
 Informacja o obowiązku okresowej kontroli źródeł 

ogrzewania 

Działając na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. Z 2022 r. poz. 1692) 
informuję o obowiązku okresowej kontroli źródeł 
ogrzewania, przeprowadzanej przez osoby posiadające 
kwalifikacje kominiarskie, zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557). 

Zakaz spalania odpadów 

Ponadto przypominamy wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy bezwzględny 
zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Jest to 
związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim 
z troską o zdrowie i życie mieszkańców Gminy Pilica. 

Obowiązek wymiany kopciucha 

Zgodnie z zapisami Uchwały NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 
7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń 
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana „uchwałą 
antysmogową”. Zgodnie z jej zapisami instalacje niespełniające wymagań, których 
eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku powinny zostać wymienione zgodnie 
ze wskazanymi w uchwale antysmogowej terminami.  

 

Podmioty posiadające instalacje dostarczające ciepło do systemu centralnego ogrzewania 
(kocioł) powinny rozpocząć klasyfikację od sprawdzenia wieku kotła na dzień 1.09.2017 r., 
a następnie na podstawie obliczonego wieku sklasyfikować piec do odpowiedniej grupy 

https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017


wiekowe. Zgodnie z  zapisami uchwały antysmogowej dla tego typu instalacji istnieją 4 
terminy wymiany: 

 wymiana do 31.12.2021 r. - wiek kotła jest powyżej 10 lat (2006 r. i starsze), oraz 
dla instalacji bez tabliczek znamionowych, 

 wymiana do 31.12.2023 r. - wiek kotła jest w przedziale od 5 do 10 lat (od 2007 r. 
do  2012 r.), 

 wymiana do 31.12.2025 r. - wiek kotła jest poniżej 5 lat (od 2013 r. do 31.08.2017 r.), 

 wymiana do 31.12.2027 r. - kocioł jest Klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012. 

Podmioty posiadające instalacje wydzielające ciepło, lub wydzielające ciepło i przenoszące 
je do innego nośnika (tzw. miejscowy ogrzewacz powietrza np.: kominek, piec) powinny 
wymienić instalacje na spełniającą wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 
24.04.2015. do 31.12.2022 r., chyba że instalacja osiąga sprawność cieplną min 80%  
lub jest wyposażona w urządzenie do redukcji emisji pyłu. 

Wsparcie finansowe - Program „Czyste Powietrze” 

Przypominamy również, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46a, działa 
Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” czynny 
w następujących dniach tygodnia: 

Wtorek          9:00 - 14:00 

Czwartek        7:00 - 12:00 

Szczegółowe informacje o Programie „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronach 
internetowych: www.wfosigw.katowice.pl oraz www.czystepowietrze.gov.pl 

Konsultacje z Ekodoradcą 

Ponadto informujemy, że od sierpnia br. można skorzystać z konsultacji z Ekodoradcą 
Subregionalnym Panem Sławomirem Potempą ze Związku Gmin i Powiatów Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego, z siedzibą w Gliwicach. 

Ekodoradca zajmuje się m.in.: 

 udzielaniem informacji o dostępnych formach wsparcia oraz dotacjach na wymianę 
źródeł ciepła, 

 doradzaniem, jak podnieść efektywność energetyczną budynku i zaoszczędzić na 
ogrzewaniu,  

 pomaganiem w doborze optymalnego ekologicznego źródła ciepła, 

 edukowaniem mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza. 

Najbliższe konsultacje odbędą się w godzinach od 9:00 do 14:00 w pokoju nr 13 w Urzędzie 
Miasta i Gminy Pilica, ul. Żarnowiecka 46a, w następujących terminach:  

22 listopada oraz 13 grudnia 

Ponadto w każdy poniedziałek w godzinach 7:30 – 14:30 będą prowadzone konsultacje 
telefoniczne pod nr tel.: 797714374, podczas których istnieje możliwość umówienia się na 
spotkanie stacjonarne z ekodoradcą. 
 

https://www.wfosigw.katowice.pl/
https://www.czystepowietrze.gov.pl/

