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  KOSTKA     27 MJ/kg  Ar 5%  St 0,3%         880 zł/t
 1) 

  ORZECH  I    29 MJ/kg  Ar 3%  St 0,3%     820 zł/t
 1) 

  ORZECH  GRUBY     29 MJ/kg Ar 3% St 0,3%     840 zł/t
 1) 

  ORZECH                    29 MJ/kg Ar 3% St 0,3%     820 zł/t
 1) 

  GROSZEK GRUBY   29 MJ/kg Ar 3%  St 0,3%    740 zł/t
 1) 

  EKO-GROSZEK 
®

 (ORYGINAŁ)  WORKOWANY    880 zł/t
 1) 

  EKO-GROSZEK
®

 (ORYGINAŁ)  LUZ                    800 zł/t
 1)          REWELACYJNE RATY 

      (EKO-GROSZEK   27/28 MJ/kg   Ar 3%   St 0,3%    Ri 0)IAŁ    25 MJ/ kg  Ar   8%  St 0,4%          730 zł/   k       

 BRYKIET  UNION
®  

23 MJ/kg  Ar 4%       680 zł/t
 3)

IAŁ     

  MIAŁ GRUBY     23/24  MJ/ kg  Ar 8%          640 zł/t 

 DREWNO -  BALOT  ≈1,3
m3               160zł/180zł 

 

      LEKKI OLEJ OPAŁOWY W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY 

    HURT/DETALł/160zł 

 Ar - popiół   St - zawartość siarki   Ri - spiekalność 
Oferta ważna do końca lipca 2020 lub do wyczerpania zapasów/dostępności sortymentów 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/941/17 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
z dnia 18 grudnia 2017 r. 

 

w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów 

w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 

 

Na podstawie art. 96 ust. 1, ust. 6  i ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001  r. – Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U.  z  2017  r.  poz.  519,  poz.  785,  poz.  898,  poz.  1089,  poz.  1529  i  poz.  1888),  Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Celem zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko, 

na obszarze województwa wielkopolskiego, z wyłączeniem Miasta Poznania oraz Miasta Kalisza, wprowadza 

się  ograniczenia  i  zakazy  w  zakresie  eksploatacji  instalacji,  w  których  następuje  spalanie  paliw,  określone 

niniejszą uchwałą. 

2. (…) 

§ 2. Ograniczenia i zakazy dotyczą: 

(…) 

§ 3. W instalacjach, o których mowa w § 2 pkt 1 zakazuje się stosowania następujących paliw: 

1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem; 

2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem; 

3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %; 

4) węgla  kamiennego  oraz  paliw  stałych  produkowanych  z wykorzystaniem  tego węgla,  nie  spełniających 

któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych: 

a) wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg, 

b) zawartość popiołu nie więcej niż 10%, 

c) zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %; 

5) biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%. 

 

Tekst uchwały z dnia 18 grudnia 2017 roku wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 roku i może ulec zmianie. 

Zapraszamy do zakupu najwyższej jakości opału z polskich kopalń, które spełniają wszystkie rygorystyczne warunki. 

 

1) typ węgla 31.2 charakteryzuje się wysoką kalorycznością (ciepło 

spalania 29 MJ/kg) i zerową spiekalnością oraz niską zawartością 

popiołów o barwie szaro brunatnej, popiół lekki, spopielenie całkowite 

(jak z drewna), jasnoszary i bezwonny dym podczas spalania węgla, 

zawartość siarki na poziomie zaledwie 0,30% 

2) typ węgla 34.2 charakteryzuje się bardzo wysoką kalorycznością i 

minimalną ilością popiołów o barwie szarej, węgiel lekko koksujący 

zawartość siarki na poziomie 0,40%  

3) brykiet Union  charakteryzuje się dużą kalorycznością i wysokim 

płomieniem spalania, ma właściwości wypalające sadzę jest przeznaczony 

do kotłów CO, piecy kaflowych oraz kominków z płaszczem wodnym 


