
 

1/1 

 W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 8 marca 2019 przesłane drogą 
elektroniczną informuję, co następuje. 
W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, dopuszcza się 
wyłącznie eksploatację instalacji, które spełniają minimalne poziomy 
sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń 
dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 i 2 
załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 
2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu 
dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Podmiot 
eksploatujący instalację jest zobowiązany do wykazania spełniania 
wymagań określonych w niniejszym zapisie poprzez przedstawienie 
instrukcji dla instalatorów i użytkowników, o której mowa w punkcie 3 lit. a 
załącznika II ww. rozporządzenia. 
Wykaz akredytowanych laboratoriów badawczych, w tym trzech 
znajdujących się na terenie Polski, które posiadają notyfikację w zakresie 
badań ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe dostępny jest na stronie: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33     

W przypadku, gdy miejscowy ogrzewacz pomieszczeń, zostanie 
wyposażony w urządzenie redukujące emisję pyłu, urządzenie to musi 
zapewniać redukcję do wartości określonych w punkcie 2 lit. a załącznika II 
do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku 
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Właściciel takiej 
instalacji musi posiadać zaświadczenie oraz wyniki badań przeprowadzone 
przez wiarygodną jednostkę, które będą potwierdzały dotrzymanie wartości 
emisji określone w rozporządzeniu. Należy podkreślić, że twórca 
urządzenia, np. elektrofiltra musi gwarantować dotrzymanie wartości 
przez każdą instalację, w której zostanie on zastosowany (zwłaszcza 
w przypadku bardzo wysokich emisji wejściowych). Urządzenia dostępne 
obecnie na rynku nie gwarantują osiągnięcia konkretnej docelowej wartości 
stężenia pyłu, a jedynie zapewniają obniżenie emisji w sposób procentowy, 
co oznacza, że nie mogą one stanowić alternatywy dla wymiany 
miejscowego ogrzewacza pomieszczeń.  
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