UCHWAŁA ANTYSMOGOWA – WAŻNE INFORMACJE
W celu poprawy jakości powietrza, Samorząd Województwa Wielkopolskiego
przyjął trzy uchwały w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw dla obszaru Miasta Poznania,
Miasta Kalisza i strefy wielkopolskiej.
Gmina Kołaczkowo została ujęta w uchwale dla strefy wielkopolskiej.
Uchwała Nr XXXIX/941/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa
wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw – pobierz
Uchwała popularnie nazywana „antysmogową” zakłada wprowadzenie od 1 maja 2018 roku,
zakazu stosowania w instalacjach grzewczych (kotły, piece, kominki) paliw złej jakości, tj.:







węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych
z ich wykorzystaniem;
paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm
wynosi więcej niż 15 % (miał najgorszej jakości);
węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
nie spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:
- wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,
- zawartość popiołu nie więcej niż 10%,
- zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %;
biomasy stałej, (drewno, pelet, słoma) której wilgotność w stanie roboczym
przekracza 20%.

Ponadto wszystkie nowe kotły oddane do eksploatacji po 1 maja 2018 r. będą musiały
zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa (za wyjątkiem instalacji
zgazowujących), wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych.
Nie będą mogły również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania.

WAŻNE TERMINY:


do końca 2023 r. należy pozbyć się starych, nieekologicznych pieców i kotłów
(kotły bezklasowe),



do końca 2025 r. wymienić należy miejscowe ogrzewacze pomieszczeń
(piece kaflowe, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwały
antysmogowej i niespełniające ich wymagań,



do końca 2027 r. należy pozbyć się z domów pozostałych kotłów, które obecnie
spełniają wymagania 3 i 4 klasy emisyjności.

Kotły 5 klasy mogą być eksploatowane dożywotnio.
Założeniem jest, by piece uniemożliwiały spalanie odpadów komunalnych lub takich
rodzajów opału, który ma być wyeliminowany z użytku.
Docelowo dozwolone będą jedynie piece i kotły spełniające normy niskiej emisji pyłów
oraz o wysokiej efektywności energetycznej.
Przewiduje się, że wdrożenie ww. wskazań będzie miało istotny wpływ na poprawę jakości
powietrza w Wielkopolsce w tym również w gminie Kołaczkowo.
W związku z dużym zapotrzebowaniem mieszkańców wielkopolski w kwestii wymiany kotłów
oraz istotnym obciążeniem ekonomicznym dla ich właścicieli, lokalne samorządy
liczą na pomoc finansową rządu w tym zakresie.
Potencjalnych możliwości wsparcia można szukać na stronie Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Zadania
kontrolne w
zakresie
przestrzegania
przepisów
wprowadzonych
tzw. „uchwałą antysmogową” będą prowadzić w szczególności: wójtowie, burmistrzowie
lub prezydenci miast, inspektorzy nadzoru budowlanego, Inspekcja Ochrony Środowiska,
straże gminne oraz Policja – na podstawie przepisów odrębnych.
Sankcje stosowane w przypadkach naruszenia postanowień uchwały określone zostały
w art. 334 Prawa ochrony środowiska, według którego kto nie przestrzega ograniczeń,
nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa wielkopolskiego
przyjętej na podstawie art. 96 ustawy, podlega karze grzywny.
Wszelkie szczegóły zawarte są w treści uchwały antysmogowej
dla województwa wielkopolskiego.
KOMUNIKAT Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

