Kraków, dn. 14 stycznia 2019 r.

Prezes Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
Wnioskodawca: stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, ul. Felicjanek 10/6, 31-104 Kraków,
reprezentowane przez prezesa zarządu Andrzeja Gułę

WNIOSEK W INTERESIE PUBLICZNYM
o dostosowanie Programu priorytetowego Czyste Powietrze do wymogów prawa Unii Europejskiej

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w zw. z art. 221 § 1 i art. 241 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, działając w imieniu stowarzyszenia
Krakowski Alarm Smogowy, wnoszę o dostosowanie Programu priorytetowego Czyste Powietrze do
wymogów prawa Unii Europejskiej, poprzez wprowadzenie w Załączniku nr 1 do Programu
priorytetowego Czyste Powietrze, w punkcie I.2. w rubryce Instalacja kotła na paliwo stałe (węgiel lub
biomasa) obowiązku spełnienia wymogów określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego
i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE (dalej: Rozporządzenie 2017/1369) w zw. z Rozporządzeniem
delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniającym dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla
kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe,
regulatory temperatury i urządzenia słoneczne (dalej: Rozporządzenie delegowane 2015/1187).
Zgodnie z artykułem 7 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1369, w przypadku gdy państwa członkowskie
przewidują zachęty dotyczące produktu określonego w akcie delegowanym, zachęty te dotyczą
najwyższych dwu istotnie licznych klas efektywności energetycznej lub klas wyższych, określonych
w tym akcie delegowanym. Aktem delegowanym obowiązującym w stosunku do kotłów na paliwo
stałe jest wskazane wyżej Rozporządzenie delegowane 2015/1187. Ustalania klasy efektywności
energetycznej kotłów na paliwo stałe następuje, zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia
delegowanego, w oparciu o Współczynnik efektywności energetycznej (EEI), obliczany w sposób
wskazany w Załączniku IX.
Określony w Programie priorytetowym Czyste Powietrze obowiązek spełnienia przez zakupione
i montowane kotły na paliwa stałe wymagań wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (dalej:
wymogi ekoprojektu), nie czyni zadość zobowiązaniom państwa członkowskiego wynikającym z art.

7 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1369, bowiem wymogi ekoprojektu nie są powiązane z klasą
efektywności energetycznej.
W związku z powyższym, w świetle art. 7 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1369 należy ustalić najwyższe
dwie istotnie liczne klasy efektywności energetycznej dla kotłów na paliwa stałe, a następnie
uzupełnić Załącznik nr 1 do Programu priorytetowego Czyste Powietrze o wymóg spełnienia przez
kupowane i montowane kotły na palia stałe co najmniej wymagań niższej z tych klas. Według wiedzy
Wnioskodawcy, na rynku są obecnie powszechnie dostępne kotły na paliwo stałe spełniające
wymagania klasy A+ oraz A.
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