Czy po 1 września będzie można
stosować grille i kominki?
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Od 1 września 2019 r. w Krakowie będzie obowiązywał całkowity zakaz palenia węglem i drewnem.
O ile temat w stosunku do pieców i palenisk węglowych jest jasny, wśród mieszkańców pojawiły się wątpliwości, jaka jest wykładnia przepisów prawa dotycząca palenia w kominkach i grillowania. Wyjaśniamy:
zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego na terenie Krakowa palenie w kominkach będzie zabronione, użytkowanie ciężkich grillów stacjonarnych również, dopuszczone będą tylko sezonowe
instalacje przenośne (tj. grille rozkładane).
Zakaz stosowania paliw stałych (węgla, drewna
i innych) nie tylko w piecach i kotłowniach będzie od
1 września 2019 r. dotyczył także palenia w kominkach. Szczegółowo określają to przepisy – uchwała
Sejmiku Województwa Małopolskiego. W instalacjach spalania paliw dopuszczone będzie stosowanie

będziemy mieli w przypadku, grillów, rożen, rusztów
dwojaką sytuację:
• urządzenia, które działają sezonowo w punktach
przenośnej gastronomii, nie są urządzeniem stacjonarnym, a więc nie są instalacją (w rozumieniu
przepisów) - nie ma więc podstaw prawnych do
stosowania wobec nich zapisów uchwały Sejmiku
Województwa Małopolskiego. Urządzenia takie
w punktach przenośnej gastronomii będą mogły
być stosowane.
• urządzenia działające w punktach gastronomicznych przez cały rok, działające niezmiennie w tym
samym miejscu oraz urządzenia posadowione na
stałe, jak np. ciężkie grille ogrodowe, są instalacjami (w rozumieniu przepisów) – w tym wypadku mają zastosowanie wobec nich zapisy uchwały
Sejmiku Województwa Małopolskiego. Nie będzie
zatem można ich stosować z wyjątkiem sytuacji,
gdy instalacja objęta jest obowiązkiem uzyskania
pozwolenia lub zgłoszenia (art. 96 ust. 8 ustawy
POŚ).

Grill niestacjonarny. Fot. Marek Zborowski

wyłącznie: gazu ziemnego wysokometanowego lub
zaazotowanego (w tym skroplonego gazu ziemnego),
propan-butanu, biogazu rolniczego lub innego rodzaju
gazu palnego oraz lekkiego oleju opałowego.
Przenośne grille, ruszty, rożna, z których korzysta
się sezonowo, okazjonalnie, użytkowane przez mieszkańców (osoby fizyczne) w rozumieniu przepisów nie
są instalacją. Nie podlegają zatem przepisom uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego. Mieszkańcy wciąż będą mogli z nich korzystać.
Inaczej wygląda sytuacja z urządzeniami działającymi niezmiennie w tym samym miejscu oraz posadowionymi na stałe, tj. ciężkimi grillami ogrodowymi.
Takich urządzeń w świetle zapisów uchwały sejmiku
stosować nie będzie można.
Również w przypadku punktów gastronomicznych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji,
których eksploatacja wymaga zgłoszenia, instalacje
stosowane w gastronomii przystosowanej do obsługi ponad 500 osób na dobę podlegają obowiązkowi
zgłoszenia organowi ochrony środowiska w trybie
art. 152 ustawy POŚ z wyjątkiem sytuacji, gdy gazy
lub pyły wyprowadzane są do powietrza z instalacji
w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za
pomocą wentylacji grawitacyjnych.
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