, ogrzewanie takie również należałoby
zakwalifikować do systemu centralnego ogrzewania, w ramach którego ciepło przenosi się
za pośrednictwem powietrza a nie wody.
Wydaje się bowiem, że autorzy projektu uchwały zakwalifikowali kominki domowe jedynie jako
instalacje wskazane w § 2 ust 2. Jeżeli taki rzeczywiście był zamysł, to autorzy projektu nie uwzględnili
zupełnie wyżej powołanej już instalacji w postaci powietrznego centralnego ogrzewania kominkowego,
które należałoby zaliczyć do systemu centralnego ogrzewania, a więc instalacji wskazanych w § 2 ust 1
projektu uchwały. Według zapisów projektu (§ 4 pkt 2) instalacje takie nie mogą być obsługiwane
ręcznie, co całkowicie dyskwalifikuje powietrzne centralne ogrzewanie kominkowe, a przez
to powodować będzie konieczność całkowitej zmiany lub nawet przebudowy budynku, gdyż nie będzie
tu chodzić o wymianę jedynie kotła i podłączenie do istniejącej i funkcjonującej sieci, ale spowoduje
konieczność wykonania nowej sieci.

Należy dalej zwrócić uwagę również na okoliczność, że w informacji dotyczącej projektu uchwały
antysmogowej wskazano, że kominki, piece kaflowe lub tzw. „kozy” będą musiały spełniać wymagania
ekoprojektu, niemniej jeżeli warunków tych nie będą spełniać, będą musiały być wyposażone
w urządzenia redukujące emisję pyłu. Zapis dotyczący wyposażenia w filtry, zamieszczony został
w paragrafie dotyczącym warunków wejścia w życie uchwały, jednakże zapis ten jest sprzeczny z § 6
punkt 2 projektu uchwały, który mówi o tym, że parametry emisji muszą być dotrzymane bez
zastosowania dodatkowych urządzeń redukujących emisję. Aby wyeliminować zatem wewnętrzną
sprzeczność, należałoby w § 6 wskazać na możliwość montażu filtrów.

Jak już wspomniano wyżej, w projekcie uchwały w paragrafie 6 wskazano, że wymagania o których
mowa w § 4 i 5 muszą być spełnione bez zastosowania dodatkowych urządzeń redukujących emisję,
w tym elektrofiltrów, chyba że rozwiązania konstrukcyjne instalacji uniemożliwiają jej eksploatację
w przypadku braku funkcjonowania tych urządzeń. Przywołany zapis jest sprzeczny z treścią
Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu
dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. W założeniach do Rozporządzenia Komisji
(US) 2015/1185 wskazano bowiem, że „Zużycie energii przez miejscowe ogrzewacze pomieszczeń
na paliwo stałe można obniżyć, stosując istniejące niechronione prawem rozwiązania techniczne,
bez zwiększania łącznych kosztów zakupu i obsługi tych produktów” oraz że „Emisje z miejscowych
ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe można bardziej obniżyć, stosując istniejące niechronione
prawem rozwiązania techniczne bez zwiększenia łącznych kosztów zakupu i obsługi tych produktów”.
Podobnie wskazano w założeniach do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 uznajac że „Zużycie
energii i emisje kotłów na paliwo stałe można zmniejszyć przez zastosowanie istniejących,
niezastrzeżonych technologii bez zwiększenia łącznych kosztów zakupu i eksploatacji tych produktów.”,
a nadto wskazano, że „Wymogi dotyczące ekoprojektu nie powinny mieć wpływu na funkcjonalność
lub przystępność ekonomiczną kotłów na paliwo stałe z punktu widzenia użytkowników, a także
nie powinny mieć negatywnego wpływu na zdrowie, bezpieczeństwo lub środowisko.”
Z powyższych zapisów wynika jasno, że według założeń ekoprojektu, celem ograniczenia emisji,
należy wpierw wykorzystać rozwiązanie techniczne mniej kosztowne i ingerujące w system ogrzewania
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pomieszczeń, a więc wpierw należy wykorzystać np. systemu filtrujące. W przypadku braku takich
rozwiązań i możliwości, można dopiero rozważyć możliwość wymiany kotłów na nowe. Podobnie rzecz
się miała w przypadku wprowadzania ograniczeń emisyjnych w autach, gdzie nie zabroniono korzystania
z paliwa, ale wprowadzono nakaz montowania katalizatorów samochodowych, a policja uzyskała
uprawnienia do kontrolowania poziomu zanieczyszczeń spalin samochodowych. Tego rodzaju
rozwiązania można byłoby wprowadzić w przypadku eksploatacji kotłów, piecyków i kominków,
niemniej zaproponowane przepisy uchwały, z punktu widzenia władz niejako ułatwią kontrolę
przepisów, gdyż oczywistym jest, że fizycznie łatwiej będzie skontrolować dokumentację, niż dokonać
kontroli dymu wydobywającego się z kominów. Nie można jednak z uwagi na ułatwienia kontroli,
nakazać mieszkańcom wymiany instalacji, w przypadku gdy jest możliwość osiągnięcia tego samego celu
za pomocą innych, tańszych dla mieszkańców środków. Takie działanie zaproponowane przez władze
samorządowe w projekcie uchwały, jest sprzeczne z zasadą proporcjonalności, płynącą z Konstytucji.

Dalej podnosi się, że w informacji załączonej do projektu uchwały antysmogowej, wskazuje się że
nie wprowadza się zakazu palenia węglem, a uchwała nie będzie ograniczać handlu kotłami, kominkami
czy węglem lub drewnem. Powyższe jest nieprawdą, gdyż uchwała pośrednio wprowadza takie
ograniczenia, a w zakresie sprzedaży i korzystania z węgla o uziarnieniu większym niż nadającym się do
obsługi pieców z podajnikami automatycznymi, de facto całkowicie wyeliminowuje obrót takim paliwem
stałym. Jeżeli bowiem w zakresie pieców do zasilania centralnego ogrzewania, nakazuje się używać piece
z podajnikami automatycznymi, a więc w zasadzie jedynie spalającymi węgiel sortymentu groszek, to nie
będzie rynku zbytu na pozostały sortyment węgla, o większym uziarnieniu. Stąd niejako mimo wskazania
w paragrafie 3 punkt 1 uchwały, jedynie zakazu używania paliwa o uziarnieniu 0-1 mm, to wprowadzenie
ograniczeń w parametrach pieców i kotłów wskazanych w paragrafie 4 pkt 2 (automatyczna obsługa),
powoduje że zakaz ten rozciąga się na dużo większy sortyment i rodzaj paliwa stałego zawierającego
węgiel kamienny i brunatny. Z uwagi na wyżej wskazane informacje dotyczące systemów powietrznego
centralnego ogrzewania kominkowego, okazuje się że również zakazane będzie używanie i korzystanie
z paliwa w postaci drewna, nawet posiadającego wilgotność poniżej 20%, gdyż oczywistym jest, że nawet
w przypadku powietrznego centralnego ogrzewania kominkowego, obsługa instalacji następuje ręcznie,
a nie automatycznie.
Wskazać również należy, że uchwała wprowadza zakazy na terenie całego województwa
Małopolskiego. Niemniej z Oceny jakości powietrza w województwie małopolskim w roku 2015,
sporządzonym przez Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Krakowie, wynika że do przekroczenia norm
nie dochodzi w całym województwie małopolskim, ale na części jego obszaru. Planowane natomiast
zakazy dotyczyć będą wszystkich mieszkańców i wszystkich instalacji, których eksploatacja ma miejsce
na terenie województwa małopolskiego. Z punktu widzenie celu oraz obecnej sytuacji i danych raportu
o stanie powietrza, wprowadzenie ogólnego zakazu jest nieadekwatne i nieproporcjonalne.
Jednocześnie jest to niesprawiedliwe społecznie, gdyż mieszkańcy mieszkający na terenach
niezagrożonych, również będą musieli ponosić te same konsekwencje, co osoby generujące znaczne
zanieczyszczenia, w tym przede wszystkim będą musieli ponosić koszty ekonomiczne tego rodzaju
wprowadzonych przepisów.

W tym miejscu wskazać również należy, że według wykładni projektu uchwały, obowiązywać będzie
ona, a tym samym bezpośrednimi adresatami nakazów i zakazów z niej wynikających, będą podmioty
eksploatujące instalacje, przy czym przez eksploatację rozumie się używanie, korzystanie z instalacji.
Autorzy projektu uchwały pominęli jednak w jej treści niezwykle ważną kwestię, jaką jest sytuacja
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prawna i konsekwencje prawne oraz sankcje jakie wynikać będą dla osób niebędących właścicielami
instalacji. Mowa tu o najemcach, dzierżawcach lub użytkownikach zależnych, którzy nie będą mieli
żadnego wpływu oraz finansowych możliwości na zmianę i dostosowanie instalacji do nowych
wymogów. Niemniej również w i takim przypadku, dla takich osób, uchwała przewiduje obowiązek
jej przestrzegania oraz uprawnienia kontrolne.

UWAGI DOTYCZĄCE ODNIESIENIA SIĘ DO DYREKTYWY EKOPROJEKT
Autorzy projektu uchwały powołują się na dyrektywę ekoprojekt oraz Rozporządzenia wykonawcze,
niemniej z ich założeń jasno wynika, że wpierw winny być wykorzystywane rozwiązania techniczne,
niepowodujące zwiększenia kosztów zakupów i obsługi miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, a więc
instalacji.
Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 oraz 2015/1185 przewidują możliwość eksploatacji
zarówno instalacji z ręcznym zasypem jak i automatycznym, tym samym nie wprowadzają zakazu
używania kotłów z ręcznym zasypem. Projekt uchwały w przeciwieństwie zaś do Rozporządzeń,
z niewiadomych przyczyn, dopuszcza jedynie eksploatację kotłów automatycznych. Tym samym
eliminuje z rynku przykładowo kocioł firmy MPM Projekt, o nazwie MPM – DS II, który to kocioł jest
kotłem zasypowymi na węgiel kamienny, z zasypem ręcznym, spełniającym kryteria 5 klasy (norma PNEN 303-5:2012). Jest to jednoznaczne z dyskryminacją niektórych producentów, mimo iż opracowali i
stworzyli kotły zgodne z przepisami unijnymi i osiągnęli najwyższą klasę emisji. Wskazać przy tym należy,
że zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 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 ”Wymogi dotyczące ekoprojektu nie powinny mieć wpływu na
funkcjonalność lub przystępność ekonomiczną kotłów na paliwo stałe z punktu widzenia użytkowników,
a także nie powinny mieć negatywnego wpływu na zdrowie, bezpieczeństwo lub środowisko.”
W Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 wskazano, że „Niniejsze rozporządzenie obejmuje
produkty o różnych parametrach technicznych. Gdyby zastosowano wobec nich te same wymogi
dotyczące efektywności energetycznej, niektóre rozwiązania technologiczne zostałyby objęte zakazem
wprowadzania do obrotu, co miałoby negatywne skutki dla konsumentów. Z tego względu powiązanie
wymogów dotyczących ekoprojektu z potencjałem poszczególnych technologii sprzyja tworzeniu
równych warunków działania na rynku.” Podczas gdy projekt uchwały antysmogowej, poprzez swą treść
dyskryminuje i de facto eliminuje część produktów z rynku, mimo że spełniałyby parametry ekoprojektu
pod względem poziomów emisji (kocioł firmy MPM Projekt, o nazwie MPM – DS II).
Według Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 „Kotły na biomasę niedrzewną zostały wyłączone,
ponieważ obecnie nie ma wystarczających informacji w skali całej Europy umożliwiających ustalenie
właściwych poziomów wymogów dotyczących ekoprojektu dla takich kotłów, natomiast mogą one mieć
istotny dodatkowy wpływ na środowisko, np. związany z emisjami furanów i dioksyn. Stosowność
ustanowienia wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na biomasę niedrzewną zostanie ponownie
oceniona podczas przeglądu niniejszego rozporządzenia.” Z treści natomiast projektu uchwały,
nie wynika że zostały spod jej oddziaływania, wyłączone instalacje na biomasę niedrzewną.
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EKONOMICZNE ASPEKTY WPROWADZENIA UCHWAŁY
Projekt uchwały skupia się wyłącznie na kotłach zupełnie pomijając kwestię paliw do tych kotłów
(poza eliminacją flotów i mułów). Jednakże, parametry emisyjne instalacji do spalania węgla,
to wypadkowa parametrów technicznych kotła i stosowanego w nim paliwa. § 6, punkt 1) wymaga, aby
w kotłach spalać wyłącznie paliwa dopuszczone do stosowania w instrukcji użytkownika, zaś § 4, punkt
2) eliminuje z użycia kotły z ręcznym podawaniem paliwa, za wyjątkiem instalacji zgazowujących paliwo.
Kocioł 5 klasy, aby spełniać kryteria graniczne emisyjności dla tej klasy przewidziane – zgodnie
z PN-EN 303-5:2012 powinien współpracować z dedykowanym paliwem: kaloryczność min. 28MJ/kg,
wilgoć Wr max. 11%, popiół Ar 2-7%, części lotne min. 30%. Polska Norma nie mówi nic o spiekalności,
która musi być niska w przypadku kotłów węglowych z automatycznym podajnikiem. Praktyka pokazuje,
iż większość producentów kotłów 5 klasy w dokumentacji techniczno-ruchowej zaleca stosowanie
paliwa o parametrach jak w PN-EN 303-5:2012 lub wyższych i o spiekalności poniżej 10 RI (Roga Index).
Szacujemy, że polskie górnictwo produkuje zaledwie około 250 tyś. /rok takich sortymentów,
przy obecnym rynku na paliwa do kotłów z automatycznym podajnikiem na poziomie 2 mln ton/rok.
Jeżeli użytkownicy kotłów, będą spełnić postanowienia § 6, punkt 1), zmuszeni będą spalać
w swoich kotłach 5 klasy węgiel importowany. W przypadku uchwały w proponowanym wariancie
bezpośrednio zyskają importerzy węgla, straci zaś polskie górnictwo, które stopniowo z rynku węgla
opałowego będzie wypierane. Warto przy tym zauważyć, że dla polskiego górnictwa, rynek węgla
opałowego stanowi zbyt dla około 20% wydobywanego węgla co generuje aż 35% jego przychodów.
W uzasadnieniu wskazano jedynie na szacunkowe koszty ekonomiczne złej jakości powietrza
w Małopolsce (2,9 mld zł rocznie) oraz na koszt nakładów na wymianę źródeł ogrzewania (4,8 mld
złotych). Nie wskazano jednak i nie uwzględniono kosztów i strat dla producentów i dystrybutorów
węgla, związanych ze znacznym ograniczeniem rynków zbytu, łączących się z tym zwolnień
pracowników, zakończenia działalności gospodarczych przez cześć podmiotów, które to koszty i straty
nie będą wartością ujmowaną jedynie jednorazowo, ale skutki w tym zakresie będą istniały przez wiele
lat.
Alternatywnie, w kotłach 5 klasy spalane będą, niezgodnie z uchwałą, paliwa o parametrach
niższych niż zalecane przez producenta, ale takie jakie w znakomitej większości oferują krajowi
producenci: kaloryczność min. 22MJ/kg, wilgoć Wr max. 20%, popiół Ar 6-12%, RI max. 40. Spalanie
takiego węgla w kotle 5 klasy powoduje emisję porównywalną ze spalaniem tego samego węgla w kotle
3 klasy. Czyli w rezultacie poniesione przez budżet i obywateli koszty na wymianę kotłów nie przyniosą
zamierzonego efektu. Dlatego też wnioskujemy o postawienie minimalnych kryteriów emisyjności
dla kotłów wprowadzanych do obrotu od 1 lipca 2017 roku na poziomie 3 klasy wg. PN-EN 303-5:2012.
Zaś, od 01.01.2020 dyrektywa ekoprojekt automatycznie podniesie to kryterium. Będzie to stopniowa
gradacja, która i tak pozwoli na drastyczne zmniejszenie emisji pyłów z ponad 400 mg/m3 w przypadku
kotła pozaklasowego, do 150 mg/m3 dla kotła 3 klasy.

W uzasadnieniu do uchwały zestawia się koszty ekonomiczne (koszty zewnętrzne) związane
z zanieczyszczeniem powietrza z mocno zaniżonymi kosztami wprowadzenia uchwały w życie.
Warto zauważyć, że cena kotła 5 klasy (10 000 – 13 000 brutto) to cena ponad dwukrotnie wyższa
od kotła 3 klasy (5 000 -6 000 brutto) i 5 krotnie wyższa od ceny kotła pozaklasowego (2 000 – 3000
brutto), która to stanowi punkt odniesienia dla 80% z ogrzewających swe gospodarstwa domowe
mieszkańców Małopolski. Ponadto jak wykazaliśmy w poprzedniej części, stosując kotły 5 klasy,
przy braku odpowiedniego paliwa, efekt będzie taki jakbyśmy zastosowali kotły klasy 3. Biorąc pod
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uwagę wpływ kotłów na jakość powietrza, przy braku na rynku paliw odpowiednio wysokiej jakości,
niezasadne jest wyprzedzanie daty 01 stycznia 2020 z wprowadzaniem kotłów 5 klasy na rynek. Wysoka
cena kotów 5 klasy, bez znaczącego wsparcia finansowego ze strony budżetu Państwa czy budżetów
lokalnych, w znaczący sposób zmniejszy konkurencyjność cenową ogrzewania za pomocą węgla wobec
innych paliw, na czym ucierpią producenci węgla, jego dystrybutorzy i producenci kotłów na węgiel.
Wróćmy jednak do kosztów globalnych. Autor projektu uchwały szacuje koszt wymiany kotłów
związany z uchwałą na poziomie 4,8 mld do 2023. Sugeruje on także, że 0,433 mld i tak wyniosłyby
koszty zakupu kotłów przez mieszkańców niezależnie od uchwały (wymiana wynikająca z kresu życia
ekonomicznego urządzeń). Czyli koszt związany z wymianą kotłów netto to 4,367 mld do 2023 roku.
Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 100mln Euro na Redukcję emisji zanieczyszczeń
do powietrza, które to środki maja stanowić wsparcie dla mieszkańców. Nietrudno policzyć, iż owe
100 mln Euro, to zaledwie wsparcie na poziomie około 10% kosztu wymiany kotła. Naszym zdaniem jest
to zbyt mało, aby w znaczący sposób złagodzić skutki finansowe uchwały ponoszone przez mieszkańców
Małopolski.

Dalej wskazać należy, że na stronie Urzędu Miasta Kraków podaje się że „Do końca września tego
roku złożono ponad 3500 wniosków i udzielono przeszło 3600 dotacji na wymianę systemu ogrzewania
na proekologiczne. Wysokość udzielonego do tej pory dofinansowania wyniosła blisko 77 milionów
złotych. Jeśli wszystkie zawarte umowy zostaną zrealizowane, to ponad 5100 pieców i kotłowni zostanie
zlikwidowanych w 2016 roku. W tym roku są zawierane umowy wieloletnie na realizację wymiany
palenisk węglowych w przyszłym roku. Na podstawie dotychczas złożonych wniosków przynajmniej 1300
palenisk węglowych będzie zlikwidowanych w 2017 roku.”
W uzasadnieniu projektu uchwały antysmogowej dotyczącej Małopolski wskazano natomiast,
że koszty wymiany pieców wynosić będą 4,8 mld złotych, Wskazana kwota jest stanowczo zaniżona.
Jak wynika bowiem z danych inwentaryzacji pieców w Krakowie, która została przeprowadzona przez
władze miasta, na terenie Krakowa, w samym Krakowie konieczna jest wymiana 23.854 instalacji
do spalania paliw. Jeżeli zatem koszty dofinansowania 3600 wniosków, wyniosły 77 milionów złotych,
to koszt dofinansowania wymiany dla całego Krakowa, odpowiednio wyniesie 510 milionów złotych.
W pozostałej części Małopolski, do wymiany kwalifikuje się około 450 000 kotłów. Porównując
natomiast koszty przy wymianie 23.854 instalacji, do kosztów wymiany 450 000 instalacji, koszty
są około 19-sto krotnie wyższe niż koszty wymiany instalacji jedynie w Krakowie i wyniosłyby około 9,6
mld złotych. Wobec powyższego, koszt wymiany kotłów szacowany na 4,8 mld jest mocno zaniżony.
Mając na względzie realia budżetowe Małopolski, należy przewidywać, że wysokie koszty,
jakie musiałyby ponieść władze samorządowe, wpłyną na ograniczenie dofinansowań na wymianę
kotłów, co w efekcie doprowadzi o konieczności ponoszenia kosztów wymiany kotłów wyłącznie przez
mieszkańców. Jednocześnie w treści projektu uchwały antysmogowej, nie tylko nie zagwarantowano,
ale w ogóle pominięto kwestię dofinansowania wymiany kotłów, a co więcej w informacji do projektu
uchwały antysmogowej zamieszczonej na stronie internetowej, wspomina się już, że w przyszłości
po zakończeniu programów dofinansowania, użytkownicy będą zobowiązani wymienić kotły we
własnym zakresie. Będzie to zatem bezpośrednie przerzucenie wysokich kosztów wprowadzenia
uchwały na mieszkańców województwa, co sprzeczne jest z treścią przepisów unijnych dotyczących
ekoprojektu, które wskazywały na wykorzystywanie technologii i możliwości, najmniej kosztownych i nie
powodujących konieczność zakupu nowych instalacji.
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Autorzy uchwały, dość zgrabnie pominęli w ujęciu kosztów koszty jednorazowe związane
z instalacją kotła której koszt może wynieść do 80% wartości samego kotła, czy dostosowaniem
istniejącej instalacji do nowego kotła 5 klasy (koszty te mogą stanowić nawet wielokrotność wartości
samego kotła). Zakładając 450 tyś. kotłów, średni koszt kotła na poziomie 10 667 zł, koszt instalacji kotła
na poziomie 70% jego ceny daje nam to dodatkowy koszt na poziomie 3,36 mld do 2023 roku.
Do tego należałoby jeszcze dodać koszt dostosowania instalacji grzewczej w przypadku zmiany paliwa,
mogący sięgać 20-30 tyś. złotych dla przeciętnego domu. Zakładając, że tylko co 6 gospodarstwo
domowe zdecyduje się na zmianę paliwa na gaz, i że co trzecie z nich będzie wymagało dostosowania
instalacji kosztem 20 000 zł – daje nam to dodatkowy koszt na poziomie 0,75 mld.
Pomijamy tu już potencjalnie ogromne i zbyt trudne dla nas do oszacowania koszty związane
z gazyfikacją wsi czy uciepłownieniem miast.

Roczny koszt ogrzewania budynku 180 m2 (21600
kWh/rok;120kWh/m2) [dane na grudzień 2016 r.]
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Autor projektu uchwały zupełnie pominął także wzrost kosztów paliwa dla mieszkańców.
Koszt ogrzania domu 180m2 dla różnych paliw obrazuje powyższy diagram. Przy obecnych cenach koszt
ogrzania domu węglem typu orzech jest zbliżony do kosztu ogrzania takiego samego domu
ekogroszkiem (wyższą cenę za tonę ekogroszku rekompensuje wyższa sprawność kotła. Jednakże,
zakładając, że 1/5 z obecnych kotłów węglowych zostanie zamieniona (po równo) na: ogrzewanie
pelletem, gazem ziemnym sieciowym, olejem opałowym, ciepłem sieciowym, gazem płynnym,
czy prądem) – wygeneruje to dodatkowy koszt dla mieszkańców w wysokości 0,351 mld rocznie.
Im większa liczba użytkowników zdecyduje się na odejście od węgla na rzecz innych paliw tym wyższy
będzie dodatkowy koszt ogrzewania domów.
Niewątpliwie wejście w życie uchwały spowoduje wzrost cen ogrzewania, w tym wyższe koszty
zakupu instalacji, wyższe koszty zakupu paliwa. Z uwagi bowiem na de facto ograniczenie możliwości
używania instalacji jedynie do kotłów na pelety oraz węgiel sortymentu groszek, należy spodziewać
się znacznego wzrostu cen tych paliw, z uwagi na z jednej strony ograniczenie podaży surowca na rynku
w porównaniu do popytu, a z drugiej strony z uwagi na realia ekonomiczne i zasady rządzące handlem,
gdzie w przypadku konieczności zakupu jednego rodzaju towaru i braku możliwości wyboru produktów,
ceny takiego towaru wzrastają, gdyż mieszkańcy z uwagi na zamontowanie pieców na jeden rodzaj
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paliwa, celem ogrzania pomieszczeń, będą zmuszeni kupić dany rodzaj paliwa, bo w przeciwnym razie
nie będą mieli czym ogrzać domów.

Należy zwrócić uwagę, aby wprowadzając w życie uchwałę regulującą kwestię kotłów i paliw
nie wepchnąć najuboższych Małopolan w ubóstwo energetyczne (drogie kotły, drogie paliwo, znikome
wsparcie). W Małopolsce 450 000 gospodarstw domowych ogrzewa swój dom węglem. Średnie wydatki
na energię dla 4-osobowego gospodarstwa domowego w Polsce to 1 370 EUR vs. 2 840 EUR średnio
w całej UE. Średnie dochody dla takiego gospodarstwa domowego w Polsce to 14,8 tyś. EUR wobec
47,5 tyś. EUR średnio w EU. Polacy średnio już teraz wydają na energię 12% swego budżetu domowego,
wobec 6% średnio w UE. Gospodarstwa wydające na energię powyżej 10% budżetu w większości krajów
UE klasyfikowane są jako ubogie energetycznie, co kwalifikuje je do wsparcia ze strony państwa.
Warto więc się zastanowić, czy tak radykalnie walcząc ze smogiem, nie doprowadzimy mieszkańców
Małopolski do skrajnego ubóstwa.
Autorzy projektu uchwały powołują się w uzasadnieniu na przykład Dublina, którego
mieszkańcom udało się zmierzyć z zupełnym zakazem spalania węgla już w 1990 roku. Warto jednak
zwrócić uwagę na dwie kwestie: 1) GDP per capita w Dublinie to 63 000 EUR, w woj. małopolskim
13 000 EUR (z wyłączeniem Krakowa bliżej 8 000 EUR), 2) długość okresu grzewczego określana
w stopniodniach to w przypadku Dublina 2916, natomiast w Polsce to 3605. Mieszkańcy Małopolski,
niekoniecznie będą w stanie poradzić sobie z kosztami, z jakimi zmagają się mieszkańcy
8 razy bogatszego Dublina.

Podnieść również należy, że projekt uchwały promuje używanie paliw stałych w postaci peletów
i biomasy. Niemniej jak wynika z dokumentu „Modelowanie rynku biomasy w Małopolsce
z uwzględnieniem aspektów prawnych, rynkowych i ekologicznych” autorstwa Zygmunta Kowalskiego
z Politechniki Krakowskiej oraz Łukasza Lelek z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
PAN (Kraków), w województwie małopolskim jest ograniczona ilość i dostępność paliwa-biomasy.
Jak wskazują autorzy, „Obecna sytuacja na rynku Małopolski pokazuje, iż 100% dostępnych zasobów
biomasy zostaje zagospodarowana wliczając w to produkcje płyt meblowych, cele opałowe (użytek
własny) oraz wykorzystywanie biomasy w dużych instalacjach energetycznych. Wnioskować można,
iż dostępna ze źródeł lokalnych biomasa jest w pełni zagospodarowana”. Powyższe jednoznacznie
oznacza, że rynek produkcji biomasy w Małopolsce jest zbyt niski, aby w perspektywie czasu, z uwagi
na zwiększenie się popytu, możliwym było dostarczenie odpowiedniej ilości surowca do każdego
potrzebującego klienta. Konieczne może się zatem okazać sprowadzanie surowca z innych części Polski,
lub importowanie surowca, co z pewnością spowoduje wzrost jego cen, a w efekcie wzrost kosztów
ogrzewania.
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PROPOZYCJA IGSPW
Biorąc powyższe pod uwagę, Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla proponuje niemniej
skuteczne, za to znacznie mniej radykalne i znacznie tańsze dla Małopolski i jej mieszkańców
rozwiązanie:



postawienie minimalnych kryteriów emisyjności dla kotłów wprowadzanych do obrotu
od 1 lipca 2017 roku na poziomie 3 klasy,
od 01.01.2020 dyrektywa ekoprojekt automatycznie podniesie to kryterium do klasy 5.

Będzie to stopniowa gradacja, która i tak pozwoli na drastyczne zmniejszenie emisji pyłów już w
pierwszym kroku z 400 mg/m3 w przypadku kotła pozaklasowego, do 150 mg/m3 dla kotła 3 klasy.
Bardzo ważne jest też, aby kotły te pozbawione zostały możliwości instalowania dodatkowego rusztu
umożliwiającego spalanie paliw innych niż dedykowane, w tym śmieci. Według niektórych szacunków w
przydomowych kotłach spala się nawet 2 miliony ton śmieci rocznie, głównie plastików, które są
podstawowym źródłem smogu i rakotwórczych benzopirenów, zaś zakaz palenia śmieci w wielu często
nie jest skutecznie egzekwowany. Nasuwa się pytanie, czy także i ta uchwała, ze względu na ogromne
koszty, nie stanie się przepisem równie nieegzekwowalnym jak zakaz spalania śmieci.
Ponadto, o wiele szybszy, bo natychmiastowy i zauważalny, efekt dla środowiska można by osiągnąć
eliminując z sektora komunalno-bytowego najbardziej emisyjne paliwa węglowe – nie tylko
przewidziane uchwałą floty i muły, ale także węgiel brunatny. Sortymenty te z powodzeniem można
zagospodarować w instalacjach przemysłowych, zaś lukę po nich z korzyścią dla górnictwa węgla
kamiennego zastąpi wyższej jakości i mniej emisyjny węgiel kamienny.

Z poważaniem,

Adam Gorszanów
Prezes Zarządu
Izba Gospodarcza Sprzedawców
Polskiego Węgla

W załączeniu:
1. wydruk z KRS
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