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Ogłoszenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego o zmianie przepisów uchwały
antysmogowej dla Mazowsza
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Powietrze w naszym regionie jest zanieczyszczone, szczególnie w sezonie grzewczym. To du?e zagro?enie dla
naszego zdrowia, ?ycia i ?rodowiska. Oddychanie obecnym w dymie benzo(a)pirenem mo?e okaza? si? zabójcze,
poniewa? przyczynia si? do powstania wielu chorób, w tym nowotworów. Aby poprawi? jako?? powietrza
wprowadzono uchwa?? antysmogow?1 i wszyscy mieszka?cy Mazowsza s? zobowi?zani do przestrzegania jej
postanowie? od 11 listopada 2017 r.
Smog stale nie daje za wygran?. Od 2018 r. G?ówny Inspektor Ochrony ?rodowiska wyda? ponad 270
powiadomie? o wyst?pieniu dni smogowych oraz ryzyku ich wyst?pienia. Dlatego uchwa?a antysmogowa
zosta?a znowelizowana2. Nowe przepisy wesz?y w ?ycie 14 maja 2022 r.
JAKIE ZMIANY NAS CZEKAJ??
Ju? za nieco ponad rok, od 1 pa?dziernika 2023 r. nie b?dzie mo?na pali? w?glem w urz?dzeniach grzewczych
na terenie m.st. Warszawy. W dalszej kolejno?ci zakaz palenia w?glem zacznie obowi?zywa? mieszka?ców
gmin z terenu powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mi?skiego, nowodworskiego, piaseczy?skiego,
pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wo?omi?skiego, czyli z obszaru NUTS2 –
warszawskiego sto?ecznego.
Kot?y na paliwa sta?e spe?niaj?ce wymogi ekoprojektu uruchomione do 1 czerwca 2022 r. mog? by? u?ywane
do ko?ca ich ?ywotno?ci na terenie m. st. Warszawy oraz gmin wchodz?cych w sk?ad powiatów: grodziskiego,
legionowskiego, mi?skiego, nowodworskiego, piaseczy?skiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego
zachodniego oraz wo?omi?skiego. Jednak nie b?dzie mo?na pali? w nich w?glem od 1 pa?dziernika 2023 r.
w Warszawie, a od 1 stycznia 2028 r. w gminach z terenu powiatów z NUTS2 – warszawskiego sto?ecznego.
Co równie istotne na terenie ca?ego województwa mazowieckiego nowobudowane budynki, je?eli b?d? w
zasi?gu sieci ciep?owniczej i b?dzie mo?liwe ich pod??czenie do niej, nie b?d? mog?y by? ogrzewane paliwami
sta?ymi (np. w?glem, drewnem czy pelletem). Przepis b?dzie dotyczy? tylko nowych budynków, dla których
wyst?pienie z wnioskiem o pozwolenie na budow? lub zg?oszenie nast?pi po 1 stycznia 2023 r.
POMOC FINANSOWA
Na wymian? kot?ów oraz ocieplenie budynku mo?na otrzyma? dofinansowanie z krajowego programu Czyste
Powietrze lub z gminnego programu dotacyjnego (je?eli istnieje). Dotacje gminne i z programu Czyste Powietrze
mo?na ??czy?. Mo?na tak?e skorzysta? z ulgi termomodernizacyjnej.
Program Czyste Powietrze oferuje dotacje do 69 000 z?. Poziom dofinansowania uzale?niony jest od dochodów
wnioskodawcy oraz wybranego ?ród?a ciep?a i wynosi od 30 do 90% inwestycji. W ramach Programu mo?liwe
jest uzyskanie dotacji do wymiany pozaklasowych kot?ów i pieców na w?giel, pellet i drewno na nowoczesne
?ród?a ciep?a, monta? odnawialnych ?róde? energii oraz docieplenie budynków jednorodzinnych (ocieplenie ?cian
i stropów, wymiana okien i drzwi).
W czasie, gdy ceny wszystkich no?ników energii (gaz, pr?d, w?giel, drewno opa?owe, itd.) drastycznie wzros?y,
inwestycja w ocieplenie budynku oraz wymian? ?ród?a ciep?a na nowoczesne urz?dzenie, zu?ywaj?ce mniej
paliwa, jest najlepszym sposobem na obni?enie rachunków.
Nie zwlekaj! Skorzystaj z dotacji, p?a? mniej za ogrzewanie i nie zanieczyszczaj powietrza!
WARTO WIEDZIE?
Przestrzeganie przepisów uchwa?y antysmogowej b?dzie kontrolowane. U?ytkowanie niedozwolonych urz?dze?
grzewczych i niedozwolonego opa?u mo?e zosta? ukarane mandatem do 500 z?, a w przypadku dalszego
?amania przepisów sprawa mo?e zosta? skierowana do s?du. Mo?liwa grzywna to nawet 5 000 z?!

1 Uchwa?a nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 pa?dziernika 2017 r. w sprawie wprowadzenia na
obszarze województwa mazowieckiego ogranicze? i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których nast?puje spalanie
paliw.
2. Uchwa?a nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniaj?ca uchwa?? w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ogranicze? i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
nast?puje spalanie paliw.

Adres źródłowy: https://www.mlawa.pl/artykul/ogloszenie-marszalka-wojewodztwamazowieckiego-o-zmianie-przepisow-uchwaly-antysmogowej-dla

