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UCHWAŁA NR XLIV/548/17 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

z dnia 24 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 

Na podstawie art. 18 pkt 20, art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486, 1948, 2260, z 2017 r. poz. 730, 935, 

1475), art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529) uchwala się, co następuje: 

§ 1.1. W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko, 

w granicach administracyjnych województwa łódzkiego, wprowadza się ograniczenia i zakazy 

obejmujące cały rok kalendarzowy określone niniejszą uchwałą. 

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o rozpoczęciu eksploatacji instalacji należy przez 

to rozumieć pierwsze uruchomienie w miejscu obecnego użytkowania. 

§ 2.1. Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia w zakresie ich 

eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791), 

w szczególności kocioł, piec, kominek, jeżeli następuje w nich spalanie paliw stałych oraz: 

1) dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub do systemu ogrzewania wody 

użytkowej lub 

2) wydzielają ciepło poprzez: 

a) bezpośrednie przenoszenie ciepła lub 

b) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do medium lub 

c) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego 

powietrza. 
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2. Rodzaje instalacji wymienione w ust. 1 pkt 2, dla których wprowadza się ograniczenia, 

nie obejmują instalacji niesłużących ogrzewaniu pomieszczeń lub wody użytkowej 

i eksploatowanych na zewnątrz budynków: 

1) w odległości co najmniej 3 m od obrysu zewnętrznego rzutu pionowego budynku lub 

2) wyposażonych w przewód kominowy z wylotem co najmniej 4 m powyżej poziomu 

paleniska. 

§ 3. Podmiotami, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy są podmioty 

eksploatujące instalacje wskazane w § 2. 

§ 4. Zakazuje się stosowania paliw: 

1) w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 

15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej niemniejszej niż 24 MJ/kg i zawartości popiołu 

nie większej niż 12%; 

2) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla; 

3) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich 

wykorzystaniem; 

4) zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%. 

§ 5.1. W przypadku instalacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 dopuszcza się wyłącznie 

eksploatację instalacji: 

1) spełniających minimalne wymogi dotyczące sezonowej efektywności energetycznej 

i wielkości emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu 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 (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100); 

2) spełniających wymagania odnoszące się do sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń 

określone dla klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze, Część 5: Kotły 

grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej 

do 500 kW, Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”, których eksploatację 

rozpoczęto przed dniem 1 maja 2018 r.. 
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2. W przypadku instalacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 dopuszcza się wyłącznie 

eksploatację instalacji, jeżeli spełniają one minimalne wymogi określone w Rozporządzeniu 

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 (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 1). 

§ 6. Wymogi, o których mowa w § 5 muszą być spełnione: 

1) dla wszystkich rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania w instalacji zgodnie 

z instrukcją dla użytkowników; 

2) bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń redukujących emisję, w tym 

elektrofiltrów, chyba, że rozwiązania konstrukcyjne instalacji uniemożliwiają jej eksploatację 

w przypadku braku funkcjonowania tych urządzeń. 

§ 7.1. Podmiot eksploatujący instalację, o której mowa w § 2 ust. 1 jest zobowiązany do 

przedstawienia na żądanie organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli, dokumentów 

potwierdzających spełnienie wymagań wskazanych w § 5 i 6, w szczególności: 

1) dokumentacji technicznej urządzenia; 

2) dokumentacji z badań; 

3) instrukcji dla instalatorów i użytkowników, o której mowa w pkt 2 lit. a) załącznika II do 

Rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 

100) lub instrukcji dla instalatorów i użytkowników, o której mowa w pkt 3 lit. a) ppkt (i) 

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 (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 1). 

2. Podmiot eksploatujący instalację, o której mowa w § 2 ust. 2, jest zobowiązany do 

wykazania spełnienia warunków określonych w niniejszej uchwale dla tej instalacji poprzez 

przedstawienie na żądanie organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli, dokumentów 

potwierdzających spełnienie tych warunków, w szczególności: 

Id: B5FDF771-8418-4B41-8620-4822EE44188D. Podpisany



4 

 

1) dokumentacji przedstawiającej lokalizację instalacji względem obrysu zewnętrznego rzutu 

pionowego budynku, o ile taka dokumentacja jest wymagana dla danej instalacji na 

podstawie przepisów odrębnych; 

2) projektu budowlanego wraz z dokumentacją z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Łódzkiego. 

§ 9.1. Uchwała podlega ogłoszeniu. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r. z następującymi wyjątkami: 

1) § 5 ust. 1 pkt 1 wchodzi w życie: 

a) 1 stycznia 2023 r. w zakresie dotyczącym instalacji wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1, 

których eksploatację rozpoczęto przed dniem 1 maja 2018 r. i niespełniających wymagań 

odnoszących się do sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 

4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze, Część 5: Kotły grzewcze na 

paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW, 

Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”, 

b) 1 stycznia 2027 r. w zakresie dotyczącym instalacji wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1, 

których eksploatację rozpoczęto przed dniem 1 maja 2018 r. i spełniających wymagania 

odnoszące się do sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określone dla klasy 3 lub 

klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze, Część 5: Kotły grzewcze na 

paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW, 

Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”; 

2) § 5 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z zastrzeżeniem, że instalacje 

wskazane w § 2 ust. 1 pkt 2, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., będą 

musiały od 1 stycznia 2025 r. zostać wyposażone w urządzenia zapewniające redukcję 

emisji pyłu do wartości określonych w punkcie 2 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 (Dz. Urz. UE L 193 

z 21.07.2015, str. 1). 
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3. Po dniu 1 stycznia 2020 r. wyjątki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 nie dotyczą instalacji 

eksploatowanych w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej. 

4. Po dniu 1 stycznia 2022 r. wyjątki, o których mowa w ust. 2 pkt 2 nie dotyczą instalacji 

eksploatowanych w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej. 

 

Przewodniczący Sejmiku 

Marek Mazur  
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