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Urząd posiada certyfikat Nr JI - 21/1/2018 wydany przez PCBC S.A. potwierdzający 

spełnienie wymagań norm: PN-EN ISO 9001:2015-10 - System Zarządzania Jakością 

oraz PN-ISO/IEC 27001:2014-12 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do zapytania z dnia 6 czerwca 2019 r.  w sprawie wyjaśnienia zapisu
uchwały  Sejmiku  Województwa  Małopolskiego  nr  XXXII/452/17  z  dnia  23  stycznia  2017  r.
dotyczącego definicji  „instalacji  zgazowującej paliwo” informuję,  że pojęcie  to odnosi  się do
powszechnego  rozumienia  kotłów  i  pieców  zgazowujących.  To  producent  określa  typ  kotła
i powinien wyraźnie zaznaczyć czy jest on kotłem zasypowym, czy zgazowującym. Informacja
ta winna być umieszczona w instrukcji do urządzenia.

Pragnę  podkreślić,  że  Województwo  Małopolskie  zorganizowało  serię  szkoleń  dla
pracowników  gmin,  straży  miejskiej  i  policji  z  zakresu  prowadzenia  kontroli  przestrzegania
uchwały  antysmogowej.  W  ramach  szkoleń  prowadzonych  przez  ekspertów  z  Instytutu
Chemicznej  Przeróbki  Węgla  oraz  Fundację  Frank  Bold,  przekazywane  były  wytyczne
w zakresie  identyfikacji  instalacji  zgazowujących  paliwo.  Powstał  również  „Poradnik
przeprowadzania kontroli palenisk domowych” rozesłany do wszystkich gmin  i straży miejskich
w Małopolsce, w  którym została zawarta definicja „kotła zgazowującego”:   

„Kocioł  zgazowujący  –  Urządzenie,  którego  budowa  ma  na  celu  rozdzielić  miejsce  gdzie
zachodzi  proces  odgazowania,  czy  pirolizy  paliwa  stałego  i  gdzie  tym  samym  następuje
produkcja  gazu  palnego,  od  miejsca,  w  którym  następuje  spalanie  tego  gazu.  Zazwyczaj
komora, do której załadowuje się paliwo, pełni rolę „komory zgazowania”, natomiast w drugiej
komorze  zwanej  komora  spalania  lub  dopalania  gazu,  zgodnie  z  założeniem  następować
powinno spalanie gazu, który  dostaje się tam z „komory zgazowania”.  Jeśli  tak zbudowane
urządzenie zostanie wyposażone w wymiennik ciepła woda/spaliny, będzie nazywane kotłem
zgazowującym, jeśli nie posiada takiego wymiennika, będzie nazywane piecem zgazowującym
np. drewno.”

Zgodnie z uchwałą antysmogową dla województwa małopolskiego, wszystkie instalacje
zasilane  paliwem stałym,  których  pierwsze  uruchomienie  w  miejscu  obecnego  użytkowania
nastąpiło w dniu 1 lipca 2017 r. lub później, muszą spełniać wymagania ekoprojektu. Ponadto,
w przypadku kotłów c.o. dopuszczone są wyłącznie urządzenia z automatycznym podawaniem
paliwa, bez rusztu awaryjnego, z wyjątkiem kotłów zgazowujących paliwo.

Z poważaniem

Karolina Laszczak
Dyrektor Departamentu Środowiska
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