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W nawiązaniu do naszego ostatniego spotkania ( 24 lipca ), chciałbym przedstawić kilka uwag 
w celu podsumowania i uporządkowania omawianych a proponowanych przez rzemiosło 
zduńskie rozwiązań mogących zabezpieczyć wymaganą emisję podczas praktycznej 
eksploatacji – użytkowania pokojowych pieców i kominków.  
 

1. Odnośnie Krakowa, gdyby Władze samorządowe zdecydowały się zmienić w krakowskiej 
uchwale całkowity zakaz spalania drewna – który w obecnej postaci wydaje się nierealny do 
wyegzekwowania i już wymaga wprowadzania wielu wyjątków co „psuje prawo” czyniąc je nie 
przejrzystym i narażonym na dowolność interpretacyjną, nie mówiąc już o wyjątkach 
wprowadzających nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych – wtedy dla osiągnięcia w 
praktyce tego samego celu jakim jest wykluczenie z użytkowania „kopciuchów”, należałoby 
wprowadzić na terenie Krakowa wszystkie zaproponowane 5 KLAS Zabezpieczeń 
Eksploatacyjnych, rozkładając jedynie ich obowiązywalność w czasie. 
Wg wiedzy zduńskiej, tylko w ten sposób można by zrównoważyć skuteczność 
zaproponowanych rozwiązań z zapisanym w krakowskiej uchwale antysmogowej wymogiem 
całkowitego zakazu spalania drewna. 
Należałoby także przemyśleć możliwość obniżenia w Krakowie dopuszczalnego poziomu emisji, 
w stosunku do wymogów określonych w Ekoprojekcie. 
Absolutnie koniecznym byłby też wtedy wymóg, dopuszczenia do wykonywania ogrzewaczy 
pomieszczeń wyłącznie zdunów posiadających uprawnienia. Skoro można było wprowadzić 
zgodnie z prawem ograniczenie całkowitego zakazu spalania drewna, to też można wykluczyć 
w ramach dopuszczonych ograniczeń eksploatacji instalacje które nie posiadają gwarancji 
właściwego funkcjonowania, gdyż nie zostały wykonane przez osoby upoważnione – a byłoby 
to znacznie mniej restrykcyjne ograniczenie niż wprowadzone w krakowskiej uchwale. 
 

2. Odnośnie obszaru województwa małopolskiego, gdzie nie występują warunki zewnętrze 
sprzyjające powstawaniu zjawiska smogu podobne do krakowskich, zduni proponują by 
wprowadzić: 
 

a. –  Jako minimalne wymagania ( dodatkowo do 1 KLASY wymagań już wprowadzonych uchwałą ):  
 
 
 



a1. Obowiązek użytkowania wyłącznie palenisk wyposażonych w dedykowany przez 
producenta do danego urządzenia automatyczny sterownik spalania ( być może również 
z funkcją monitoringu )  

     
    lub 
 
a2. Obowiązek doposażenia paleniska w filtr cząstek stałych ( może być elektrofiltr ) lub 

lepiej – nieusuwalny akumulacyjny filtr kanałowy ( znany z technologii budowy pieców 
kaflowych ) który byłby do nowych instalacji dedykowany przez producenta palenisk        
( określony w ateście z badan typu )  

 lub do starych instalacji ( sprzed 1.07.2017 r. ) zamontowany przez uprawnionego zduna, 
co poświadczałby wystawionym przez siebie dokumentem – raportem  zawierającym 
opis wprowadzonej zmiany gwarantującej spełnienie wymogów zapisanych w uchwale 
małopolskiej w § 9.2.2 ). Fakt ten w kwestionowanych przypadkach mógłby być 
sprawdzany przez właściwe służby kontrolne, dla których wykonawca zostawiałby 
dostęp rewizyjny w każdej instalacji.  

 
 Z wymagań powyższych ( a1 i a2 ) mogłyby zostać wyłączone małe ogrzewacze 

pomieszczeń, w których zgodnie z atestem producenta określona wielkość załadunku 
porcji paliwa nie przekraczałaby 2,5 kg 

  
b.  –  Lepszym zabezpieczeniem byłoby wprowadzenie obydwu tych wymagań ( a1, a2 )  

równocześnie, wtedy w praktyce byłoby niemożliwe palenie mokrym drewnem czy dokładanie w 
trakcie cyklu palenia opału ( w także odpadów ) 

 

c.   –  Wyższym stopniem zabezpieczenia ( być może w bardziej narażonych na smog 
obszarach województwa ) mógłby być wymóg: 

 
c1. Stosowania wyłącznie tzw. „palenisk drzewnych” czyli bezrusztowych 

uniemożliwiających praktycznie spalanie innych paliw niż sucha biomasa drzewna            
( czyli spalania węgla lub odpadów ) i poprawiających poziom emisji przez zapewnienie 
wyłącznie „górnego rozpalania” i „górnego spalania w całym cyklu”  

 
c2. Wprowadzenia wymogu dołączenia do wymaganej instalacji pieca czy kominka, 

wykonanego przez uprawnionego zduna, raportu z obliczeń pieca czy kominka                 
dokonanego wg PN-EN 15544:2009, które dostosują właściwe funkcjonowanie instalacji 
do zmiennych warunków przy zabudowie. 

 Wymóg ten należy wprowadzić jako konieczny dla instalacji piecowych, 
nieposiadających atestu, gdyż budowanych zgodnie z postanowieniami § 1 
Rozporządzenia Ekoprojekt. 

 
c3. Jeszcze większym zabezpieczeniem połączonym ze skuteczniejszym sposobem 

kontrolowania stosowania nowo budowanych tego rodzaju instalacji, stałby się wymóg 
ich rejestracji przez uprawnionego zduna na specjalnym portalu zarządzanym przez 
stosowne służby ochrony środowiska 



 
Na koniec chciałbym zaznaczyć, że wraz z innymi specjalistami i ekspertami z branży, jesteśmy 
chętni do udzielania wszelkich dodatkowych i szczegółowych informacji mogących przyczynić się 
do zagwarantowania czystego spalania biomasy drzewnej w pokojowych ogrzewaczach 
pomieszczeń, dzieląc się także wiedzą, która w innych krajach europejskich pozwoliła 
zagwarantować  czyste spalanie, bez konieczności wprowadzania lekceważących  dzisiejszy 
postęp technologiczny „prymitywnych” zakazów spalania drewna. 
     
 
 

         Z uszanowaniem 
         Starszy Cechu 
 
 
         Jacek Ręka 

 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 
 
Tabela: 5 KLAS Zabezpieczeń Eksploatacyjnych 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
 
- Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz 
 
- Andrzej Guła Krakowski Alarm Smogowy 
 

 
 
 
 
 
          
 


