
UWAGA Kontrola kotłowni !!! 
 
      Prowadzenie przez gminę kontroli kotłowni pod kątem spalania odpadów 
jest wymogiem Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego 
uchwalonym przez Semik Województwa Śląskiego Uchwałą nr V/47/5/2017 w 
dniu 18 grudnia 2018r.  

Na terenie gminy Świerklany upoważnieni pracownicy Referatu Gospodarki 
Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Świerklany, 
prowadzą kontrole kotłowni przede wszystkim w budynkach mieszkalnych.  

W pierwszej kolejności kontrola obejmie nieruchomości, co do których istnieje 
podejrzenie spalania odpadów lub niewłaściwego opału.  

Sprawdzane są m.in. rodzaj używanego opału, prowadzenie segregacji odpadów. W 
przypadku podejrzenia lub stwierdzenia spalania odpadów komunalnych, 
kontrolujący mogą pobrać próbkę popiołu do badania.  

Przypominamy że spalanie w kotłach grzewczych odpadów komunalnych w 
tym w szczególności tworzyw sztucznych, zadrukowanego papieru lub kartonu, 

sklejki meblowej, impregnowanego lub lakierowanego drewna, gumy, papy, 
odpadów niebezpiecznych oraz odpadów kuchennych jest całkowicie zakazane 

Kontrole będą zintensyfikowane w przypadku wprowadzenia II lub III (alarmu 
smogowego) poziomu ostrzegania tzn. przy dostatecznej, złej lub bardzo złej jakości 
powietrza.  

Czynności sprawdzające wiążą się także z obowiązywaniem na terenie województwa 
śląskiego tzw. uchwały antysmogowej, której przepisy obowiązują od 1 września 
2017 r. Zgodnie z jej założeniami kotły lub piece w budynkach nie mogą być 
ogrzewane paliwami złej jakości, czyli węglem brunatnym, mułem i 
flotokoncentratami lub biomasą o wilgotności w stanie roboczym przekraczającej 
20%. 

Uchwała antysmogowa określa także terminy od których zaczną obowiązywać 

wymogi klasy 5 dla kotów, co związane jest z koniecznością ich wymiany. I tak: 

- kotły eksploatowane powyżej 10 lat od daty produkcji (liczonej na dzień wejścia w 

życie uchwały antysmogowej) lub bez tabliczki znamionowej należy wymienić do 

końca 2021 roku. 

 - kotły eksploatowane w okresie od 5 do 10 lat, należy wymienić do końca 2023 

roku,  

- kotły eksploatowane w okresie do 5 lat należy wymienić do końca 2025 roku 

- kotły spełniające wymagania klasy 3 lub 4 wg PN-EN 303-5;2012 należy wymienić 

do końca 2027 roku, 


