
 

Wzór świadectwa jakości opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru 
świadectwa jakości paliw stałych (Dz.U. 2018, poz. 1892). 

1. Świadectwo jakości paliw stałych nr   

 

2. SOBIANEK SP. Z O.O.   21-200 PARCZEW UL. POLNA 70 

 

 

3. NIP 539-151-33-37    REGON  369112753 

 

 

4. Określenie rodzaju paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości. 

       WĘGIEL KAMIENNY EKOGROSZEK SOBIANEK LEW GTIN 5903876938093 

 

5. METODA WYSTAWIANIA ŚWIADECTWA JAKOŚCI PALIW STAŁYCH (uchwała z dnia 31.10.2018) 

Raport z badań nr 4718/III/21 

CENTRALNE LABORATORIUM BADAWCZE SP Z .O.O.  

 

6. Wskazanie wartości parametrów paliwa stałego oraz informacja o wymaganiach jakościowych dla paliwa 

stałego określona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. 

Parametr 
Jednostka 7. Wartość wskazana przez 

przedsiębiorcę1)  

8. Wartość dopuszczalna2)
 

 minimalna maksymalna 

Zawartość 

popiołu 
% Max 5 - 12 

Zawartość 

części lotnych 
%    

Wartość 

opałowa 
MJ/kg 29-27 24  

Zdolność 

spiekania 
RI    

Wymiar ziarna mm 7-25 5 31,5 

Zawartość 

podziarna 
% Max.10  10 

Zawartość 

nadziarna 
% Max .5  5 

Zawartość 

wilgoci 

całkowitej 

% Max 12  15 

9. Oświadczam, że paliwo stałe, dla którego jest wystawiane to świadectwo, spełnia wymagania jakościowe 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie 

monitorowania i kontrolowania jakości paliw. 

10. Data i miejsce wystawienia świadectw 

Parczew 

11. Podpis przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo albo 

osoby upoważnionej do jego reprezentowania 

 

 

_______________________________________ 
1) Wartość parametrów paliwa stałego wskazuje się poprzez przedstawienie granicznych wartości parametrów dla paliwa 

stałego, z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów odchyleń określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 

27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. 

2) Wartość dopuszczalna dla paliwa stałego, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. 


