INFORMACJA Z WYNIKÓW KONTROLI
KOTŁÓW NA PALIWO STAŁE O ZNAMIONOWEJ
MOCY CIEPLNEJ DO 500 KW

INFORMACJE
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wspólnie z Inspekcją Handlową prowadzi intensywne działania zmierzające do tego, by konsumenci korzystali z bezpiecznych i spełniających obowiązujące wymagania kotłów na paliwa stałe. Wejście w życie rozporządzenia1,
wydanego na podstawie upoważnienia zamieszczonego w art. 169 ust. 1 Prawa ochrony
środowiska2, ograniczyło możliwość wprowadzania na polski rynek kotłów niespełniających
standardów emisyjności (rozporządzenie weszło w życie 1 października 2017 r.).

USTALENIA KONTROLI
W oparciu o przepisy Prawa ochrony środowiska, Inspekcja

– wprowadzone do obrotu i użytkowania
pomiędzy 1 lipca 2018 r., a 11 marca 2019 r.,
•

Handlowa w 2021 r. przeprowadziła w całej Polsce 118

cieplnej nie większej niż 500 kW, w tym kotły

kontroli, w toku których oceniono 134 kotły na paliwo

wchodzące w skład zestawów zawierających

stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500

kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe,

kW.

regulatory temperatury i urządzenia słoneczne
z wyłączeniem przeznaczonych do ogrzewania

Kontroli podlegały następujące kotły:
•

i

kotły na paliwo stałe o znamionowej mocy

znamionowej mocy cieplnej większej niż 100

regulatory temperatury i urządzenia słoneczne

kW z ręcznym zasilaniem balotami słomy –

z wyłączeniem: wytwarzających ciepło wyłącznie

wprowadzanych

na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej;

lub powietrze; kogeneracyjnych na paliwo stałe
o znamionowej mocy elektrycznej 50 kW lub
większej; na biomasę niedrzewną rozumianą
jako biomasę inną niż biomasa drzewna, w tym
słomę, miskant, trzcinę, pestki i ziarna, pestki
oliwek, wytłoczyny oliwek i łupiny orzechów
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nośników

mocy elektrycznej nie mniejszej niż 50 kW; o

kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe,

gazowych nośników ciepła, takich jak para wodna

gazowych

kogeneracyjnych na paliwo stałe o znamionowej

wchodzące w skład zestawów zawierających

przeznaczonych do ogrzewania i rozprowadzania

rozprowadzania

ciepła, takich jak para wodna lub powietrze;

cieplnej nie większej niż 500 kW, w tym kotły

2

kotły na paliwo stałe o znamionowej mocy

do

obrotu

pomiędzy

12

marca 2019 r., a 31 grudnia 2019 r.,
•

kotły na paliwo stałe o znamionowej mocy
cieplnej nie większej niż 500 kW w rozumieniu
art. 172a pkt 1 Prawa Ochrony Środowiska2 tj.
kotły wytwarzające energię cieplną wyłącznie na
potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej;
kotły na biomasę niedrzewną wprowadzane do
obrotu po 1 stycznia 2020 r.

W toku kontroli Inspekcja Handlowa sprawdzała przede wszystkim, czy kotły posiadały dokumentację techniczną oraz czy dokumentacja ta potwierdzała, że kotły spełniały wymagania dla kotłów w zakresie granicznych wartości emisji oraz granicznych wartości sprawności
cieplnej.
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Ponadto sprawdzano:

działań pokontrolnych wydano 7 zaleceń pokontrolnych,

•

czy w kotłach z automatycznym sposobem zasilania

które

paliwem

nieprawidłowości.

stałym

wbrew

zakazowi

nie

został

zastosowany element konstrukcyjny pozwalający na
ręczne zasilanie paliwem,
•

w przypadku kotłów wielopaleniskowych oraz kotłów
przeznaczonych do zasilania więcej niż jednym
rodzajem paliwa stałego – czy wymagania w zakresie
granicznych wartości emisji oraz granicznych wartości
sprawności cieplnej były spełnione dla wszystkich
rodzajów palenisk oraz paliw stałych zalecanych przez
producenta,

•

czy kotły wyposażone w systemy oczyszczania spalin
stanowiły integralną całość konstrukcji, potwierdzoną
badaniami dopuszczającymi kocioł do obrotu i
użytkowania, czy instrukcje obsługi oraz tabliczki
znamionowe kotłów zawierały informacje o rodzaju i
parametrach jakościowych paliwa stałego zalecanego
przez producenta.

W

wyniku

podjętych

działań

inspektorzy

Inspekcji

Handlowej zakwestionowali ogółem 10 kotłów.
Stwierdzone nieprawidłowości związane z głównym
tematem kontroli:
•

nieumieszczenie

na

tabliczce

znamionowej

parametrów jakościowych paliwa stałego zalecanego
przez producenta – 7 przypadków,
•

rozbieżność informacji o rodzajach paliwa stałego
pomiędzy tabliczką znamionową a instrukcją obsługi
– 3 przypadki.

PODJĘTE DZIAŁANIA
Kontrolowani przedsiębiorcy podejmowali dobrowolne
działania naprawcze w celu usunięcia nieprawidłowości.
W związku z ustaleniami kontroli wydano 4 decyzje
administracyjne na podstawie art. 189f § 1 pkt 1 kpa3
oraz 1 na podstawie art. 189f § 3 kpa, tj. odstąpiono od
nałożenia administracyjnej kary pieniężnej przewidzianej
w art. 321k ust. 1 w związku z art. 171 Prawa ochrony
środowiska i poprzestano na pouczeniu. W ramach
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dotyczyły

stwierdzonych

w

trakcie

kontroli

PORADY

•

Przed dokonaniem zakupu kotła
sprawdź, czy kocioł ten będzie
spełniał Twoje oczekiwania,

•

Sprawdź, czy kocioł jest przeznaczony
do celów do jakich zamierzasz go
użyć – jeżeli potrzebujesz kotła do
centralnego ogrzewania, czy wybrany
kocioł jest do tego przeznaczony – a
nie np. tylko do zapewnienia ciepłej
wody użytkowej,

•

Sprawdź, na jakie paliwo jest kocioł
oraz czy takie paliwo jest w Twojej
okolicy dostępne, oraz czy nie
obowiązuje zakaz używania danego
rodzaju paliwa,

•

Sprawdź czy tam, gdzie mieszkasz nie
obowiązują ograniczenia lub zakazy
w zakresie eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw.
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PRZYPISY
rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.
U. poz. 1690, ze zm.)

1

2

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, ze zm.)

3

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.)

OPRACOWANIE
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu
Departament Inspekcji Handlowej UOKiK

