
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/367/2017 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

z dnia 26 września 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń  

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  

(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko, w granicach 

administracyjnych województwa opolskiego wprowadza się ograniczenia obejmujące cały rok kalendarzowy 

określone niniejszą uchwałą. 

§ 2. Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się niniejszą uchwałą ograniczenia w zakresie ich eksploatacji, 

to instalacje, w których w celu ogrzewania obiektów budowlanych, przygotowywania ciepłej wody użytkowej 

lub przygotowywania posiłków następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy z dnia  

25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (j.t. Dz. U. 2016 r. poz. 1928  

z późn. zm.), w szczególności kocioł, piec i kominek, jeżeli: 

1) dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub 

2) wydzielają ciepło poprzez: 

a) bezpośrednie przenoszenie ciepła lub 

b) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do innego nośnika. 

§ 3. Podmiotami, dla których wprowadza się ograniczenia są podmioty eksploatujące instalacje wskazane w § 2. 

§ 4. W instalacjach wskazanych w § 2 wprowadza się ograniczenia polegające na zakazie stosowania: 

1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla; 

2) mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm; 

3) paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych; 

4) paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym 

niż 3 mm jest większa niż 15%; 

5) drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%. 
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie  

z dniem 1 listopada 2017 roku. 

  

 Przewodniczący Sejmiku 

 

Norbert Krajczy 
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