
ORGANIZATOREM KAMPANI „EkoLogiczna Gmina. Ogrzewamy z głową" jest:

Jakie programy realizowane 
są przez wfOśiGW w ramach 
ograniczenia niskiej emisji?

Czytaj – str. 8-9

Z PANIą
dR INż. KRysTyNą KubIcą

POLscy PROducENcI KOTłów POsZLI O KROK dALEj...

wywIAd

„...Należy w tym miejscu podważyć po-
wtarzaną opinię, że stosowanie mułów 
pozwala zaoszczędzić na koszcie pa-
liwa. Przeprowadzona analiza śred-
niego w sezonie grzewczym kosztu po-
zyskania jednostki ciepła użytkowe-
go w kotłach nowoczesnej konstruk-
cji (np. najwyższej klasy 5 wg PN EN 
303-5 2012), zasilanych automatycz-
nie kwalifikowanymi paliwami (tzw. 
ekogroszkami posiadającymi odpo-
wiednie certyfikaty), wykazała, że jest 
on niższy od kosztu wytworzenia cie-
pła w kotłach starej konstrukcji opala-
nych „tanimi” mułami...”

Czytaj – str. 4

„POLsKIE cIEPłO”

wybóR wcALE NIE jEsT 
PROsTy, ALE MOżLIwy…

EKOGROsZEK,
cZy PELLET?

Czytaj – str. 5

Czytaj – str. 6-7

KOTły Z cERTyfIKATEM 
już  są . . .

życZENIA sPOKOjNych I POGOdNych 
śwIąT wIELKANOcNych 
PEłNych MIłOścI 
I ROdZINNEGO cIEPłA 
sKłAdA PAńsTwu REdAKcjA
PORAdNIKA INfORMAcyjNEGO
„POLsKIE cIEPłO”
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W  dalszym  ciągu  znaczącym 
źródłem zanieczyszczania na tere-
nie  całej  gminy  Radzionków  po-
zostaje  ogrzewanie  indywidual-
ne.  Przeważająca  część  całkowitej 
emisji  substancji  szkodliwych  po-
chodzi ze spalania paliw dla zaspo-
kajania  potrzeb  cieplnych,  zasila-
nych  z  lokalnych  kotłowni  i  pie-
ców. Głównym źródłem zaopatrze-
nia w energię w sektorze komunal-
no-bytowym  jest węgiel,  a w  dal-
szej  kolejności  system  ciepłowni-
czy,  gaz,  olej  opałowy  oraz  ener-
gia elektryczna. Gospodarstwa do-
mowe korzystają w zdecydowanej 
większości  z  niskosprawnych  pa-
lenisk węglowych,  opalanych naj-
częściej  niskogatunkowym  wę-
glem. Potwierdzają to badania an-
kietowe  przeprowadzone  na  tere-
nie Gminy Radzionków, które wy-
kazały, że najczęściej stosowanym 
źródłem ciepła pozostają na dzień 
dzisiejszy  kotły  na  paliwo  stałe. 
W  dalszej  kolejności  uplasowały 
się  dopiero:  kotły  gazowe,  ogrze-
wanie elektryczne itp.
Z  informacji  zaczerpniętych 

z  trzynastej  rocznej  oceny  jakości 

powietrza  w  województwie  śląskim 
obejmującej 2014 r. przeprowadzanej 
przez  Inspekcję  Ochrony  Środowi-
ska Wojewódzki  Inspektorat  Ochro-
ny  Środowiska  w  Katowicach  wyni-
ka, że w ponad 90 dniach w roku za-
równo 2013 jak i 2014, na terenie po-
wiatu tarnogórskiego, do którego na-
leży Gmina Radzionków,  odnotowa-
no przekroczenie dopuszczalnego po-
ziomu stężeń 24-godzinnych pyłu za-
wieszonego PM10. Wyniki tak nie-
korzystnych badań powinny być 
dla nas wszystkich motorem 
napędowym do niezwłocznego 
podjęcia działań mających na celu 
poprawę jakości powietrza w naszym 
regionie.

Wychodząc naprzeciw temu 
niekorzystnemu zjawisku,  Gmi-
na  Radzionków  przyjęła  „Plan  Go-
spodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gmi-
ny Radzionków na lata 2015-2020”. 
Dokument  ten ma na  celu wzmoc-
nić działania na rzecz poprawy jako-
ści powietrza na obszarach, na któ-
rych odnotowano przekroczenia po-
ziomów  dopuszczalnych  substan-
cji  w  powietrzu  poprzez  redukcję 
emisji zanieczyszczeń (m.in. pyłów, 

dwutlenku  siarki  oraz  tlenków  azo-
tu).  Plan  ten  ułatwi  również  miesz-
kańcom  oraz  przedsiębiorstwom 
Gminy pozyskać  fundusze na przed-
sięwzięcia związane z ograniczaniem 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
W  Gminie  Radzionków  przyjęto 

także  „Program  Ochrony  Środowi-
ska dla Gminy Radzionków do  roku 
2020”, którego priorytetowym zada-
niem jest walka ze zjawiskiem niskiej 
emisji.
A  jakie  jest obecnie zainteresowa-

nie wymianą urządzeń grzewczych na 
nowe, ekologiczne?
W Gminie Radzionków w przecią-

gu ostatnich  lat przybywa wniosków 
o udzielenie dotacji do wymiany ko-
tłów na  bardziej  ekologiczny.  Liczba 
udzielanych dotacji kształtuje się na-
stępująco:

W  2015  w  ramach 
dofinansowania  z  Wo-

jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach  –  Programu  Ograniczenia 
Niskiej  Emisji  dla  Gminy  Radzion-
ków  „KAWKA”  udzielono  27  dotacji 
na łączną kwotę 198 400,00 zł.
Jak  widać  z  każdym  rokiem  co-

raz  więcej  mieszkańców  wymienia 
kotły  starego  typu na nowe,  jednak-
że  doprowadzenie  takimi  działania-
mi jakości powietrza do stanu nieza-
grażającego  zdrowiu  ludzi  jest  pro-
cesem długofalowym. Coraz większa 
świadomość  ekologiczna  mieszkań-
ców Gminy Radzionków skutkuje co-
raz  częstszymi  zapytaniami  telefo-
nicznymi o możliwość udzielenia do-
tacji na wymianę kotła. Ilość nadsyła-
nych wniosków o takie dofinansowa-

nie także napawa opty-
mizmem.  Utrzymując 
tą tendencje mamy na-
dzieję,  że  w  niedługim 
czasie  powietrze  nad 
Radzionkowem  będzie 
czystsze, a komfort na-
szego  życia  w  mieście 
się poprawi.

I  tu  warto  przy  okazji  wspo-
mnieć,  że  wysiłki  Urzędu  Miasta 
Radzionków w zakresie ogranicze-
nia  niskiej  emisji  zostały  dostrze-
żone.  Wielka  zasługa  w  tej  efek-
tywności  działań,  to  wkład  pra-
cy m.in.  całego Referatu Ochrony 
Środowiska.
W  zeszłym  roku  miasto  Ra-

dzionków  otrzymało  certyfikat 
w ramach kampanii „EkoLogiczna 
Gmina. Ogrzewamy z głową”. Cer-
tyfikat wydawany jest przez Polską 
Izbę Ekologii (PIE) oraz Platformę 
Producentów  Urządzeń  Grzew-
czych na Paliwa Stałe, która dzia-
ła  w  ramach  PIE.  Swoim  patro-
natem kampanię objęli: Minister-
stwo  Gospodarki, Marszałek Wo-
jewództwa  Małopolskiego  oraz 

Instytut  Chemicznej 
Przeróbki Węgla.

Celem  kampa-
nii  „EkoLogiczna 
Gmina. Ogrzewa-

my z głową” jest edukacja mieszkań-
ców w zakresie właściwego wykorzy-
stywania takich źródeł ciepła jak wę-
giel, pelet i drewno do ogrzewania do-
mów jednorodzinnych. 

Misja  przedsięwzięcia  to  rozpo-
wszechnienie  rozwiązań  ekologicz-
nych, przekładających  się  równocze-
śnie  na  obniżanie  kosztów  ogrzewa-
nia. Gmina Pawłowice wie, że w kon-
tekście  wyzwań  w  zakresie  poprawy 
jakości  powietrza  w  Polsce  koniecz-
ne  jest,  obok  konieczności  wprowa-
dzenia  certyfikacji  i  kontroli  jakości 
paliw stałych i urządzeń grzewczych, 
popularyzowanie  ekologicznych  za-

chowań  w  zakresie  codziennej  eks-
ploatacji instalacji spalania paliw sta-
łych.
Referat  Ochrony  Środowiska 

w Urzędzie Miasta Radzionków przy-
pomina  równocześnie,  że  prawidło-
we  użytkowanie  lub  wymiana  urzą-
dzeń  grzewczych  pozwala  nie  tylko 
podnieść  ich  standardy  ekologiczne, 
ale  równocześnie  także  sprawność 
grzewczą.

| 3

DIOKSYNY
 – sprzyjające powstawaniu 
nowotworów oraz bezpłodności

WIELOPIERŚCIENIOWE 
WĘGLOWODORY AROMATYCZNE 
– substancje rakotwórcze, 
powodujące ciężkie zatrucia

METALE CIĘŻKIE
– szkodliwe dla ludzi, zwierząt 
oraz roślin. mogą powodować 
uszkodzenia układy nerwowe-
go doprowadzając do agresyw-
ności i zaburzeń snu

TLENKI AZOTU
– jedna z przyczyn powsta-
wania dziury ozonowej 
i smogu. znacznie obniża 
również naszą odporność

DWUTLENEK SIARKI
 – jedna z głównych 
przyczyn powstawania 
kwaśnych deszczy

Dobre stosunki z „dymiącym sąsiadem", albo 
zdrowie Twoje i Twojej rodziny. Wybieraj!
Jeśli wybierasz zdrowie, to porozmawiaj z sąsiadem 
lub zadzwoń do Straży Miejskiej lub Gminnej

CO ZRObIć 
Z TAKIM 
SąSIADEM?

Jak smog wpływa na nasze zdrowie i ży-
cie pisano już wielokrotnie. Dopóki jednak 
nasze powietrze wyraźnie się nie poprawi, 
będziemy o tym mówić nieustannie. Każ-
dy komin, który przestanie wyrzucać z sie-
bie trujący dym, to ulga dla dzieci, kobiet 
w ciąży, osób starszych i każdego z nas.

Pyły zawieszone – smog – przedostają się 
do wody, powietrza i gleby zatruwając je. Wdy-
chane do płuc utrudniają wymianę gazową, co 
w konsekwencji może prowadzić do pylicy, no-
wotworów, zatruć, astmy i chorób alergicznych. 

MIEj sERcEdLa zdroWia 
swOjEGO,

swOIch dZIEcI 
I sąsIAdów

NISKA EMISjA – SMOG. TY TEŻ MOŻESZ Z NIM SKUTECZNIE WALCZYć. jEŻELI 
bĘDZIESZ ObOjĘTNY, SKUTKI MOGą bYć ZłE, ALbO bARDZO ZłE.

LEKARZE
ALARMUją!

Powietrze zanieczyszczone rozmaitymi substancjami 
bardzo źle wpływa na nasz organizm i zdrowie.
Oto najczęściej występujące dolegliwości i choroby wynikające z niskiej emisji

Nowotwory

Choroby serca

Choroby układu 
oddechowego

Zaburzenia centralnego 
układu nerwowego

Osłabienie płodności

Choroby oczu

Zaburzenia w układzie 
krążenia

Reakcje alergiczne

Problemy
dermatologiczne

w pyle znajdują się:

Opracowanie: Paweł Arczyński

„…najczęściej 
stosowanym źródłem 
ciepła pozostają na 
dzień dzisiejszy kotły
na paliwo stałe…”

Informuje nas Podinspektor Referatu Ochrony Środowiska
– Pan Adam Piontek

Radzionków

Dotacje z budżetu gminy:
2010 rok – 3 dotacje na łączną kwotę 6 785,70 zł,
2011 rok – 7 dotacji na łączną kwotę 17 240,00 zł
2012 rok – 8 dotacji na łączną kwotę 20 000,00 zł
2013 rok – 6 dotacji na łączną kwotę 14 858,62 zł
2014 rok – 15 dotacji na łączną kwotę 36 100,40 zł
2015 rok – 31 dotacji na łączną kwotę 108 912,67 zł

Jaka jest sytuacja grzewcza
w kontekście niskiej emisji?

Czy jest lepiej niż w poprzedniCh lataCh? 
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Redakcja: Niska emi-
sja. Co to w ogóle ta-
kiego jest?
Krystyna Kubica: Po-
jęciem niskiej emisji, 
określa się emisję za-
nieczyszczeń wprowa-
dzanych do powietrza 
z emitorów o wysokości 

poniżej 40 m. Czyli pojęcie niskiej emisji dotyczy nie tylko emi-
sji z indywidualnych gospodarstw domowych (domy jednoro-
dzinne, budynki wielorodzinne), ale także z instalacji spalania 
eksploatowanych w lokalnych kotłowniach małej mocy ciepl-
nej, budynkach użyteczności publicznej, warsztatach, przed-
siębiorstwach usługowych, piekarniach, itd.. Pod tym poję-
ciem kryje się też emisja komunikacyjna – transportowa oraz 
tzw. emisja niezorganizowana powodowana pożarami, pra-
cami polowymi, czy pyleniem ze składowisk materiałów syp-
kich. Pojęcie niskiej emisji znane jest od dawna. Proszę za-
uważyć, że w nim nie pojawia się stwierdzenie jednoznaczne 
powiązanie ze spalaniem paliw stałych (paliwa kopalne i sta-
ła biomasa), zwłaszcza węgla. Przecież z kotła gazowego, czy 
olejowego emitowane spaliny też są wprowadzane do powie-
trza spalin – produkty spalania: H2O, CO2, NOx, SO2, a także 
CO, sadza jeżeli kocioł pracuje nieprawidłowo. Oczywistym 
jest, że ilość tlenku węgla i sadzy, czy tlenków siarki czy azotu 
ze spalania gazu, czy oleju w nowoczesnych kotłach c.o. jest 
nieporównywalnie mniejsza niż ze spalania węgla czy drew-
na, w przeliczeniu na jedną jednostkę ciepła użytkowego, 
zwłaszcza w sytuacji gdy te paliwa stałe, często złej jakości, 
są spalane w piecach, kotłach c.o. o przestarzałej konstruk-
cji. W takich warunkach spalania emitowane do atmosfery są 
także zanieczyszczenia o charakterze kancerogennym, muta-
gennym i toksycznym, jak sadza, benzo (a) piren i inne wie-
lopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dioksyny, a tak-
że metale ciężkie. Ilość emitowanych substancji toksycznych 
wzrasta także, jeżeli spalane są samodzielnie lub współspa-
lane z węglem, czy drewnem odpady komunalne. Wprowa-
dzane duże ilości zanieczyszczeń do powietrza z niskich emito-
rów – kominów prowadzi do powstania wysokich stężeń za-
nieczyszczeń w strefie o gęstej zabudowie i przyczynia się do 
powstawania zjawiska smogu, które tak ostatnio jest nagła-
śniane, zwłaszcza na przykładzie miasta Krakowa. Smog jest 
nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym charakteryzują-
cym się współwystępowaniem zanieczyszczeń powietrza spo-
wodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych na-
turalnych zjawisk atmosferycznych: znacznej wilgotności po-
wietrza (mgła, bliskość akwenów i cieków wodnych) i braku 
przewietrzania.
R: Coraz częściej słyszymy, że węgiel jest brudny, a jego spa-
lanie niezdrowe dla ludzi. Takie opinie najczęściej rodzą się 
we wspomnianym przez Panią Krakowie. Czy to oznacza, że 
z węglem powinniśmy się już powoli żegnać. Czy, aby te opi-
nie nie są zbyt przesadzone?
KK: Przywołam tutaj powtarzane przeze mnie od lat stwier-
dzenie: to nie paliwo jest odpowiedzialne za zanieczyszcza-
nie środowiska ale sposób i technika jego spalania. Oczywi-
ście nie mówimy w tym miejscu o dwutlenku węgla – CO2, bo 
w tym przypadku im więcej pierwiastka C (czyli węgla pier-
wiastkowego) zawiera paliwo, tym więcej jest go w produk-
tach spalania. Niemniej należy też stwierdzić, że ze wzglę-
dów ekonomicznych nie da się przenieść bezpośrednio spo-
sobu spalania oraz oczyszczania spalin z wielkiej energetyki 
(przemysłowej, zawodowej) do małego urządzenia grzewcze-
go jakim jest kocioł c.o. stosowany w budynku jednorodzin-
nym. Dlatego też węgiel stosowany jako paliwo dla tych ko-
tłów powinien mieć odpowiednie właściwości – rozmiar ziar-
na, zawartość popiołu, siarki, części lotne, wartość opałową, 
ale także odpowiednie tzw. parametry technologiczne (spie-
kalność, temperatury mięknienia, spiekania popiołu); powin-
ny to być tzw. paliwa kwalifikowane, których parametry jako-
ściowe są uzależnione od rodzaju kotła – inne dla kotłów z au-
tomatycznym zasilaniem w paliwo, a inne do ręcznie zasila-
nych w paliwo. Niestety od roku 2004 na rynku węgla dla in-

dywidualnych gospodarstw domowych pojawi-
ły się poza sortymentowe produkty przerób-

ki węgla – muły, flotokoncentraty o bardzo 
drobnym uziarnieniu poniżej 1 milimetr, 
zawierające duże ilości popiołu, wilgoci, 
których spalanie w piecach i kotłach c.o. 

skutkuje bardzo dużymi emisjami pyłu powyżej wspomnia-
nych zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia człowieka. Ta-
kie „paliwa”, a właściwie odpady powinny być spalane w in-
stalacjach do tego przystosowanych w energetyce. Reasumu-
jąc, spalanie odpowiednich sortymentów węglowych (gro-
szek, orzech), kwalifikowanych paliw węglowych w nowocze-
snych kotłach c.o. wysokosprawnych energetycznie i ekolo-
gicznie, dla których są one skonstruowane nie stanowi zagro-
żenia dla zdrowia człowieka. Wspomniał Pan o Krakowie, no 
cóż takie opinie są nie tylko w tym mieście, ale także i innych 
regionach Polski, ponieważ rośnie świadomość i zaintereso-
wanie środowiskiem społeczeństwa w którym żyje, a brak od-
powiedniej informacji o aktualnych możliwościach czystego 
spalania węgla i innych paliw stałych, w tym drewna utrwala 
taki poziom wiedzy. Na pewno z węglem w sektorze komu-
nalno-bytowym szybko się nie pożegnamy, ponieważ ekono-
micznie i surowcowo jest to niemożliwe i niekonieczne, nowe 
techniki spalania jednoznacznie pokazują, że węgiel można 
spalać czysto w domowych kotłach c.o. Niemniej jednak jak 
najszybciej powinniśmy się żegnać ze spalaniem węgla w tra-
dycyjnych piecach, czy kotłach starej konstrukcji w rozproszo-
nym budownictwie jednorodzinnym. Natomiast z zabudowy 
wielorodzinnej śródmiejskiej miast indywidualne ogrzewa-
nie mieszkań piecami węglowymi winno być eliminowane na 
rzecz dostępnych sieci ciepłowniczych, gazu sieciowego czy 
lokalnych wysokosprawnych, niskoemisyjnych kotłowni opa-
lanych paliwami stałymi.
R: Jak można bardziej efektywniej zmotywować Polaków 
do wymiany kotłów na nowe – ekologiczne?
KK: Najlepszą motywacją wszystkich działań jest ekonomia, 
czyli koszty ogrzewania ponoszone w sezonie grzewczym. 
Oczywistym jest, że należy uświadamiać społeczeństwo, że 
spalanie niskiej jakości paliw w piecach oraz kotłach starej, 
nieefektywnej konstrukcji jest źródłem emisji szkodliwych 
dla zdrowia zanieczyszczeń, ale należy także wskazywać na 
realne korzyści ekonomiczne, wynikające z mniejszego zuży-
cia paliwa po zainstalowaniu nowoczesnego kotła. Szacuje 
się, że około 30% mniej zużywa się paliwa w sezonie grzew-
czym w porównaniu do zużycia w kotle o starej konstrukcji. Ta 
ilość ulega jeszcze zmniejszeniu, jeżeli budynek zostanie do-
cieplony. Dla znaczącej części naszego społeczeństwa, o nie 
najwyższych miesięcznych dochodach (dochody około 50% 
polskiego społeczeństwa nie przekraczają 2000 zł netto mie-
sięcznie), koszt ogrzewania ponoszone w sezonie grzewczym 
jest podstawowym kryterium wyboru sposobu ogrzewania 
pomieszczeń mieszkalnych i bardzo często także przygotowa-
nia ciepłej wody użytkowej. Należy w tym miejscu podważyć 
powtarzaną opinię, że stosowanie mułów pozwala zaosz-
czędzić na koszcie paliwa. Przeprowadzona analiza średnie-
go w sezonie grzewczym kosztu pozyskania jednostki ciepła 
użytkowego w kotłach nowoczesnej konstrukcji (np. najwyż-
szej klasy 5 wg PN EN 303‑5 2012), zasilanych automatycz-
nie kwalifikowanymi paliwami (tzw. ekogroszkami posiadają-
cymi odpowiednie certyfikaty), wykazała, że jest on niższy od 
kosztu wytworzenia ciepła w kotłach starej konstrukcji opa-
lanych „tanimi” mułami. To tzw. koszty eksploatacyjne, a nie 
należy jednak zapominać, że nowe instalacje spalania wyma-
gają nakładów finansowych, na które składają się koszt no-
wego kotła (optymalnie ze zbiornikiem buforowym) i insta-
lacji kominowej, a także docieplenia budynku, by zmniejszyć 
zapotrzebowanie na ciepło. I w tym zakresie konieczne jest 
wsparcie finansowe dla właściciela budynku jednorodzinne-
go ze strony lokalnego samorządu – gminy.
R: Wiemy, że programy dotacyjne działające w gminach 
nie zawsze są wykorzystywane w 100%. Tzn. budżet prze-
znaczony na ten cel w danej gminie nie jest wykorzystywa-
ny w całości. Mając na uwadze dobro nas wszystkich, na-
sze zdrowie i środowisko, co jeszcze można zrobić, aby przy-
spieszyć działania związane z ograniczaniem niskiej emisji 
ze spalania paliw stałych na poziomie lokalnym – gminy?
KK: Jak wiadomo, bardzo uciążliwym dla efektywnego dzia-
łania naszych gmin w zakresie wspierania indywidualnego 
pozyskiwania czystego ciepła z paliw stałych, czyli przygoto-
wania dobrych programów dotacyjnych, jest brak odpowied-
nich regulacji, rozporządzeń ogólnokrajowych w tym zakre-
sie. Pierwszym krokiem w tym zakresie jest tzw. ustawa an-
tysmogowa, ale przede wszystkim brak standardów emisji 
dla instalacji spalania o mocy cieplnej poniżej 1MW, standar-
dów jakościowych dla paliw węglowych dla sektora komunal-
no‑bytowego (z całkowitym zakazem stosowania mułów, czy 

flotokoncentratów, energetycznych miałów węglowych), ale 
także rozporządzenia określające sposób kontroli tych insta-
lacji z wykorzystaniem służb kominiarskich. Pomimo tych bra-
ków gminy mogą tak skonstruować dobry program, w opar-
ciu o dostępne narzędzia prawne, żeby wymiana starego ko-
tła, czy pieców na wysoko sprawny energetycznie i niskoemi-
syjny kocioł wiązała się z otrzymaniem bonifikat i dopłat do 
zakupu kotła, a właściwie nowej instalacji spalania, a jedno-
cześnie zawierała odpowiednie sankcje karne za spalanie od-
padów komunalnych lub „złej jakości paliw”. Programy dota-
cyjne winny też zawierać zobowiązania dla dotowanego by 
korzystał z nadzoru, kontroli przez służby kominiarskie. Wspo-
mniałam o dotacji do instalacji spalania, a nie tylko do zaku-
pu nowoczesnego kotła. Należy podkreślić, że te nowocze-
sne kotły, czy to węglowe, czy kotły na pelet lub zgazowują-
ce na drewno opałowe, to urządzenia grzewcze z daleko za-
awansowaną automatyzacja obsługi. Muszą one być podłą-
czone do kominów o odpowiedniej konstrukcji, tak by w trak-
cie ciągłej eksploatacji mogły pracować z wysoką sprawno-
ścią cieplną i bardzo małymi emisjami zanieczyszczeń na po-
ziomie zadeklarowanym w świadectwach badań w laborato-
riach dopuszczających je do obrotu rynkowego.
R: Czy wymiana starych pieców i tradycyjnych kotłów na 
polskie kotły najwyższej klasy, spełniające wymagania nor-
my PN EN 303‑5:2012 poprawi jakość powietrza i spalanie 
węgla w indywidualnych gospodarstwach domowych nie 
będzie w dalszym ciągu zagrożeniem dla naszego powie-
trza? Czy dynamiczne wprowadzenie ich do użytkowania 
przyczyni się do osiągnięcia efektu ekologicznego, na któ-
rym tak nam przecież zależy?
KK: Chciałabym przede wszystkim podkreślić, że polska bran-
ża producentów kotłów na paliwa stałe – węgiel, stałe biopa-
liwa (pelety, drewno opałowe) należy do największej w Euro-
pie. Branża jest tak mocno osadzona w krajowych realiach, 
że można mówić o tzw. „POLSKIM CIEPLE”, a niektóre z pol-
skich kotłów, które spełniają nie tylko wymagania normy PN 
EN 303‑5:2012, ale także ostrzejsze krajowe standardy są do-
finansowane w ramach programów obowiązujących w kra-
jach UE, jak np. Niemcy. Przeprowadzona analiza wykaza-
ła, że wymiana wszystkich starych pieców, kotłów opalanych 
węglem na danym terenie na nowoczesne, najwyższej klasy 
wg. wspomnianej normy pozwoli zredukować emisję pyłu 
(w tym PM10, PM2.5), bezo (a) pirenu o ponad 90%, co po-
zwoliłoby w ogromnym stopniu poprawić jakość powietrza 
i zmniejszyć zagrożenie dla zdrowia człowieka i stanu środo-
wiska.
R: Od niedawna mamy nową ustawę antysmogową. Czy to 
dobra, czy zła ustawa? Jakie mogą być jej skutki?
KK: Może najpierw wyjaśnijmy co to jest „ustawa antysmo-
gowa”? Nie jest to nowa, specjalna ustawa odnosząca się do 
ograniczania nienaturalnego zjawiska jakim jest smog. Usta-
wą antysmogową nazwano nowelizację, istniejącej od ponad 
15 lat, Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1593), w której w artykule 96 wprowadzono zapis: „Art. 
96. 1. Sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu 
zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie lu-
dzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy 
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spala-
nie paliw.” Jest to dopiero początek drogi porządkowania sys-
temowego stosowania paliw stałych w indywidualnych go-
spodarstwach domowych do wytwarzania czystego ciepła 
użytkowego. Właściwe wykorzystanie ustawy antysmogo-
wej przez samorządy nie stanowi zagrożenia dla producen-
tów kotłów c.o. opalanych węglem, drewnem (stałymi biopa-
liwami) jak i samego węgla i stałych biopaliw, a wręcz sta-
nowić powinna impuls dla innowacyjnego rozwoju obydwu 
branż z pożytkiem dla poprawy jakości powietrza, szeroko ro-
zumianego środowiska i zdrowia społeczeństwa naszego kra-
ju. Osobiście mam nadzieję, że wspomniane powyżej braki 
w uregulowaniach prawnych zostaną szybko, zgodnie z zapi-
sami w Projekcie Krajowego Programu Poprawy Jakości Po-
wietrza usunięte, by ułatwić działania samorządom i wspo-
móc obydwie branże producenckie.
R: Dziękuje za rozmowę
KK: Ja również dziękuję i życzę powodzenia i sukcesów w pro-
mowaniu dobrych praktyk w zaopatrzeniu w ciepło budow-
nictwa jednorodzinnego, czyste ciepło wytwarzane z paliw 
stałych – węgla i stałych biopaliw. 

„…TO NIE PALIWA STAłE STOSOWANE W  INDYWIDUALNYCh GOSPODARSTWACh DOMOWYCh 
Są ODPOWIEDZIALNE ZA ZANIECZYSZCZANIE ŚRODOWISKA, ALE TEChNOLOGIE ICh SPALANIA”
Wywiad z Panią dr inż. Krystyną Kubicą – ekspertem Polskiej Izby Ekologii, wieloletnim dyrektorem za-
kładu badawczego Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i pracownikiem naukowo-badawczym 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach
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Ekogroszek i pellet, to w ostatnich latach najpopularniejsze paliwa 
stałe. Wiele osób, które stoją przed wyborem odpowiedniego dla siebie pali-
wa stałego zadają sobie pytanie; co wybrać? Zarówno pellet jak i ekogroszek 
mają swoje wady i zalety. Postaramy się je przedstawić. Być może będzie to 
pomocne w podjęciu ostatecznej decyzji.

Tu na wstępie należy przypomnieć, że zarówno pierwsze jak i drugie pa-
liwo stałe możemy spalać ekologicznie w nowoczesnych kotłach klasy 4 i 5 
zgodnych z normą PN EN 303‑5:2012. Najbardziej ekologiczne to te, 
które nie posiadają dodatkowego rusztu, ani możliwości jego montażu. Naj-
częściej są one oznaczone znakiem „Polskie Ciepło”.

EKOGROsZEK,
cZy PELLET?

wybóR wcALE NIE jEsT PROsTy, ALE MOżLIwy…

Każdym z paliw można ogrzewać się 
ekologicznie i ekonomicznie. Nowocze-
sne urządzenia, w których będziemy 
spalać takie paliwa nie będą wpływały 
na powstawanie uciążliwego i szkodli-

wego dla naszego zdrowia smogu. Wy-
bór kotła zarówno na pellet jak i eko-
groszek jest porównywalnie dobry. Wy-
daje się jednak, że najlepszym wybo-
rem jest jednak kocioł, który przystoso-

wany jest do spalania zarówno jedne-
go jak i drugiego paliwa. Daje to nam 
możliwość zmiany paliwa ze względu 
np. na dostępność paliwa na rynku lub 
jego ceny.

ŁATWO DOSTĘPNY

JEDEN Z NAJTAŃSZYCH I EKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

EKOLOGICZNE ŹRÓDŁO CIEPŁA POD WARUNKIEM UŻYTKOWANIA 
W NOWOCZESNYCH KOTŁACH

BARDZIEJ KALORYCZNY OD PELLETU
24‑28 MJ/kg

W EKSPLOATACJI TAŃSZY O OKOŁO 30% OD PELLETU

PALIWO DOBRE JAKOŚCIOWO

BRUDNIEJSZY OD PELLETU

BRAK MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA POPIOŁU

UZUPEŁNIANIE PALIWA RAZ NA KILKA DNI

EMISJA PYŁÓW NAWET 70‑KROTNIE MNIEJSZĄ OD TRADYCYJNYCH 
KOTŁÓW ZASYPOWYCH

EKOGROsZEK
ŁATWO DOSTĘPNY

JEDEN Z NAJTAŃSZYCH I EKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

EKOLOGICZNE ŹRÓDŁO CIEPŁA POD WARUNKIEM UŻYTKOWANIA 
W NOWOCZESNYCH KOTŁACH

WYSOKA KALORYCZNOŚĆ, ALE NIECO MNIEJSZA OD EKOGROSZKU
18‑20 MJ/kg

BARDZIEJ CZYSTY OD EKOGROSZKU

PALIWO DOBRE JAKOŚCIOWO

DAJĄCY MNIEJ POPIOŁU OD EKOGROSZKU

POPIÓŁ MOŻE POSŁUŻYĆ JAKO EKOLOGICZNY NAWÓZ DO OGRODU

UZUPEŁNIANIE PALIWA RAZ NA KILKA DNI

EMISJA PYŁÓW NAWET 70‑KROTNIE MNIEJSZĄ OD TRADYCYJNYCH 
KOTŁÓW ZASYPOWYCH

PELLET

cZyM chARAKTERyZujE 
sIĘ KAżdE Z PALIw?

Zakup kotłów na 

ekogroszek lub pellet 

jest także często

 dotowany przez

 Urzędy Miast i Gmin
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Redakcja: Niska emi-
sja. Co to w ogóle ta-
kiego jest?
Krystyna Kubica: Po-
jęciem niskiej emisji, 
określa się emisję za-
nieczyszczeń wprowa-
dzanych do powietrza 
z emitorów o wysokości 

poniżej 40 m. Czyli pojęcie niskiej emisji dotyczy nie tylko emi-
sji z indywidualnych gospodarstw domowych (domy jednoro-
dzinne, budynki wielorodzinne), ale także z instalacji spalania 
eksploatowanych w lokalnych kotłowniach małej mocy ciepl-
nej, budynkach użyteczności publicznej, warsztatach, przed-
siębiorstwach usługowych, piekarniach, itd.. Pod tym poję-
ciem kryje się też emisja komunikacyjna – transportowa oraz 
tzw. emisja niezorganizowana powodowana pożarami, pra-
cami polowymi, czy pyleniem ze składowisk materiałów syp-
kich. Pojęcie niskiej emisji znane jest od dawna. Proszę za-
uważyć, że w nim nie pojawia się stwierdzenie jednoznaczne 
powiązanie ze spalaniem paliw stałych (paliwa kopalne i sta-
ła biomasa), zwłaszcza węgla. Przecież z kotła gazowego, czy 
olejowego emitowane spaliny też są wprowadzane do powie-
trza spalin – produkty spalania: H2O, CO2, NOx, SO2, a także 
CO, sadza jeżeli kocioł pracuje nieprawidłowo. Oczywistym 
jest, że ilość tlenku węgla i sadzy, czy tlenków siarki czy azotu 
ze spalania gazu, czy oleju w nowoczesnych kotłach c.o. jest 
nieporównywalnie mniejsza niż ze spalania węgla czy drew-
na, w przeliczeniu na jedną jednostkę ciepła użytkowego, 
zwłaszcza w sytuacji gdy te paliwa stałe, często złej jakości, 
są spalane w piecach, kotłach c.o. o przestarzałej konstruk-
cji. W takich warunkach spalania emitowane do atmosfery są 
także zanieczyszczenia o charakterze kancerogennym, muta-
gennym i toksycznym, jak sadza, benzo (a) piren i inne wie-
lopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dioksyny, a tak-
że metale ciężkie. Ilość emitowanych substancji toksycznych 
wzrasta także, jeżeli spalane są samodzielnie lub współspa-
lane z węglem, czy drewnem odpady komunalne. Wprowa-
dzane duże ilości zanieczyszczeń do powietrza z niskich emito-
rów – kominów prowadzi do powstania wysokich stężeń za-
nieczyszczeń w strefie o gęstej zabudowie i przyczynia się do 
powstawania zjawiska smogu, które tak ostatnio jest nagła-
śniane, zwłaszcza na przykładzie miasta Krakowa. Smog jest 
nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym charakteryzują-
cym się współwystępowaniem zanieczyszczeń powietrza spo-
wodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych na-
turalnych zjawisk atmosferycznych: znacznej wilgotności po-
wietrza (mgła, bliskość akwenów i cieków wodnych) i braku 
przewietrzania.
R: Coraz częściej słyszymy, że węgiel jest brudny, a jego spa-
lanie niezdrowe dla ludzi. Takie opinie najczęściej rodzą się 
we wspomnianym przez Panią Krakowie. Czy to oznacza, że 
z węglem powinniśmy się już powoli żegnać. Czy, aby te opi-
nie nie są zbyt przesadzone?
KK: Przywołam tutaj powtarzane przeze mnie od lat stwier-
dzenie: to nie paliwo jest odpowiedzialne za zanieczyszcza-
nie środowiska ale sposób i technika jego spalania. Oczywi-
ście nie mówimy w tym miejscu o dwutlenku węgla – CO2, bo 
w tym przypadku im więcej pierwiastka C (czyli węgla pier-
wiastkowego) zawiera paliwo, tym więcej jest go w produk-
tach spalania. Niemniej należy też stwierdzić, że ze wzglę-
dów ekonomicznych nie da się przenieść bezpośrednio spo-
sobu spalania oraz oczyszczania spalin z wielkiej energetyki 
(przemysłowej, zawodowej) do małego urządzenia grzewcze-
go jakim jest kocioł c.o. stosowany w budynku jednorodzin-
nym. Dlatego też węgiel stosowany jako paliwo dla tych ko-
tłów powinien mieć odpowiednie właściwości – rozmiar ziar-
na, zawartość popiołu, siarki, części lotne, wartość opałową, 
ale także odpowiednie tzw. parametry technologiczne (spie-
kalność, temperatury mięknienia, spiekania popiołu); powin-
ny to być tzw. paliwa kwalifikowane, których parametry jako-
ściowe są uzależnione od rodzaju kotła – inne dla kotłów z au-
tomatycznym zasilaniem w paliwo, a inne do ręcznie zasila-
nych w paliwo. Niestety od roku 2004 na rynku węgla dla in-

dywidualnych gospodarstw domowych pojawi-
ły się poza sortymentowe produkty przerób-

ki węgla – muły, flotokoncentraty o bardzo 
drobnym uziarnieniu poniżej 1 milimetr, 
zawierające duże ilości popiołu, wilgoci, 
których spalanie w piecach i kotłach c.o. 

skutkuje bardzo dużymi emisjami pyłu powyżej wspomnia-
nych zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia człowieka. Ta-
kie „paliwa”, a właściwie odpady powinny być spalane w in-
stalacjach do tego przystosowanych w energetyce. Reasumu-
jąc, spalanie odpowiednich sortymentów węglowych (gro-
szek, orzech), kwalifikowanych paliw węglowych w nowocze-
snych kotłach c.o. wysokosprawnych energetycznie i ekolo-
gicznie, dla których są one skonstruowane nie stanowi zagro-
żenia dla zdrowia człowieka. Wspomniał Pan o Krakowie, no 
cóż takie opinie są nie tylko w tym mieście, ale także i innych 
regionach Polski, ponieważ rośnie świadomość i zaintereso-
wanie środowiskiem społeczeństwa w którym żyje, a brak od-
powiedniej informacji o aktualnych możliwościach czystego 
spalania węgla i innych paliw stałych, w tym drewna utrwala 
taki poziom wiedzy. Na pewno z węglem w sektorze komu-
nalno-bytowym szybko się nie pożegnamy, ponieważ ekono-
micznie i surowcowo jest to niemożliwe i niekonieczne, nowe 
techniki spalania jednoznacznie pokazują, że węgiel można 
spalać czysto w domowych kotłach c.o. Niemniej jednak jak 
najszybciej powinniśmy się żegnać ze spalaniem węgla w tra-
dycyjnych piecach, czy kotłach starej konstrukcji w rozproszo-
nym budownictwie jednorodzinnym. Natomiast z zabudowy 
wielorodzinnej śródmiejskiej miast indywidualne ogrzewa-
nie mieszkań piecami węglowymi winno być eliminowane na 
rzecz dostępnych sieci ciepłowniczych, gazu sieciowego czy 
lokalnych wysokosprawnych, niskoemisyjnych kotłowni opa-
lanych paliwami stałymi.
R: Jak można bardziej efektywniej zmotywować Polaków 
do wymiany kotłów na nowe – ekologiczne?
KK: Najlepszą motywacją wszystkich działań jest ekonomia, 
czyli koszty ogrzewania ponoszone w sezonie grzewczym. 
Oczywistym jest, że należy uświadamiać społeczeństwo, że 
spalanie niskiej jakości paliw w piecach oraz kotłach starej, 
nieefektywnej konstrukcji jest źródłem emisji szkodliwych 
dla zdrowia zanieczyszczeń, ale należy także wskazywać na 
realne korzyści ekonomiczne, wynikające z mniejszego zuży-
cia paliwa po zainstalowaniu nowoczesnego kotła. Szacuje 
się, że około 30% mniej zużywa się paliwa w sezonie grzew-
czym w porównaniu do zużycia w kotle o starej konstrukcji. Ta 
ilość ulega jeszcze zmniejszeniu, jeżeli budynek zostanie do-
cieplony. Dla znaczącej części naszego społeczeństwa, o nie 
najwyższych miesięcznych dochodach (dochody około 50% 
polskiego społeczeństwa nie przekraczają 2000 zł netto mie-
sięcznie), koszt ogrzewania ponoszone w sezonie grzewczym 
jest podstawowym kryterium wyboru sposobu ogrzewania 
pomieszczeń mieszkalnych i bardzo często także przygotowa-
nia ciepłej wody użytkowej. Należy w tym miejscu podważyć 
powtarzaną opinię, że stosowanie mułów pozwala zaosz-
czędzić na koszcie paliwa. Przeprowadzona analiza średnie-
go w sezonie grzewczym kosztu pozyskania jednostki ciepła 
użytkowego w kotłach nowoczesnej konstrukcji (np. najwyż-
szej klasy 5 wg PN EN 303‑5 2012), zasilanych automatycz-
nie kwalifikowanymi paliwami (tzw. ekogroszkami posiadają-
cymi odpowiednie certyfikaty), wykazała, że jest on niższy od 
kosztu wytworzenia ciepła w kotłach starej konstrukcji opa-
lanych „tanimi” mułami. To tzw. koszty eksploatacyjne, a nie 
należy jednak zapominać, że nowe instalacje spalania wyma-
gają nakładów finansowych, na które składają się koszt no-
wego kotła (optymalnie ze zbiornikiem buforowym) i insta-
lacji kominowej, a także docieplenia budynku, by zmniejszyć 
zapotrzebowanie na ciepło. I w tym zakresie konieczne jest 
wsparcie finansowe dla właściciela budynku jednorodzinne-
go ze strony lokalnego samorządu – gminy.
R: Wiemy, że programy dotacyjne działające w gminach 
nie zawsze są wykorzystywane w 100%. Tzn. budżet prze-
znaczony na ten cel w danej gminie nie jest wykorzystywa-
ny w całości. Mając na uwadze dobro nas wszystkich, na-
sze zdrowie i środowisko, co jeszcze można zrobić, aby przy-
spieszyć działania związane z ograniczaniem niskiej emisji 
ze spalania paliw stałych na poziomie lokalnym – gminy?
KK: Jak wiadomo, bardzo uciążliwym dla efektywnego dzia-
łania naszych gmin w zakresie wspierania indywidualnego 
pozyskiwania czystego ciepła z paliw stałych, czyli przygoto-
wania dobrych programów dotacyjnych, jest brak odpowied-
nich regulacji, rozporządzeń ogólnokrajowych w tym zakre-
sie. Pierwszym krokiem w tym zakresie jest tzw. ustawa an-
tysmogowa, ale przede wszystkim brak standardów emisji 
dla instalacji spalania o mocy cieplnej poniżej 1MW, standar-
dów jakościowych dla paliw węglowych dla sektora komunal-
no‑bytowego (z całkowitym zakazem stosowania mułów, czy 

flotokoncentratów, energetycznych miałów węglowych), ale 
także rozporządzenia określające sposób kontroli tych insta-
lacji z wykorzystaniem służb kominiarskich. Pomimo tych bra-
ków gminy mogą tak skonstruować dobry program, w opar-
ciu o dostępne narzędzia prawne, żeby wymiana starego ko-
tła, czy pieców na wysoko sprawny energetycznie i niskoemi-
syjny kocioł wiązała się z otrzymaniem bonifikat i dopłat do 
zakupu kotła, a właściwie nowej instalacji spalania, a jedno-
cześnie zawierała odpowiednie sankcje karne za spalanie od-
padów komunalnych lub „złej jakości paliw”. Programy dota-
cyjne winny też zawierać zobowiązania dla dotowanego by 
korzystał z nadzoru, kontroli przez służby kominiarskie. Wspo-
mniałam o dotacji do instalacji spalania, a nie tylko do zaku-
pu nowoczesnego kotła. Należy podkreślić, że te nowocze-
sne kotły, czy to węglowe, czy kotły na pelet lub zgazowują-
ce na drewno opałowe, to urządzenia grzewcze z daleko za-
awansowaną automatyzacja obsługi. Muszą one być podłą-
czone do kominów o odpowiedniej konstrukcji, tak by w trak-
cie ciągłej eksploatacji mogły pracować z wysoką sprawno-
ścią cieplną i bardzo małymi emisjami zanieczyszczeń na po-
ziomie zadeklarowanym w świadectwach badań w laborato-
riach dopuszczających je do obrotu rynkowego.
R: Czy wymiana starych pieców i tradycyjnych kotłów na 
polskie kotły najwyższej klasy, spełniające wymagania nor-
my PN EN 303‑5:2012 poprawi jakość powietrza i spalanie 
węgla w indywidualnych gospodarstwach domowych nie 
będzie w dalszym ciągu zagrożeniem dla naszego powie-
trza? Czy dynamiczne wprowadzenie ich do użytkowania 
przyczyni się do osiągnięcia efektu ekologicznego, na któ-
rym tak nam przecież zależy?
KK: Chciałabym przede wszystkim podkreślić, że polska bran-
ża producentów kotłów na paliwa stałe – węgiel, stałe biopa-
liwa (pelety, drewno opałowe) należy do największej w Euro-
pie. Branża jest tak mocno osadzona w krajowych realiach, 
że można mówić o tzw. „POLSKIM CIEPLE”, a niektóre z pol-
skich kotłów, które spełniają nie tylko wymagania normy PN 
EN 303‑5:2012, ale także ostrzejsze krajowe standardy są do-
finansowane w ramach programów obowiązujących w kra-
jach UE, jak np. Niemcy. Przeprowadzona analiza wykaza-
ła, że wymiana wszystkich starych pieców, kotłów opalanych 
węglem na danym terenie na nowoczesne, najwyższej klasy 
wg. wspomnianej normy pozwoli zredukować emisję pyłu 
(w tym PM10, PM2.5), bezo (a) pirenu o ponad 90%, co po-
zwoliłoby w ogromnym stopniu poprawić jakość powietrza 
i zmniejszyć zagrożenie dla zdrowia człowieka i stanu środo-
wiska.
R: Od niedawna mamy nową ustawę antysmogową. Czy to 
dobra, czy zła ustawa? Jakie mogą być jej skutki?
KK: Może najpierw wyjaśnijmy co to jest „ustawa antysmo-
gowa”? Nie jest to nowa, specjalna ustawa odnosząca się do 
ograniczania nienaturalnego zjawiska jakim jest smog. Usta-
wą antysmogową nazwano nowelizację, istniejącej od ponad 
15 lat, Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1593), w której w artykule 96 wprowadzono zapis: „Art. 
96. 1. Sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu 
zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie lu-
dzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy 
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spala-
nie paliw.” Jest to dopiero początek drogi porządkowania sys-
temowego stosowania paliw stałych w indywidualnych go-
spodarstwach domowych do wytwarzania czystego ciepła 
użytkowego. Właściwe wykorzystanie ustawy antysmogo-
wej przez samorządy nie stanowi zagrożenia dla producen-
tów kotłów c.o. opalanych węglem, drewnem (stałymi biopa-
liwami) jak i samego węgla i stałych biopaliw, a wręcz sta-
nowić powinna impuls dla innowacyjnego rozwoju obydwu 
branż z pożytkiem dla poprawy jakości powietrza, szeroko ro-
zumianego środowiska i zdrowia społeczeństwa naszego kra-
ju. Osobiście mam nadzieję, że wspomniane powyżej braki 
w uregulowaniach prawnych zostaną szybko, zgodnie z zapi-
sami w Projekcie Krajowego Programu Poprawy Jakości Po-
wietrza usunięte, by ułatwić działania samorządom i wspo-
móc obydwie branże producenckie.
R: Dziękuje za rozmowę
KK: Ja również dziękuję i życzę powodzenia i sukcesów w pro-
mowaniu dobrych praktyk w zaopatrzeniu w ciepło budow-
nictwa jednorodzinnego, czyste ciepło wytwarzane z paliw 
stałych – węgla i stałych biopaliw. 

„…TO NIE PALIWA STAłE STOSOWANE W  INDYWIDUALNYCh GOSPODARSTWACh DOMOWYCh 
Są ODPOWIEDZIALNE ZA ZANIECZYSZCZANIE ŚRODOWISKA, ALE TEChNOLOGIE ICh SPALANIA”
Wywiad z Panią dr inż. Krystyną Kubicą – ekspertem Polskiej Izby Ekologii, wieloletnim dyrektorem za-
kładu badawczego Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i pracownikiem naukowo-badawczym 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach
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Ekogroszek i pellet, to w ostatnich latach najpopularniejsze paliwa 
stałe. Wiele osób, które stoją przed wyborem odpowiedniego dla siebie pali-
wa stałego zadają sobie pytanie; co wybrać? Zarówno pellet jak i ekogroszek 
mają swoje wady i zalety. Postaramy się je przedstawić. Być może będzie to 
pomocne w podjęciu ostatecznej decyzji.

Tu na wstępie należy przypomnieć, że zarówno pierwsze jak i drugie pa-
liwo stałe możemy spalać ekologicznie w nowoczesnych kotłach klasy 4 i 5 
zgodnych z normą PN EN 303‑5:2012. Najbardziej ekologiczne to te, 
które nie posiadają dodatkowego rusztu, ani możliwości jego montażu. Naj-
częściej są one oznaczone znakiem „Polskie Ciepło”.

EKOGROsZEK,
cZy PELLET?

wybóR wcALE NIE jEsT PROsTy, ALE MOżLIwy…

Każdym z paliw można ogrzewać się 
ekologicznie i ekonomicznie. Nowocze-
sne urządzenia, w których będziemy 
spalać takie paliwa nie będą wpływały 
na powstawanie uciążliwego i szkodli-

wego dla naszego zdrowia smogu. Wy-
bór kotła zarówno na pellet jak i eko-
groszek jest porównywalnie dobry. Wy-
daje się jednak, że najlepszym wybo-
rem jest jednak kocioł, który przystoso-

wany jest do spalania zarówno jedne-
go jak i drugiego paliwa. Daje to nam 
możliwość zmiany paliwa ze względu 
np. na dostępność paliwa na rynku lub 
jego ceny.

ŁATWO DOSTĘPNY

JEDEN Z NAJTAŃSZYCH I EKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

EKOLOGICZNE ŹRÓDŁO CIEPŁA POD WARUNKIEM UŻYTKOWANIA 
W NOWOCZESNYCH KOTŁACH

BARDZIEJ KALORYCZNY OD PELLETU
24‑28 MJ/kg

W EKSPLOATACJI TAŃSZY O OKOŁO 30% OD PELLETU

PALIWO DOBRE JAKOŚCIOWO

BRUDNIEJSZY OD PELLETU

BRAK MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA POPIOŁU

UZUPEŁNIANIE PALIWA RAZ NA KILKA DNI

EMISJA PYŁÓW NAWET 70‑KROTNIE MNIEJSZĄ OD TRADYCYJNYCH 
KOTŁÓW ZASYPOWYCH

EKOGROsZEK
ŁATWO DOSTĘPNY

JEDEN Z NAJTAŃSZYCH I EKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

EKOLOGICZNE ŹRÓDŁO CIEPŁA POD WARUNKIEM UŻYTKOWANIA 
W NOWOCZESNYCH KOTŁACH

WYSOKA KALORYCZNOŚĆ, ALE NIECO MNIEJSZA OD EKOGROSZKU
18‑20 MJ/kg

BARDZIEJ CZYSTY OD EKOGROSZKU

PALIWO DOBRE JAKOŚCIOWO

DAJĄCY MNIEJ POPIOŁU OD EKOGROSZKU

POPIÓŁ MOŻE POSŁUŻYĆ JAKO EKOLOGICZNY NAWÓZ DO OGRODU

UZUPEŁNIANIE PALIWA RAZ NA KILKA DNI

EMISJA PYŁÓW NAWET 70‑KROTNIE MNIEJSZĄ OD TRADYCYJNYCH 
KOTŁÓW ZASYPOWYCH

PELLET

cZyM chARAKTERyZujE 
sIĘ KAżdE Z PALIw?

Zakup kotłów na 

ekogroszek lub pellet 

jest także często

 dotowany przez

 Urzędy Miast i Gmin
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Oszczędnie zużywające 
paliwo

Nie tworzą smogu

Produkt polski

Nie posiadają rusztu 
awaryjnego ani elementów 

umożliwiających
jego zamontowanie

Posiadają certyfikat
4 lub 5 klasy wydany przez 
akredytowaną jednostkę 

badawczą zgodnie z normą 
 EN 303-5:2012

Wyposażone 
w automatyczny
 podajnik paliwa

Ekologiczne, zgodne 
z normami europejskimi

KOTłyWYDAWCA
CERTYFIKATU
Działamy dla wszystkich którzy chcą oddychać czystym powietrzem
i mieszkać w domu ogrzewanym polskim ciepłem, na które stać każdego.

www.ppugps.pl

 Szukaj kotłów
oznaczonych

 specjalnymi naklejkami

Z cERTyfIKATEM  „POLsKIE cIEPłO”
Wygodne w użytkowaniu
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Q EKO 25 KL. 4

KOTły

SIGma

ECO maTIX

EP V

Q EKO GL maXPELL 500 HT EKO GL

SIGma EKOPELL

CORTINa

SIGma UNI

EKO-GT KPP

Platforma Producentów Urządzeń Grzewczych na 
Paliwa Stałe (PPUGPS) przyznała 14 - stu wybra-
nym i specjalnie wyselekcjonowanym kotłom kla-
sy 4 i 5 dodatkowy certyfikat „Polskie Ciepło”. Kotły 
produkowane są przez 6-ciu wiodących, polskich 
producentów.

Branża kotlarska wychodzi naprzeciw potrzebom oczyszczenia naszego powietrza. Od-
powiedzią na te potrzeby są najnowsze technologie produkcji kotłów na paliwa stałe 
oraz certyfikat „Polskie Ciepło”

HT EKO 25 KW KL. 4 HT DaSPELL GL V7

Z cERTyfIKATEM  „POLsKIE cIEPłO”
EKO-GT KWP
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Dofinansowujemy
ograniczanie

 niskiej emisji

spotkały się one z dużym zainteresowaniem samorządów województwa śląskiego

W ramach tego działania gminy 
z terenu województwa śląskie-
go, po opracowaniu i zatwier-
dzeniu uchwałą Rady Gminy 

programu ograniczenia emisji lub innego do-
kumentu, w którym zawiera zagadnienia zwią-
zane z ograniczeniem niskiej emisji, np. Pro-
gramu Gospodarki Niskoemisyjnej, mogą 
ubiegać się o dofinansowanie z Wojewódzkie-
go Funduszu, z przeznaczeniem na termomo-
dernizację jednorodzinnych domów miesz-
kalnych, będących własnością osób fizycz-
nych. Uzyskane w ten sposób środki są następ-
nie przekazywane przez gminy poszczególnym 
mieszkańcom, którzy zgłosili chęć uczestnic-

twa w programie oraz spełniają wymogi for-
malne. To – jak wskazuje doświadczenie – jed-
na z najbardziej atrakcyjnych i skutecznych 
metod ograniczenia niskiej emisji oraz wymia-
ny przez osoby fizyczne starych kotłów na no-
woczesne i przyjazne środowisku.

W najbliższych latach nadal planujemy roz-
wijanie wszelkich form wsparcia finansowego 
inwestycji zmierzających do poprawy jakości 
powietrza w regionie. Zachęcamy więc do ko-
rzystania z naszej oferty po to, abyśmy w naj-
bliższym swoim otoczeniu, mogli odważnie żą-
dać od innych dbania o czystość naszego po-
wietrza.

dOfINANsOwAł w 2002 ROKu TAK ZwANE
ObsZAROwE PROGRAMy OGRANIcZENIA NIsKIEj EMIsjI

Ochrona atmosfery (OA):

OA 1. Zmniejszanie emisji pyłowo‑gazo-
wej, w tym tzw. „niskiej emisji”, zwiększe-
nie efektywności energetycznej wytwarza-
nia, przesyłu lub użytkowania energii.

OA 1.1. Wdrażanie projektów nowocze-
snych, efektywnych i przyjaznych środowi-
sku układów technologicznych oraz syste-
mów wytwarzania, przesyłu lub użytkowa-
nia energii.

OA 1.2. Budowa lub zmiana systemu 
ogrzewania na bardziej efektywny ekolo-
gicznie i energetycznie.

OA 1.3. Budowa i modernizacja systemów 
redukcji zanieczyszczeń pyłowo‑gazowych.

OA 1.4. Wdrażanie obszarowych progra-
mów ograniczenia emisji pyłowo‑gazowych.

OA 1.5. Termoizolacja budynków w zakre-
sie wynikającym z audytu energetycznego.

OA 1.6. Wykorzystanie metanu z kopalń 
węgla kamiennego.

OA 1.7. Instalacje do produkcji paliw ni-
skoemisyjnych lub biopaliw.

OA 1.8. Wymiana autobusów komunikacji 
miejskiej z wprowadzeniem do eksploatacji 
pojazdów z napędem hybrydowym lub elek-
trycznym.

OA1.9. Inwestycje z zakresu ochrony at-
mosfery, dofinansowane ze środków zagra-
nicznych.

OA 2. Wspieranie odnawialnych lub alter-
natywnych źródeł energii

OA 2.1. Wdrażanie programów lub projek-
tów z zastosowaniem odnawialnych lub al-
ternatywnych źródeł energii.

OA 3. Wspieranie budownictwa niskoener-
getycznego

OA 3.1. Inwestycje polegające na budo-
wie obiektów użyteczności publicznej o nie-
mal zerowym zużyciu energii*, realizowane 
przez jednostki sektora finansów publicz-
nych.

* – w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 
maja 2010 r.

Ochrony atmosfery:

3.1. Inwestycje ochronne w strefach, dla 
których został określony program ochrony 
powietrza.

3.2. Inwestycje ochronne na terenach, na 
których występują okresowe przekrocze-
nia stężenia zanieczyszczeń, ze szczególnym 
uwzględnieniem emisji pyłu.

3.3. Przedsięwzięcia ochronne o charakte-
rze regionalnym.

3.4. Inwestycje realizowane w ramach pro-
gramu kompleksowej likwidacji niskiej emi-
sji obejmującego gminy i powiaty ziemskie 
wchodzące w skład Subregionu Centralne-
go Województwa Śląskiego objęte Strategią 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
dla Województwa ŚląskieTgo

Więcej informacji można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Adres: 40‑035 Katowice, ul. Plebiscytowa 19, e‑mail: www.wfosigw.katowice.pl
tel. (32) 60 32 200, fax (32) 60 32 201

LISTA PRZEDSIĘWZIĘć 
DOFINANSOWANYCh ZE ŚRODKóW 
FUNDUSZU W RAMACh OChRONY 
ATMOSFERY (OA) ZAPLANOWANYCh 
NA 2016 ROK

Pierwszeństwo w dofinansowaniu mają za-
dania wspierane środkami Unii Europejskiej 
lub innymi środkami zagranicznymi oraz zada-
nia zapisane odpowiednio w krajowych i woje-
wódzkich programach i planach, w szczególno-
ści z zakresu:

jAKO PIERwsZy w KRAju
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PONE
Program dofinansowania zadań ze środków WFO-
ŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ra-
mach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na tere-
nie województwa małopolskiego”

• Czas trwania Programu: lata 2012 – 2017
• Terminy składania wniosków: na bieżąco
• Program skierowany do gmin województwa małopol-

skiego, które posiadają aktualny gminny program ochro-
ny powietrza wpisujący się w aktualny Program Ochro-
ny Środowiska Województwa Małopolskiego oraz Pro-
gram ochrony powietrza dla województwa małopolskie-
go: Małopolska 2023 – w zdrowej atmosferze przyjęty 
przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 
XLII/662/13 z dnia 30 września 2013 r.

• Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych (rzeczywiste 
dofinansowanie wyliczane w oparciu o wskaźniki obowią-
zujące w Wojewódzkim Funduszu). Na pozostałą część 
kosztów kwalifikowanych może być udzielona pożyczka 
do wartości netto, a w przypadku, gdy nie ma 
prawnej możliwości odliczenia VAT do warto-
ści brutto.

Cel Programu:
• Celem Programu jest dofinansowanie zadań 

realizowanych przez Gminy w ramach PONE, 
co w konsekwencji przyczyni się do zmniejsze-
nia ilości zanieczyszczeń emitowanych do po-
wietrza w wyniku procesów spalania paliw sta-
łych w budynkach mieszkalnych.

• Cel Programu zbieżny jest z priorytetami Funduszu, 
a w szczególności z Zasadami finansowania zadań ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie

WOjEWóDZKI FUNDUSZ OChRONY 
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

WODNEj W KRAKOWIE REALIZUjE 2 
PROGRAMY: PONE ORAZ KAWKA

przez wfOśiGw w Krakowie
w ramach likwidacji niskiej emisji
1

 NAjWAŻNIEjSZE FRAGMENTY

PROGRAMy REALIZOwANE

KaWKa
Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspie-
rająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój 
rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

Cel Programu:
• Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie za-

nieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują 
znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych po-
ziomów stężeń tych zanieczyszczeń poprzez zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 
10 oraz emisji CO2.

• Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Par-
lamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 
maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego po-
wietrza dla Europy (CAFE).

Beneficjenci:
Beneficjentami programu wskazanymi przez WFOŚiGW 
w Krakowie są jednostki samorządu terytorialnego oraz 
spółki komunalne.

• Ostateczny odbiorca korzyści: podmioty wskazane w pro-
gramach ochrony powietrza, korzystające z dofinansowa-
nia, wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta.

• Osoby fizyczne (jako ostateczni odbiorcy korzyści) mogą 
korzystać z dofinansowania poprzez zgłoszenie się z wnio-
skiem do gminy, która bierze udział w Programie.

• Beneficjent programu, przekazując środki finansowe 
ostatecznemu odbiorcy korzyści, jest zobowiązany do za-
pewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej 
udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu 
udzielającego pomocy.

Podstawowe wymogi:
• Przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dofinansowanie 

jest ujęte w obowiązującym programie ochrony powie-
trza opracowanym zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochro-
ny środowiska i Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
w sprawie programów ochrony powietrza i planów dzia-
łań krótkoterminowych.

• Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na obszarze miejsco-
wości powyżej 5 000 mieszkańców lub na obszarze miej-
scowości uzdrowiskowej (ograniczenie ilościowe nie do-

tyczy miejscowości o charakterze uzdrowisko-
wym) na obszarze której, w przynajmniej 2 
latach w okresie ostatnich 4 lat, poprzedza-

jących złożenie wniosku o dofinansowa-
nie, w ocenie rocznej jakości powietrza 

wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Śro-
dowiska, w oparciu o pomiary lub modelowanie, zidenty-
fikowano co najmniej jeden obszar, na którym jednocze-
śnie przekroczone zostały normy jakości powietrza w ro-
zumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 
sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substan-
cji w powietrzu (Dz.U. z 18.09.2012 r. poz. 1031) w odnie-
sieniu do:
 ▫ poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10 

określonego jako średnia 24‑godzinna;
 ▫ poziomu docelowego benzo (a) pirenu w pyle zawie-

szonym PM 10.
• Na obszarze na którym realizowane jest przedsięwzięcie 

właściwy organ administracji samorządowej ustalił hory-
zont czasowy i harmonogram wprowadzania rozwiązań 
prawnych dotyczących:
 ▫ planu działań systemowych służących utrzymaniu po-

ziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań 
objętych wnioskiem o dofinansowanie planu działań 
systemowych służących utrzymaniu poziomu stężeń 
zanieczyszczeń po wykonaniu działań objętych wnio-
skiem o dofinansowanie (np. plan działań krótkoter-
minowych, plan zaopatrzenia w ciepło lub zatwierdzo-
ny plan zagospodarowania terenu zawierający warun-
ki zaopatrzenia w ciepło) lub

 ▫ rozwiązań obejmujących ograniczenie stosowania pa-
liw stałych, stosowania wyłącznie źródeł ciepła opala-
nych paliwem stałym spełniających wymogi określone 
Programie oraz standaryzowanego paliwa wraz z sys-
temem kontroli jego stosowania zgodnie z art. 96 usta-
wy Prawo ochrony środowiska.

Warunki dofinansowania przedsięwzięć:
Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 90% jego 
kosztów kwalifikowanych, w tym:

• do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze 
środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie do-
tacji, 

• do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu w formie dotacji, po-
życzki lub dotacjo‑pożyczki,

• Wkład własny Beneficjenta musi stanowić min. 10% kosz-
tów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Rzeczywiste dofinansowanie wyliczane jest w oparciu o wskaź-
niki obowiązujące w WFOŚiGW Kraków
W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi 
muszą one spełniać następujące warunki:

• posiadać certyfikat zgodności z normą PN‑EN 303‑5 lub 
równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfiku-
jącą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą 
nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia 
wniosku o dofinansowanie,

• posiadać nominalną sprawność przemiany energetycz-
nej co najmniej 85% i spełniać wymagania: klasy 4 lub 
5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do 
użytkowania przed 01.01.2016; klasy 5 – dla źródeł opa-
lanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania po 
01.01.2016,

• powinny być wyposażone w automatyczny podajnik pali-
wa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie może posia-
dać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających 
jego zamontowanie.

• Dofinansowanie nowej kotłowni na paliwo stałe ze środ-
ków WFOŚiGW w Krakowie będzie możliwe tylko w przy-
padku braku technicznej możliwości podłączenia do sie-
ci ciepłowniczej.

Obowiązkowym elementem projektu obejmującego 
zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwo stałe 
(węgiel kamienny lub biomasę) powinno być zapew-
nienie systemu kontroli eksploatacji tych urządzeń. 
Minimalny zakres kontroli powinien obejmować:

• trwałą likwidację starego kotła na paliwo stałe i użytko-
wanie urządzenia grzewczego objętego dofinansowaniem 
jako podstawowego źródła ciepła w budynku,

• weryfikację nieuprawnionych modyfikacji kotła umożli-
wiających spalanie odpadów (np. dorobiony dodatkowy 
ruszt),

• warunki składowania opału w celu jego ochrony przed za-
wilgoceniem,

• weryfikację faktur zakupu paliwa w zakresie zgodności 
z parametrami paliwa dopuszczonymi przez producenta 
kotła w dokumentacji techniczno‑ruchowej urządzenia, 
w tym możliwość pobrania i zbadania parametrów prób-
ki paliwa.

Więcej informacji można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
adres: ul. Kanonicza 12; 31-002 Kraków;
e-mail: biuro@wfos.krakow.pl

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie
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Dofinansowujemy
ograniczanie

 niskiej emisji

spotkały się one z dużym zainteresowaniem samorządów województwa śląskiego

W ramach tego działania gminy 
z terenu województwa śląskie-
go, po opracowaniu i zatwier-
dzeniu uchwałą Rady Gminy 

programu ograniczenia emisji lub innego do-
kumentu, w którym zawiera zagadnienia zwią-
zane z ograniczeniem niskiej emisji, np. Pro-
gramu Gospodarki Niskoemisyjnej, mogą 
ubiegać się o dofinansowanie z Wojewódzkie-
go Funduszu, z przeznaczeniem na termomo-
dernizację jednorodzinnych domów miesz-
kalnych, będących własnością osób fizycz-
nych. Uzyskane w ten sposób środki są następ-
nie przekazywane przez gminy poszczególnym 
mieszkańcom, którzy zgłosili chęć uczestnic-

twa w programie oraz spełniają wymogi for-
malne. To – jak wskazuje doświadczenie – jed-
na z najbardziej atrakcyjnych i skutecznych 
metod ograniczenia niskiej emisji oraz wymia-
ny przez osoby fizyczne starych kotłów na no-
woczesne i przyjazne środowisku.

W najbliższych latach nadal planujemy roz-
wijanie wszelkich form wsparcia finansowego 
inwestycji zmierzających do poprawy jakości 
powietrza w regionie. Zachęcamy więc do ko-
rzystania z naszej oferty po to, abyśmy w naj-
bliższym swoim otoczeniu, mogli odważnie żą-
dać od innych dbania o czystość naszego po-
wietrza.

dOfINANsOwAł w 2002 ROKu TAK ZwANE
ObsZAROwE PROGRAMy OGRANIcZENIA NIsKIEj EMIsjI

Ochrona atmosfery (OA):

OA 1. Zmniejszanie emisji pyłowo‑gazo-
wej, w tym tzw. „niskiej emisji”, zwiększe-
nie efektywności energetycznej wytwarza-
nia, przesyłu lub użytkowania energii.

OA 1.1. Wdrażanie projektów nowocze-
snych, efektywnych i przyjaznych środowi-
sku układów technologicznych oraz syste-
mów wytwarzania, przesyłu lub użytkowa-
nia energii.

OA 1.2. Budowa lub zmiana systemu 
ogrzewania na bardziej efektywny ekolo-
gicznie i energetycznie.

OA 1.3. Budowa i modernizacja systemów 
redukcji zanieczyszczeń pyłowo‑gazowych.

OA 1.4. Wdrażanie obszarowych progra-
mów ograniczenia emisji pyłowo‑gazowych.

OA 1.5. Termoizolacja budynków w zakre-
sie wynikającym z audytu energetycznego.

OA 1.6. Wykorzystanie metanu z kopalń 
węgla kamiennego.

OA 1.7. Instalacje do produkcji paliw ni-
skoemisyjnych lub biopaliw.

OA 1.8. Wymiana autobusów komunikacji 
miejskiej z wprowadzeniem do eksploatacji 
pojazdów z napędem hybrydowym lub elek-
trycznym.

OA1.9. Inwestycje z zakresu ochrony at-
mosfery, dofinansowane ze środków zagra-
nicznych.

OA 2. Wspieranie odnawialnych lub alter-
natywnych źródeł energii

OA 2.1. Wdrażanie programów lub projek-
tów z zastosowaniem odnawialnych lub al-
ternatywnych źródeł energii.

OA 3. Wspieranie budownictwa niskoener-
getycznego

OA 3.1. Inwestycje polegające na budo-
wie obiektów użyteczności publicznej o nie-
mal zerowym zużyciu energii*, realizowane 
przez jednostki sektora finansów publicz-
nych.

* – w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 
maja 2010 r.

Ochrony atmosfery:

3.1. Inwestycje ochronne w strefach, dla 
których został określony program ochrony 
powietrza.

3.2. Inwestycje ochronne na terenach, na 
których występują okresowe przekrocze-
nia stężenia zanieczyszczeń, ze szczególnym 
uwzględnieniem emisji pyłu.

3.3. Przedsięwzięcia ochronne o charakte-
rze regionalnym.

3.4. Inwestycje realizowane w ramach pro-
gramu kompleksowej likwidacji niskiej emi-
sji obejmującego gminy i powiaty ziemskie 
wchodzące w skład Subregionu Centralne-
go Województwa Śląskiego objęte Strategią 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
dla Województwa ŚląskieTgo

Więcej informacji można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Adres: 40‑035 Katowice, ul. Plebiscytowa 19, e‑mail: www.wfosigw.katowice.pl
tel. (32) 60 32 200, fax (32) 60 32 201

LISTA PRZEDSIĘWZIĘć 
DOFINANSOWANYCh ZE ŚRODKóW 
FUNDUSZU W RAMACh OChRONY 
ATMOSFERY (OA) ZAPLANOWANYCh 
NA 2016 ROK

Pierwszeństwo w dofinansowaniu mają za-
dania wspierane środkami Unii Europejskiej 
lub innymi środkami zagranicznymi oraz zada-
nia zapisane odpowiednio w krajowych i woje-
wódzkich programach i planach, w szczególno-
ści z zakresu:

jAKO PIERwsZy w KRAju
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PONE
Program dofinansowania zadań ze środków WFO-
ŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ra-
mach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na tere-
nie województwa małopolskiego”

• Czas trwania Programu: lata 2012 – 2017
• Terminy składania wniosków: na bieżąco
• Program skierowany do gmin województwa małopol-

skiego, które posiadają aktualny gminny program ochro-
ny powietrza wpisujący się w aktualny Program Ochro-
ny Środowiska Województwa Małopolskiego oraz Pro-
gram ochrony powietrza dla województwa małopolskie-
go: Małopolska 2023 – w zdrowej atmosferze przyjęty 
przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 
XLII/662/13 z dnia 30 września 2013 r.

• Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych (rzeczywiste 
dofinansowanie wyliczane w oparciu o wskaźniki obowią-
zujące w Wojewódzkim Funduszu). Na pozostałą część 
kosztów kwalifikowanych może być udzielona pożyczka 
do wartości netto, a w przypadku, gdy nie ma 
prawnej możliwości odliczenia VAT do warto-
ści brutto.

Cel Programu:
• Celem Programu jest dofinansowanie zadań 

realizowanych przez Gminy w ramach PONE, 
co w konsekwencji przyczyni się do zmniejsze-
nia ilości zanieczyszczeń emitowanych do po-
wietrza w wyniku procesów spalania paliw sta-
łych w budynkach mieszkalnych.

• Cel Programu zbieżny jest z priorytetami Funduszu, 
a w szczególności z Zasadami finansowania zadań ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie

WOjEWóDZKI FUNDUSZ OChRONY 
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

WODNEj W KRAKOWIE REALIZUjE 2 
PROGRAMY: PONE ORAZ KAWKA

przez wfOśiGw w Krakowie
w ramach likwidacji niskiej emisji
1

 NAjWAŻNIEjSZE FRAGMENTY

PROGRAMy REALIZOwANE

KaWKa
Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspie-
rająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój 
rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

Cel Programu:
• Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie za-

nieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują 
znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych po-
ziomów stężeń tych zanieczyszczeń poprzez zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 
10 oraz emisji CO2.

• Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Par-
lamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 
maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego po-
wietrza dla Europy (CAFE).

Beneficjenci:
Beneficjentami programu wskazanymi przez WFOŚiGW 
w Krakowie są jednostki samorządu terytorialnego oraz 
spółki komunalne.

• Ostateczny odbiorca korzyści: podmioty wskazane w pro-
gramach ochrony powietrza, korzystające z dofinansowa-
nia, wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta.

• Osoby fizyczne (jako ostateczni odbiorcy korzyści) mogą 
korzystać z dofinansowania poprzez zgłoszenie się z wnio-
skiem do gminy, która bierze udział w Programie.

• Beneficjent programu, przekazując środki finansowe 
ostatecznemu odbiorcy korzyści, jest zobowiązany do za-
pewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej 
udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu 
udzielającego pomocy.

Podstawowe wymogi:
• Przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dofinansowanie 

jest ujęte w obowiązującym programie ochrony powie-
trza opracowanym zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochro-
ny środowiska i Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
w sprawie programów ochrony powietrza i planów dzia-
łań krótkoterminowych.

• Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na obszarze miejsco-
wości powyżej 5 000 mieszkańców lub na obszarze miej-
scowości uzdrowiskowej (ograniczenie ilościowe nie do-

tyczy miejscowości o charakterze uzdrowisko-
wym) na obszarze której, w przynajmniej 2 
latach w okresie ostatnich 4 lat, poprzedza-

jących złożenie wniosku o dofinansowa-
nie, w ocenie rocznej jakości powietrza 

wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Śro-
dowiska, w oparciu o pomiary lub modelowanie, zidenty-
fikowano co najmniej jeden obszar, na którym jednocze-
śnie przekroczone zostały normy jakości powietrza w ro-
zumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 
sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substan-
cji w powietrzu (Dz.U. z 18.09.2012 r. poz. 1031) w odnie-
sieniu do:
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Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
adres: ul. Kanonicza 12; 31-002 Kraków;
e-mail: biuro@wfos.krakow.pl

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie
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Platforma Producentów Urządzeń Grzewczych Na Paliwa Stałe 
(PPUGPS) powstała w 2012 roku. Działa przy Polskiej Izbie Ekologii, 
itntegruje producentów ekologicznych urządzeń grzewczych na pali-
wa stałe.

Podstawowym zadaniem PPUGPS jest kreowanie partnerskich ram 
współpracy przedsiębiorców produkujących ekologiczne urządzenia 
grzewcze dla sektora odbiorców indywidualnych (komunalno-bytowe-
go) oraz producentów paliw stałych.

PPUGPS ma ambicję stwarzać i wzmacniać branżową konkurencyj-
ność, wspierać jednostki badawczo-rozwojowe oraz ośrodki naukowe 
w zakresie branżowych innowacji dotyczących spalania paliw stałych, 
aktywnie i w zgodzie z najlepszymi intencjami współpracować z pod-
miotami stanowiącymi prawo, organizacjami samorządowymi i ekolo-
gicznymi. Zamiarem Platformy jest także szerzenie aktualnej i rzetelnej 
wiedzy wśród społeczeństwa w zakresie uwarunkowań technicznych 
i metod spalania paliw stałych.

PPUGPS jest wydawcą certyfikatu „Polskie Ciepło”, który przyzna-
wany jest kotłom na paliwa stałe, nie posiadającym dodatkowego 
rusztu oraz uniemożliwiającym jego zainstalowanie. Ponad to taki ko-
cioł posiada certyfikat 303-5:2012 wydany przez akredytowaną jed-
nostkę badawczą. Certyfikat „Polskie Ciepło” wydawany jest wyłącz-
nie na paliwo/a na jakie kocioł uzyskał certyfikat akredytowanej jed-
nostki badawczej. 

Kupując kocioł z logo

możemy być pewni, że to najbardziej ekologiczny
produkt, służący do ogrzewania paliwami stałymi.

Platforma Producentów Urządzeń Grzewczych 
Na Paliwa Stałe prowadzi równocześnie kampanie 
„EkoLogiczna Gmina. Ogrzewamy z głową”. Obecnie 
do tego projektu przystąpiło 18 miast i gmin. Po we-
ryfikacji zgłoszeń, które zostały przesłane z czterech 

województw wyróżniliśmy miasta i gminy, które prowadzą działa-
nia na rzecz ochrony środowiska, w tym działania na rzecz czyste-
go powietrza. Tytuł „EkoLogicznej Gminy” otrzymało: Bielsko-Bia-
ła, Dąbrowa Górnicza, Radzionków, Będzin, Pawłowice, Jastrzębie 
Zdrój, Gliwice, Katowice, Rybnik, Ustroń, Olkusz, Ostrowiec Święto-
krzyski, Nowy Targ, Końskie, Trzebinia, Kęty, Skawina oraz Wadowi-
ce. Wkrótce zostaną przyznane kolejne certyfikaty.

Swoim patronatem kampanię objęli: Ministerstwo Gospodarki, 
Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Instytut Chemicz-
nej Przeróbki Węgla.

Mając na uwadze fakt dużego problemu, jakim jest obec-
nie w naszym kraju niska emisja oraz niski poziom świadomo-
ści ekologicznej Polaków, została podjęta decyzja o bezpośred-
nim dotarciu do osób, które nie wymieniły jeszcze kotłów o ma-
łej efektywności cieplnej oraz emitujące pyły i zanieczyszczenia 
daleko przekraczające normy obowiązujące w Unii Europejskiej. 
Zatem zamiarem Platformy jest edukacja po przez szerzenie aktu-
alnej i rzetelnej wiedzy wśród mieszkańców całej Polski uwarunko-
wań technicznych i metod spalania paliw stałych.

Jesteśmy pewni, że nasze działania przyczynią się do uzyskania 
efektu ekologicznego, który będzie zgodny z celami gospodarki ni-
skoemisyjnej Polski i Unii Europejskiej, a przede wszystkim z:

Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w spra-
wie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowo-
dorów aromatycznych w otaczającym  powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 
z 26.01.2005, str. 3),

Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 
21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza 
dla Europy (Dz. Urz. UE L. 152 z 11.06.2008, str.1),

Dyrektywą Parlamentu i Rady 2001/81/WE z dnia 23 październi-
ka 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych za-
nieczyszczeń powietrza

Jesteśmy przekonani, że obecne i przyszłe programy ograniczenia 
niskiej emisji wsparte funduszami krajowymi i europejskimi pozwo-
lą osiągnąć „ekologiczny sukces”, na którym tak nam przecież zależy.
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MAREK SOWA 
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

MAŁOPOLSKIEGO 

Nowoczesne kotły na paliwa stałe i opał o odpowiednich parametrach są 
wielką przyszłością dla Polski uzależnionej od importowanego, drogiego 

gazu. Działamy dla wszystkich, którzy chcą oddychać czystym powietrzem 
i mieszkać w domu ogrzewanym polskim ciepłem, na które stać każdego
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cZy TO sIĘ w OGóLE OPłAcA?
I jAK TO ZRObIć?

Jak osiągnąć taki efekt? Powyższe, przykłado-
we wykresy pokazują wysoką sprawność źró-

dła ciepła zasilanego węglem „ekogroszkiem” 
oraz peletem. Takimi paliwami można ogrzewać 
tanio. Ważne jest jednak, abyśmy używali kotły 
4 lub najwyższej 5 klasy ekologicznej.

NAjPIERw ANALIZA, A PóźNIEj dEcyZjA

Mądrze ogrzewając paliwami 
stałymi będziemy 
w zgodzie ze 
środowiskiem, 
a przy okazji 
zostanie nam trochę 
pieniędzy w kieszeni. 

ChCesz wiedzieć więCej?Zadzwoń lub napisz do specjalistów… 

Sprawnośc źródła ciepła

Firmy należą do PPUGPS i wspierają ekologiczne ogrze-
wanie paliwami stałymi.

Roczne koszty 
ogrzania domu 
200m2
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