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SPIUG intensywnie działa i odnosi pierwsze sukcesy na rynku
Zmiany w dopłatach do kolektorów
słonecznych
W drugiej połowie stycznia 2011 roku, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił informację o modyﬁkacji zasad, obowiązującego od jesieni
2010 roku programu. Warto zwrócić uwagę
na kilka istotnych zmian, które były postulowane podczas spotkania Zarządu SPIUG
(Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych) z Zarządem
NFOSIGW w listopadzie ubiegłego roku.

Wśród zmian znalazło się m.in.:
1. szersze dopuszczenie do programu
nowo budowanych obiektów,
2. dopuszczenie do programu instalacji solarnych, mogących także produkować ciepło, obok ciepłej wody
użytkowej,
3. rozszerzono także krąg beneﬁcjentów
o obiekty podłączone do miejskiej sieci c.o., co prawda wciąż z wyłączeniem

instalacji, gdzie sieć miejska doprowadza c.w.u.
Członkowie SPIUG oraz środowisko związane z tym tematem oceniają, że jest to
duży postęp i krok w dobrym kierunku. Biorąc pod uwagę czas trwania programu oraz
środki przeznaczone na jego realizację, jest
szansa na dalsze jego udoskonalenie i wykorzystanie zdobytych przy tym doświadczeń
do stworzenia systemów wsparcia dla innych „czystych” źródeł ciepła w technologii
rozproszonej, takich jak np. pompy ciepła.
Aby nie być gołosłownym, SPIUG zebrał
wśród podmiotów i użytkowników zainteresowanych zastosowaniem kolektorów sło-

necznych do wytwarzania ciepłej wody
użytkowej i wytwarzania ciepła, informacje
zwrotne na temat wprowadzonych niedawno zmian systemu wsparcia ﬁnansowego
dla tego źródła ciepła. Zostało przygotowane krótkie opracowanie, które nie jest oceną
wprowadzonych do programu zmian, a jedynie zbiorem bezpośrednich opinii z rynku,
pochodzących od zainteresowanych, którzy
bądź skorzystali ze wsparcia, bądź są tym
wsparciem zainteresowani. Przekazany dokument może być pomocny dla NFOŚiGW
przy dalszej modyﬁkacji programu i w przygotowywanych w przyszłości podobnych
działaniach.
Wspomniane stanowisko SPIUG jest dostępne na stronie www.spiug.pl
Pełna informacja na
www.instalreporter.pl/aktualności

List do Ministerstwa Infrastruktury
w sprawie obowiązku okresowych
przeglądów i uruchomień urządzeń
gazowych do c.o. i c.w.u.
(13.02.2011)
Członkowie Stowarzyszenia Producentów
i Importerów Urządzeń Grzewczych są często pytani przez współpracujących z nimi
serwisantów o wyjaśnienie problemów natury prawnej, dotyczących ich działalności
serwisowej.
Z uwagi na to, że są to pytania zadawane
w branży instalacyjno-grzewczej już od lat,
stąd SPIUG zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy serwisant ma obowiązek i umocowanie w obowiązującym prawie sprawdzić:
a) czy urządzenie zostało zamontowane
zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami,
b) czy inwestor (właściciel urządzenia)
posiada dokumenty potwierdzające
odbiory techniczne związanych z pracą urządzenia instalacji: elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej i kominowej?
2. Czy zgodnie z prawem serwisant ma obowiązek odmówić dokonania czynności
serwisowych (uruchomienia, przeglądu
urządzenia), jeżeli jego zdaniem nie zostały zachowane przepisy dotyczące:
a) wymagań technicznych w stosunku do
pomieszczenia, w którym zamontowano urządzenie,
b) miejsca montażu urządzenia,
c) wykonania instalacji do której podłączono urządzenie np. gazowej, czy powietrzno spalinowej?
3. Czy na serwisancie dokonującym uruchomienia spoczywa odpowiedzialność
prawna za skutki wynikające z montażu
urządzenia niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i norm?
Ponadto, od wielu lat w branży Instalacyjno-grzewczej trwa dyskusja na temat wymogu
konieczności corocznych przeglądów urządzeń grzewczych, które dotyczy większości
producentów urządzeń grzewczych montowanych w obiektach na terenie Polski.
Zapisy w rozdziale 2 paragraﬁe 62 Prawa Budowlanego, które dotyczą tego zagadnienia
brzmią następująco:

„…Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:
Pkt. 1) okresowej kontroli, co najmniej raz
w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu
technicznej sprawności:
Pkt. 1c) ... instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych
oraz w art. 62 pkt. 2:
Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1
pkt. 1 lit. a), nie obejmuje właścicieli i zarządców budynków indywidualnego budownictwa jednorodzinnego, zagrodowego i letniskowego oraz obiektów budowlanych wymienionych w art. 29 ust. 1”

SPIUG zgłosiło postulat ujednolicenia
przepisów i wprowadzenia obligatoryjne okresowych, corocznych przeglądów
serwisowych dla wszystkich gazowych,
węglowych i biomasowych urządzeń
grzewczych (czyli tam gdzie istnieje niebezpieczeństwo zaczadzenia w wyniku niewłaściwych warunków eksploatacyjnych), dla

wszystkich użytkowników, włączając w to
tych wymienionych w art. 62 pkt. 2.

Równocześnie Stowarzyszenie Producentów
i Importerów Urządzeń Grzewczych SPIUG
zwróciło się do Ministerstwa Infrastruktury o zajęcie jednoznacznego stanowiska wobec dylematów autoryzowanych instalatorów dostawców urządzeń grzewczych, co
powinno wyjaśnić i rozwiać narastające
w praktyce wątpliwości, oraz przyczyni się
do zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacji
montowanych i używanych urządzeń.
Pełna treść informacji na
www.instalreporter.pl/aktualności.

