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Przyjęcie i unieważnienie uchwały 
dla Krakowa oraz zmiana POŚ 

 25 listopada 2013 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę określającą 

rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze gminy miejskiej Kraków. 

Do stosowania w celu ogrzewania lokali lub budynków i przygotowywania cwu. 

dopuszczone zostały wyłącznie paliwa gazowe i lekki olej opałowy.  

 

 

Przyjęcie uchwały w 2013 roku 

 

Unieważnienie uchwały przez WSA i NSA 

  Na podstawie skarg dwóch mieszkanek miasta Krakowa, w dniu 22 sierpnia 2014 r. 

WSA stwierdził nieważność uchwały. Wyrok został podtrzymany przez NSA w dniu 

25 września 2015 r.  

 

 

Zmiana podstawy prawnej w ustawie Prawo ochrony środowiska 

  12 listopada 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy POŚ, która wprowadziła nowe 

brzmienie art. 96. Główne zmiany to możliwość wprowadzenia ograniczeń stosowania 

nie tylko paliw, ale również wprowadzenia wymagań technicznych i parametrów emisji 

dla urządzeń grzewczych, 

 

 



Przyjęcie uchwały dla 
Krakowa w 2016 r. 

 Uchwalona przez Sejmik 

Województwa Małopolskiego 15 

stycznia 2016 r. 

 Wprowadza całkowity zakaz 

stosowania paliw stałych w piecach, 

kotłach i kominkach na obszarze 

Krakowa od 1 września 2019 roku 

 Dopuszcza stosowanie jedynie paliwa 

gazowego oraz lekkiego oleju 

opałowego 





Uchwała antysmogowa  
dla Małopolski 

 

 

 Uchwalona przez Sejmik 23 styczna 2017 r. 

 Ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji 

Od 1 lipca 2017 r. dopuściła do eksploatacji nowe kotły i kominki, tylko gdy 

spełniają wymagania ekoprojektu (emisja pyłu do 40 mg/m3).  

 Wprowadza obowiązki dla właścicieli kominków 

Kominki muszą posiadać sprawność cieplną minimum 80% bądź spełniać 

wymagania ekoprojektu (np. poprzez wyposażenie w elektrofiltr) 

 Wprowadza wymagania dla jakości paliw 

Od 1 lipca 2017 r. wprowadziła zakaz stosowania mułów  

i flotów węglowych oraz zakaz spalania mokrego drewna. 



 Wprowadza wymagania dla kotłów  

na paliwa stałe 

 do końca 2022 roku – obowiązek wymiany 

wszystkich kotłów na węgiel lub drewno, 

które nie spełniają żadnych norm emisyjnych, 

  do końca 2026 roku – obowiązek wymiany 

kotłów, które spełniają podstawowe 

wymagania emisyjne (klasa 3 lub 4)  

 kotły spełniające wymagania klasy 5, 

zainstalowane przed 1 lipca 2017 roku, 

mogą być użytkowane do końca swojej 

żywotności. 

Uchwała antysmogowa  
dla Małopolski 



Uchwały antysmogowe  
w Polsce 

 

Aktualnie uchwały antysmogowe posiada 11 województw.  

Natomiast w 3 województwach (pomorskie, lubelskie, świętokrzyskie) 

prowadzone są prace w zakresie ich uchwalenia. 



Dziękuję za uwagę! 

 

Urząd Marszałkowski  

Województwa Małopolskiego 

 

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 

powietrze.malopolska.pl 

facebook.com/EkoMalopolska 


