
OGLOSZENIE
O ZMIANIE PRZEPISOW UCHWALY ANTYSMOGOWEJ DLA MAZOWSZA

Powietrze w naszym regionie jest zanieczyszczone, szczeg6lnie w sezonie grzewczym. l'o duze
zagrozenie dla naszego zdrowia, Zyciai Srodowiska. Oddychanie obecnynr w dyhie benio(a)pirenem
moze okazad sig zab6jcze, poniewa2 przyczynia siq do powstania wielu chor6b, w tym nowotwordw.
lby poprawi6 jakoS6 powietrza wprowadzono uchwaig antysmogowql i wszyscy mieszkaficy
Mazowsza sq zobowiqzani do przestrzegania jej postanowiefi od 11 listopada 2012 r.-
Smog stale nie daje za wyranq. Od 2018 r. Gl6wny lnspektor Ochrony Srodowiska wydal ponad 270
powiadomieh o wystqpieniu dni smogowych oraz ryzyku ich wystqpienia. Dlatego' uchwala
antysmogowa zostala znowelizowana2. Nowe przepisy weszly w zycie 1ti maja 2022 r.-

JAKIE ZMIANY NAS CZEKAJA?

Ju2za nieco ponad rok, od l pafldziernika2O2S r. nie bgdzie mo2na pali6 wgglemw urzqdzeniach
grzewczych na terenie m.st. Warszary. W dalszej kolejno6ci zakaz palenia wqglem zacznie
obowiqzywad mieszkaric6w gmin z terenu powiat6w: giodziskiego, legionowskieg6, n:irlskiego,
nowodworskiego, piaseczyhskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zac-hodniego oiaz
wolomiriskiego, czyli z obszaru NUTS2 - warszawskiego stolecznego.

Kotly na paliwa stlale.spelniajqce wymogi ekoprojektu uruchomione do 1 czerurca 2022r, mogq by6
uzyrryqle do kofca ich 2ywotno5ci na terenie m, st. warszawy oraz gmin wchodzqcych dirriopowiat6w: grodziskiego, legionowskiego, miflskiego, nowodwo[kiego, piaieczyriskiego,
pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodnie-go oraz wolomihskiJgo. Jezeli uruchomisz
kociol na paliwo stale spelniajqcy wymogi ekoprojektu po t czeruca 2022 r. nle bqdziesz m6gl pali6
w nim wqglem od 1 pafldziernika 2023 r. w Warszawie, a od 1 stycznia 2028 r. wgminach z-terenu
powiat6w z NUTS2 - warszawskiego stolecznego.

Co r6wnie istotne na terenie calego wojew6dztwa mazowieckiego nowobudowane budynki, jezeli
bqdq w zasiggu sieci cieplowniczej i bgdzie mozliwe ich podlqczenie do niej, nie bgdq mogly byC
ogrzewane paliwami stalymi (np. wqglem, drewnem czy pelletem). Pzepis 6gdzie dotyczyl iyllio
nowych budynk6w, dla kt6rych wystqpienie z wnioskiem o pozwolenie na budovrg lub-zgioszbnie
nastqpi po 1 stycznia2023'r.

POMOC FINANSOWA

Na wymianq kotl6w oraz ocieplenie budynku mo2na otrzyma6 dofinansowanie z krajowego programu
Czyste Powietlze lub z gminnego programu dotacyjnego (jezeli istnieje). Dotacje gminne i z prolramu
Czyste Powietrze mo2na lqczyl. Mozna takZe skorzystad z ulgi termomodernizacyjnej.

Progtam Czyste Powietrze oferuje dotacje do 69 000 zt. Poziom dofinansowania uzalezniony jest od
dochod6w wnioskodawcy oraz wybranego 2rodla ciepla iwynosi od 30 do 90% inwestycji. W ramach
Programu mozliwe jest uzyskanie dotacji do wymiany pozaklasowych kotl6w i piec6w na wqgiel, pellet
i drewno na nowoczesne 2r6dla ciepla, montaz odnawialnych 2r6del energii oraz docieplenia budynk6w
jednorodzinnych (ocieplenie Scian istrop6w, wymiana okien idrzwi).

W czasie, gdy ceny wszystkich no5nik6w energii (gaz, prqd, wqgiel, drewno opalowe, itd.) drastycznie
wzrosly, inwestycja w ocieplenie budynku oraz wymiang 2r6dla ciepla na nowoczesne urzqdzenie,
zu2ywajqce mniej paliwa, jest najlepszym sposobem na obni2enie rachunk6w.

Nie zwlekaj! Skozystaj z dotacji, pta6 mniej za ogrzewanie i nie zanieczyszczaj powietza!

WARTO WIEDZIEC

Przestrzeganie przepis6w uchwaly antysmogowej bqdzie kontroiowane. Uzytkowanie niedozwolonych
wzqdzefi grzewczych i niedozwolonego opalu moze zostad ukarane mandatem do 500 zl,
a w przypadku dalszego lamania przepis6w sprawa mo2e zosta6 skierowana do sqdu. Mozliwa
grzywna to nawet 5 000 zll

1 Uchwala nr 162117 Sejmiku Wojew6dztwa Mazowieckiego zdnia24 pa2dziernika2.QlT r.w sprawie wprowadzenia na obszarze
wojew6dztwa mazowieckiego ograniczeil i zakazbw w zakresie eksploatacji instalacji, w kt6rych nastqpuje spalanie paliw.
2 Uchwala nr 59t22 Sejmiku Wojew6dztwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniajqca uchwalg w sprarvie
wprowadzenia na obszarze wojew6dztwa mazowieckiego ograniczefi i zakaz6w w zakresie eksploatacji instalacji, w kt6rych
nastqpuje spalanie paliw.


