PROGRAM SZKOLENIA
Szkolenie z zakresu pobierania próbek odpadów paleniskowych i paliw
w trakcie prowadzenia kontroli, w aspekcie egzekwowania prawa zakazującego spalania
odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych oraz stosowania paliw zakazanych
Uchwałą nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego.
Szkolenie zorganizowane na zlecenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
w wersji on-line poprzez aplikację Teams
09.00-09.10 Powitanie uczestników
09.10-11.00

SESJA I
ZAGADNIENIA PRAWNE ZWIĄZANE Z UCHWAŁĄ ANTYSMOGOWĄ

09.10-10.30

Miłosz Jakubowski, Fundacja Frank Bold Kraków
Prawne aspekty kontroli palenisk prowadzonych pod kątem nielegalnego spalania
odpadów i naruszania zapisów uchwały antysmogowej.
Zakres tematyczny:
• Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego wynikające z zapisów uchwały
antysmogowej i programu ochrony powietrza obowiązujących w województwie
śląskim.
• Aspekty prawne przeprowadzenia kontroli i przestrzegania przepisów uchwał
antysmogowych: podstawy prawne, możliwości nakładania sankcji, terminy
spełnienia wymagań.
• Wymagania prawne względem paliw stałych: przegląd certyfikatów węgla wraz
ze sposobem odczytywania informacji w nich zawartych.
• Studium przypadku: metody edukowania mieszkańców i właścicieli
nieruchomości, sposoby postępowania z mieszkańcami, którzy odmawiają
wymiany źródeł ciepła.

10.30-10.45 DYSKUSJA
10.45-11.00 PRZERWA KAWOWA

11.00-15.00

SESJA II
ZAGADNIENIA TECHNICZNE EGZEKWOWANIA ZAPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ

11.00-13.00

Mariusz Mastalerz, IChPW Zabrze
Techniczne aspekty kontroli
Zakres tematyczny:
•
•
•

Zakres kontroli.
Dokumenty wymagane podczas przeprowadzania kontroli.
Narzędzia niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

•
•
•
•
•
•
•
•

Wykorzystywanie dronów do identyfikacji budynków wymagających kontroli.
Sposoby rozpoznawania poszczególnych rodzajów paliw.
Sposoby badania uziarnienia węgla.
Pobieranie i zabezpieczanie próbek popiołu z palenisk do badań.
Sprawdzanie wilgotności biomasy stałej.
Kwalifikowanie odpadu paleniskowego pod kątem jego pochodzenia od paliw
prawnie zakazanych i odpadów komunalnych.
Protokoły z kontroli.
Ekspertyzy laboratoryjne pobranych próbek.

13.00-13.15 DYSKUSJA
13.15-13.30 PRZERWA KAWOWA

13.30-14.45

Katarzyna Matuszek, IChPW Zabrze
Rozróżnianie kotłów na paliwa stałe pod kątem wymagań uchwały antysmogowej
dla województwa śląskiego.
Zakres tematyczny:
• Wymagania prawne dotyczące kotłów i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń
na paliwa stałe - wymagania ekoprojektu, różnice pomiędzy kotłami c.o.
pozaklasowymi, klasy 3, 4, 5 i spełniającymi wymagania ekoprojektu.
• Dostępne na rynku urządzenia grzewcze w odniesieniu do obowiązujących
wymagań prawnych.
• Skutki nieprawidłowej eksploatacji kotłów.
• Systemy kominowe, kominy, przewody kominowe.
• Przeglądy kominiarskie.

14.45-15.00 DYSKUSJA

