
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„UCHWAŁA ANTYSMOGOWA” OBOWIĄZUJE RÓWNIEŻ NA TERENIE GMINY DEBNO!  
 

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY, KTÓRE WARTO ZAPAMIETAĆ 
 
 Od lipca 2017r. można instalować wyłącznie urządzenia spełniające wymagania 

ekoprojektu 
 
 Do 2020 roku kominki niespełniające wymagao ekoprojektu należało wymienić  

lub wyposażyć w urządzenia redukujące emisję pyłu 
 
 Do kooca 2022 roku należy wymienić piece nie spełniające wymogów co najmniej 

3 klasy 
 
 Do kooca 2026 roku należy wymienić urządzenia 3 lub 4 klasy, zaś urządzenia 

spełniające wymagania 5 klasy mogą być użytkowane bezterminowo. 

 
Co to oznacza, że urządzenia mają spełniać wymagania ekoprojektu?  
Co oznaczają poszczególne klasy kotłów?  
Co jeszcze wprowadza ustawa antysmogowa dla naszej gminy?  
Sięgnij po więcej informacji... 
 
 

Uchwała antysmogowa dla Małopolski wprowadziła wymagania ekoprojektu dla wszystkich 

urządzeo grzewczych na paliwa stałe. 

Szczegóły: (https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/malopolska/).  

Od 1 lipca 2017 roku wszystkie nowo eksploatowane kotły, kominki i piece na węgiel i 

drewno muszą spełniać wymagania ekoprojektu. Ecodesign znany też jako ekoprojekt to 

dyrektywa parlamentu europejskiego dotycząca wymagao energetyczno-emisyjnych dla 

kotłów co. Ekoprojekt określa wymagania szerzej niż podział na dotychczasowe klasy. 

Instalacje, które były eksploatowane przed 1 lipca 2017 roku, muszą być wymienione do 

kooca 2022 roku.  

W przypadku istniejących kotłów klasy 3 lub 4, obowiązek wymiany został przedłużony 

dokooca 2026 roku. Istniejące kotły klasy 5 mogą być eksploatowane do kooca swojej 

żywotności. Nie jest wystarczające spełnienie przez kocioł wymagao klasy 5, ale konieczne 

jest potwierdzenie spełnienia wymagao ekoprojektu. Dyrektywa Ecodesign wprowadza m.in. 

https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/malopolska/


wymóg, aby każdy nowo sprzedawanykocioł/piec/kominek spełniał najwyższe standardy 

emisyjne. Pod względem emisyjnym jej wymogi to poziom 5 klasy normy PN-EN 303-5:2012 

– z kilkoma dodatkami: 

próg emisji dla tlenków azotu, 

etykiety energetyczne dla kotłów takie jak te znane od lat dla sprzętu AGD, wymóg 

podawania przeciętnej sezonowej sprawności kotła. 

 

Ecodesign nie wprowadza podziału na klasy – jest jeden poziom wymagao dyrektywy 

Ecodesign, z poprzeczką zawieszoną obecnie na poziomie 5 klasy normy EN 303-5. 

Programy dotacji już kilka lat wcześniej zaczęły wymagać certyfikatów Ecodesign, stąd w 

ofercie wielu producentów można już spotkać etykiety energetyczne oraz informację o 

sezonowej sprawności. 

 

Osiąganie przez kocioł kryteriów emisji klasy 5 czy dyrektywy ecodesign świadczy 

pozytywnie o jego efektywności i czystości spalania. Kotły takie spalają paliwo w sposób 

niewidoczny i niewyczuwalny, emitując 5-10% zanieczyszczeo, jakie wypluwały stare 

śmierdzące piece. Kotły spełniające wymogi emisyjne 5 klasy / ecodesign to najczystsze 

obecnie istniejące urządzenia do spalania węgla lub/i drewna. Emitują o ponad 90% mniej 

zanieczyszczeo w porównaniu z pozaklasowymi kotłami. 

 

 

Baza ekoprojektu dla urządzeo grzewczych: 

 

 

https://powietrze.malopolska.pl/baza/wymagania-ekoprojektu-dla-urzadzen-

grzewczych-na-paliwa-stale/ 
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 klasa 3 – najniższa 

 

Ze względów technicznych, kotły zasypowe górnego spalania nie są w stanie dostać 

się do tej klasy, a kotły górno-dolne i dolnego spalania mogą ją spełniać. Ląduje w 

niej także większość obecnie produkowanych kotłów podajnikowych. 

 

klasa 4 – średnia 

 

 Bez większego trudu mogą ją osiągnąć kotły zasypowe dolnego spalania oraz kotły 

podajnikowe na węgiel. Ze względów koniunkturalnych nie ma wielu kotłów w tej 

klasie. Producenci starali się od razu celować w klasę 5 gdyż to ona, jako 

najwyższa, była najpowszechniej dotowana. 

klasa 5 –najlepsza 

 

 Od 2017 roku jedyna dozwolona dla nowo sprzedawanych kotłów. Kocioł 5 klasy 

emituje ponad 90% mniej zanieczyszczeo niż stare kopcące piece. 

 

Nowe przepisy wprowadzają także zakaz palenia: 
 

Mułem węglowym 

Flotami 

węglowymi 
 

Drobnym miałem węglowym (gdzie ziarna 0-3 mm jest ponad 15%) 
 

Zawilgoconym, niesezonowanym (minimum dwa sezony), drewnem lub 

biomasą (o wilgotności powyżej 20%) 

 

Kontrole przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej mogą prowadzić pracownicy 

Urzędu Gminy Dębno, policja, inspekcja nadzoru budowlanego, wojewódzka inspekcja 

ochrony środowiska. Za nieprzestrzeganie uchwały antysmogowej grozi mandat do 500zł 

lub grzywna do 5000zł 

  Podział na    

klasy kotłów: 


