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Dofinansowania do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych

Mieszkańcy, którzy planują inwestycje w postaci wymiany dotychczasowego źródła ogrzewania lub termomodernizacji budynku mieszkalnego w celu
zwiększenia jego efektywności energetycznej mogą składać wnioski na refundacje części poniesionych kosztów inwestycji w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  w ramach programu Czyste Powietrze. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Portal
Beneficjenta WFOŚiGW w Rzeszowie.
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Uchwała antysmogowa w Województwie Podkarpackim

Od 23 kwietnia 2018 roku na terenie Województwa Podkarpackiego obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa czyli Uchwała Nr LII/869/18 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie
instalacji, w których następuje spalanie paliw. Na mocy tej uchwały wprowadzone zostały następujące regulacje:

Zakaz spalania niskiej jakości paliwa od 1 czerwca 2018 r.:

węgla brunatnego,
mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
paliw o uziarnieniu poniżej 5mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
biomasy o wilgotności powyżej 20%

Od 1 czerwca 2018 r. zakaz instalowania kotłów poniżej 5. klasy.

Możliwość eksploatacji kotłów nieposiadających żadnych norm emisji (PN-EN 303-5:2012) tylko do 1 stycznia 2022 r.

Zakaz eksploatacji kotłów klasy 3. i 4. (oraz niższych) od 1 stycznia 2028 r.

Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia w zakresie ich eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych w
rozumieniu ustawy Prawo energetyczne w szczególności kocioł, kominek i piec, jeżeli:

dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub,
wydzielają ciepło lub,
wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.

W przypadku ww. instalacji dopuszcza się wyłącznie eksploatację tych, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem
granicznych wartości emisji zanieczyszczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.
Zatem wolno instalować już tylko kotły spełniające normę emisyjną 5 klasy.

Uchwała wchodząc w życie wskazała jednocześnie terminy wymiany kotłów i pieców w Województwie Podkarpackim, które zostały zakupione przed 1
czerwca 2018r., i na dzień dzisiejszy nie spełniają standardów  zgodnych z 5 klasą  pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń:

Terminy wymiany kotłów:

do 31 grudnia 2021 r. dla kotłów eksploatowanych ponad 10 lat od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej, 
do 31 grudnia 2023 r. dla kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty produkcji,
do 31 grudnia 2025 r. mieszkańcy województwa będą musieli pozbyć się kotłów eksploatowanych do 5 lat od daty produkcji,
dopiero od 1 stycznia 2028 r. nie będzie można użytkować kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.

Z całą treścią ww. uchwały antysmogowej można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego (format PDF).

 

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
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