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UCHWAŁA NR XXXV/510/21
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
ograniczeń i 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
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 96 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm1) ), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VIII/136/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 3743), wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 3. Ograniczenia i zakazy dotyczą właścicieli instalacji, a także w zakresie § 4 podmiotów
eksploatujących instalacje, niezależnie od posiadanego tytułu prawnego do miejsca użytkowania
instalacji.”;
2) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:
„§ 6a. 1 Na obszarze Bydgoszczy, Ciechocinka, Grudziądza, Inowrocławia, Nakła nad Notecią,
Torunia, Włocławka oraz na obszarze uzdrowiska Wieniec-Zdrój położonego w gminie Brześć Kujawski,
zakazuje się w budynkach/lokalach eksploatacji instalacji, o których mowa w § 2, jeżeli istnieje
możliwość przyłączenia budynku/lokalu do sieci ciepłowniczej lub gazowej, a sieć ta zlokalizowana jest
na terenie bezpośrednio przylegającym do działki, na której znajduje się instalacja.
2. Brak możliwości przyłączenia budynku/lokalu do sieci ciepłowniczej i gazowej musi zostać
potwierdzone stosownym dokumentem przez operatora sieci lub projektanta.
3. Zakaz określony w ust. 1 nie ma zastosowania do instalacji, o których mowa w § 2 pkt 3, które
nie stanowią podstawowego źródła ciepła oraz które spełniają wymagania określone w § 6.”;
3) § 7 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 7. 1 Właściciel instalacji jest zobowiązany do wykazania spełniania wymagań określonych
w niniejszej uchwale poprzez przedstawienie w trakcie kontroli jednego z dokumentów potwierdzających
spełnienie tych wymagań, w szczególności:
1) dokumentacji technicznej urządzenia;
2) instrukcji dla instalatorów i użytkowników, o której mowa:
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378, 1565, 2127, 2338,
z 2021 r. poz. 802, 868, 1047 i 1162.
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a) w pkt 2 lit. a 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;
b) w pkt 3 lit. a załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
2. Podmiot eksploatujący instalacje jest zobowiązany do wykazania spełniania wymagań określonych
w § 4 poprzez przedstawienie w trakcie kontroli świadectwa jakości paliwa stałego o którym mowa
w art. 6c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.”;
4) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:
„§ 7a. 1 Na obszarach o których mowa w § 6a właściciel instalacji jest zobowiązany do przedstawienia
organom uprawnionym do kontroli zakazu określonego w § 6a.1 następujących dokumentów
potwierdzających:
1) brak możliwości przyłączenia budynku/lokalu do sieci ciepłowniczej i gazowej;
2) datę oddania instalacji do eksploatacji.
2. Obowiązek określony w ust. 1 pkt 1 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy fakty dotyczące braku
możliwości przyłączenia budynku/lokalu do sieci ciepłowniczej i gazowej są znane organom z urzędu.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 3. 1 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Instalacje, o których mowa w § 2 uchwały zmienianej, na obszarach o których mowa w § 6a oddane do
eksploatacji przed dniem 1 stycznia 2022 r.:
1) niespełniające wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4,
5 wg normy PN-EN 303-5:2012 lub niespełniające wymagań określonych w pkt 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 – mogą być eksploatowane do dnia 31 grudnia 2023 r.;
2) spełniające wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określone dla klasy 3 lub
klasy 4 wg normy PN-EN 303-5:2012 – mogą być eksploatowane do dnia 31 grudnia 2027 r.;
3) spełniające jedną z poniższych przesłanek:
a) sprawność cieplna i emisja zanieczyszczeń spełnia wymagania określone dla klasy 5 według normy PNEN 303-5:2012;
b) jej minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla
sezonowego ogrzewania pomieszczeń spełniają wymagania określone w pkt 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 – mogą być eksploatowane do dnia 31 grudnia 2029 r.;
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4) niespełniające minimalnych poziomów sezonowej efektywności energetycznej i norm emisji
zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w pkt 1 i 2 załącznika II do
rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe – mogą być eksploatowane do dnia 31 grudnia
2023 r.

Przewodnicząca Sejmiku
Elżbieta Piniewska

