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nr kor.  UM.880989.2019  
 Pani 

 KRYSTYNA SOWA 
Radna Rady Miasta Gliwice 

 

 

Dotyczy: Odpowiedź na korespondencję nr UM.855549.2019 
obowiązkowa likwidacja źródeł ciepła 

W odpowiedzi na Pani korespondencję z dnia 17 października 
2019 r. informuję, co następuje. 

Obowiązki mieszkańców w zakresie wymiany węglowych źródeł 
ciepła wynikają z 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 (tzw. śląska uchwała antysmogowa). 
Szczegółowe informacje dotyczące śląskiej uchwały antysmogowej są 
zawarte na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego powietrze.slaskie.pl w zakładce „Uchwała antysmogowa”. 
Urząd Marszałkowski, który opracowywał treść uchwały, na wyżej 
wymienionej stronie zamieszcza również odpowiedzi na najczęściej 
zadawane pytania dotyczące uchwały antysmogowej. 

Jednocześnie informuję, że daty graniczne wynikające z uchwały 
antysmogowej, dotyczące wymiany urządzeń grzewczych 
są następujące:  

• 1.01.2022 r. - dotyczy likwidacji do tego terminu instalacji na 
paliwa stałe, dostarczających ciepło do systemu centralnego 
ogrzewania tj. kotłów, nie spełniających wymagań w zakresie 
granicznych emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 5, które 
wyprodukowano przed 2007 rokiem 

• 1.01.2023 r., - dotyczy likwidacji do tego terminu instalacji 
wydzielających ciepło lub wydzielających ciepło i przenoszących 
je do innego nośnika tj. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (np. 
piece kaflowe, kominki, kozy itp.) nie spełniających wymogów 
uchwały antysmogowej, włączonych do eksploatacji przez 
1 września 2017 roku, chyba że instalacje te będą osiągać 
sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 % lub zostano 
wyposażone w urządzenie zapewniające redukcje emisji pyłu do 
wartości określonych w pkt 2 lit. a załącznika II do Rozporządzenia 
Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie 
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu 
dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe 

• 1.01.2024 r. – dotyczy likwidacji do tego terminu instalacji na 
paliwa stałe, dostarczających ciepło do systemu centralnego 
ogrzewania tj. kotłów, nie spełniających wymagań w zakresie 
granicznych emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 5, które 
wyprodukowano pomiędzy 2007 a 2012 rokiem 

• 1.01.2026 r. – dotyczy likwidacji do tego terminu instalacji na 
paliwa stałe dostarczających ciepło do systemu centralnego 

https://www.powietrze.slaskie.pl/


ogrzewania, tj. kotłów nie spełniających wymagań w zakresie 
granicznych emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 5, które 
wyprodukowano po 2012 roku i zostały włączone do eksploatacji 
przed 1 września 2017 r. 

• 1.01.2028 r. – dotyczy likwidacji do tego terminu instalacji na 
paliwa stałe, dostarczających ciepło do systemu centralnego 
ogrzewania, tj. kotłów.  spełniających wymagania w zakresie emisji 
zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub 4, włączonych 
do eksploatacji przed 1 września 2017 r. 

 
W ramach wsparcia mieszkańców przy ww. inwestycjach miasto 

oferuje dotacje. System dotacji celowych do kosztów zmiany systemów 
grzewczych i instalacji odnawialnych źródeł energii, funkcjonujący 
w Gliwicach w oparciu o uchwałę nr XX/497/2016 Rady Miasta Gliwice 
z 13 października 2016 roku, jest szczegółowo omówiony na kartach 
usług zawartych na stronach wirtualnego Biura Obsługi Interesantów: 
- https://bip.gliwice.eu/strona=50,104,14  

- https://bip.gliwice.eu/strona=50,105,14  

Załączam wydruki kart usług.  

Prosty dostęp do kart jest możliwy również poprzez stronę 
niskoemisyjne.gliwiece.eu  -> Dotacje tylko z budżetu. W przypadku 
budżetowego systemu wsparcia dotacja jest udzielana po wykonaniu 
przedsięwzięcia. 

Ponadto, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej realizują rządowy program Czyste Powietrze (tylko dla budynków 
jednorodzinnych). W zakresie tego programu  szczegółowe informacje 
zawarte są na stronie :  
https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-
czyste-powietrze.html 
W przypadku programu Czyste Powietrze wsparcie jest udzielane przed 
wykonaniem przedsięwzięcia. 

Kolejnym wsparciem dla właścicieli budynków jednorodzinnych są 
wprowadzone przez Rząd od roku 2019 ulgi podatkowe, dotyczące 
wydatków na zmianę systemów grzewczych i na termomodernizację 
budynku. Szczegółowe informacje można w tym przypadku pozyskać na 
stronach Ministerstwa Finansów lub w urzędach skarbowych. Załączam 
objaśnienia podatkowe ws. ulgi termomodernizacyjnej opracowane 
przez Ministerstwo Finansów. 

Z kolei w przypadku wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych 
wsparcie jest dostępne z Banku Gospodarstwa Krajowego (Fundusz 
Termomodernizacji i Remontów), Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko lub innych programów prowadzonych przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
W zakresie tego wsparcia proszę bezpośrednio zwracać się 
o szczegółowe informacje do wymienionych jednostek. 
 

(-) Agnieszka Setnik 
Naczelnik Wydziału Środowiska 

(podpisano elektronicznie) 
Kopia: SR aa. 
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