
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/527/17 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 24 kwietnia 2017 roku 

w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od dnia 1 lipca 2017 roku do 

dnia 31 sierpnia 2019 roku, zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 

spalanie paliw 

Na podstawie art. 18 pkt 1 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.), Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko, w granicach 

administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków, wprowadza się zakazy określone niniejszą uchwałą. 

§ 2. Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się zakazy w zakresie ich eksploatacji to instalacje, 

w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.), w szczególności kocioł, kominek i piec, jeżeli: 

1) dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub 

2) wydzielają ciepło poprzez: 

a) bezpośrednie przenoszenie ciepła lub 

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

c) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza. 

§ 3. Zakazuje się stosowania w instalacjach, o których mowa w §2: 

1) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-5 mm wynosi 

powyżej 5%, 

2) paliw zawierających węgiel kamienny lub węgiel brunatny spełniających w stanie roboczym co najmniej 

jeden z następujących parametrów: 

a) wartość opałowa poniżej 26 MJ/kg, 

b) zawartość popiołu powyżej 10%, 

c) zawartość siarki powyżej 0,8%; 

3) paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%. 

§ 4. Podmiotami dla których wprowadza się zakazy są podmioty eksploatujące instalacje wskazane w §2. 
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§ 5. Podmiot eksploatujący instalację jest zobowiązany do wykazania spełniania wymagań określonych 

w §3 pkt 1) i 2) niniejszej uchwały poprzez przedstawienie organom uprawnionym do kontroli dokumentów 

potwierdzających spełnienie tych wymagań, w szczególności certyfikatu jakości stosowanego paliwa. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego. 

§ 7. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku i obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2019 roku. 

  

 Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Urszula Nowogórska 
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