Zakaz sprzedaży miałów do gospodarstw domowych
i instalacji o mocy do 1MW
1 lipca 2020 r. wchodzi w życie zakaz sprzedaży miału z węgla kamiennego przeznaczonego dla:
gospodarstw domowych
instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej poniżej 1 MW
Zakaz ten dotyczy miału z węgla kamiennego o wymiarze ziarna od 1 do 31,5 mm, o wartości opałowej
od 18 MJ/kg.
Po 1 lipca 2020r. w ofercie dla gospodarstw domowych oraz instalacji spalania o nominalnej
mocy cieplnej poniżej 1MW pozostanie EKOMIAŁ - kwalifikowane paliwo stałe o wymiarze ziarna
3-31,5mm, które ze względu na podobieństwo ziarnowe do sortymentu groszek (5-40mm), będzie
zapewne podobnie do niego wyceniane, czyli będzie znacznie droższe od dostępnych na rynku przed
1 lipca 2020r. miałów.

Kto będzie mógł kupić miały po 1 lipca 2020 r.?
Od 1 lipca 2020 r. miał będzie sprzedawany jedynie na rzecz podmiotów prowadzących instalacje
o nominalnej mocy spalania co najmniej 1 MW lub prowadzących działalność w zakresie sprzedaży
paliw stałych.
Uwaga na warunki formalne:
Aby kupić od 1 lipca 2020 r. miały będzie trzeba przed realizacją dostawy przekazać dostawcy:
• gdy masz instalację o mocy nominalnej co najmniej 1 MW, musisz dostarczyć kopię
zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie takiej instalacji, które można uzyskać
u właściwego starosty (zaświadczenie jest ważne tylko przez 12 miesięcy od jego
wydania), albo
• gdy prowadzisz działalności polegającej na sprzedaży paliwa stałego, musisz dostarczyć kopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie tego typu działalności – np.
potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze prowadzenia działalności jako
Pośredniczący Podmiot Węglowy.

Uwaga na kary za naruszenie przepisów!
Osoba wprowadzająca do obrotu od 1 lipca 2020 r. miały o wymiarze ziarna 1 ÷ 31,5 mm: miał I,
miał II, miał III, może podlega grzywnie od 50 000 zł do 1 000 000 zł lub karze pozbawienia wolności nawet do lat 5.
UWAGA! Niektóre Uchwały Antysmogowe już dziś ograniczają możliwość spalania miałów.
Sprawdź w swojej uchwale czym możesz palić.

Zakaz sprzedaży miałów do kotłów o mocy poniżej 1 MW może
objąć ponad 7 mln ton węgla o wartości ponad 6 mld PLN.
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