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          URZĄD MARSZAŁKOWSKI 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

              Departament Środowiska 

DSR-II-1.7013.58.2019 Poznań, dnia 7 sierpnia 2019 r. 

Pan 

Wojciech Treter 

(ePUAP) 

Szanowny Panie 

Odpowiadając na Pańskie pytanie informuję, że zdaniem tutejszego Departamentu, kotła z ręcznym 

załadunkiem paliwa zasilanego węglem kamiennym, spełniającym normy emisji i sprawności 5. klasy 

wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz Ekoprojektu, przy zastosowaniu tego paliwa, nie można zakwalifikować 

jako kocioł (instalacja) zgazowujący paliwo. Kotły zgazowujące paliwo przeznaczone są przede wszystkim 

do spalania drewna. Z założenia w kotłach zgazowujących proces ten przebiega przynajmniej dwuetapowo 

– w komorze wsadowej następuje, przy ograniczonym dostępie powietrza, niecałkowite spalenie drewna, 

a powstałe w tego efekcie gazy dopalają się w komorze wtórnej. Kotły takie charakteryzują się znikomą 

emisją pyłów. 

Ponadto informuję, że zgodnie z zapisami § 4 uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

nr XXXIX/941/17 z dnia 18.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 

wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 

paliw (tzw. uchwała „antysmogowa”), w instalacjach, w których następuje spalanie węgla kamiennego 

i dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji 

spełniających łącznie następujące warunki: 

1) zapewniających minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji 

zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń, określonych w ust. 1 załącznika II do 

rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu 

dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193, str. 100; z 2016 r. L 346, str. 51); 

2) umożliwiających wyłącznie automatyczne podawanie paliwa; 

3) nieposiadających rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że niniejsze stanowisko ma charakter poglądowy, nie zostało 

sporządzone w formie procesowej na potrzeby konkretnego postępowania administracyjnego i jako takie 

nie jest wiążące dla organów administracji publicznej oraz nie może stanowić podstawy rozstrzygnięć 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 

Z poważaniem 

Marzena Andrzejewska-Wierzbicka 

Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska 

podpis elektroniczny 



 

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 64 00; faks: 61 626 64 01 

 

Otrzymują: 

1. Adresat (ePUAP) 

2. Aa 

Pismo sporządził: 

Marcin Wachek 
tel.: 61 626 64 83 


