
powietrze.mazovia.pl

Przestań kopcić! Wymień stary piec na pompę 
ciepła, ogrzewanie elektryczne lub podłącz się 
do sieci ciepłowniczej.

Jeśli masz kocioł na paliwa stałe, wybieraj tylko 
paliwa dobrej jakości. Kupuj tylko te z certyfikatem 
i używaj wysezonowanego drewna.

Zostaw w domu samochód i przesiądź się do 
pociągu, tramwaju, autobusu. Korzystaj jak 
najwięcej z transportu publicznego. 

Krótkie odległości pokonuj pieszo lub na rowerze.

Oszczędzaj energię - wykonaj kompleksowe 
ocieplenie domu - stropów, ścian - wymień okna 
i drzwi.

Jak poprawić 
jakość powietrza

OGRZEWAJ PALIWEM
DOBREJ JAKOŚCI
zgodnie z uchwałą antysmogową

WYMIEŃ STARY PIEC
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  PALIWA
Na terenie całego Mazowsza nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:
•  mułów i fl otokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich 

wykorzystaniem,
•  węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,
•  węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
•  paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% 

(np. mokrego drewna).

  KOTŁY

od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne 
zgodne z wymogami ekoprojektu.

od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać:

•  kotłów bezklasowych na paliwa stałe, tzn. niespełniających wymogów dla klas 
3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,

•  kotłów na paliwa stałe (w tym biomasę) w nowo budowanych budynkach dla 
których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zostały złożone 
po 1 stycznia 2023 r., jeżeli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku 
do sieci ciepłowniczej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym 
do działki inwestora na której znajduje się instalacja.

od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na paliwa stałe klasy 3 lub 4 według 
normy PN-EN 303-5:2012.

Uchwała antysmogowa
Uchwała antysmogowa została wprowadzona przez 
Sejmik Województwa Mazowieckiego w naszym imieniu 
– mieszkańców Mazowsza. Dzięki działaniom przewidzianym 
w uchwale ograniczamy zanieczyszczenia powietrza 
i tym samym ich negatywny wpływ na nasze zdrowie.

POMOC FINANSOWA NA TERMOMODERNIZACJĘ I WYMIANĘ KOTŁA
Sprawdź możliwości uzyskania dotacji w swojej Gminie. Pomoc finansową 
uzyskasz również w programie Czyste Powietrze: czystepowietrze.gov.pl
tel.: 22 340 40 80.

NARUSZENIE UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ
stanowi wykroczenie za które grozi mandat do 500 zł lub grzywna do 5000 zł.

Całkowity zakaz palenia węglem kamiennym oraz paliwami produkowanymi z jego 
wykorzystaniem:

• od 1 października 2023 r. w Warszawie, 

•  od 1 stycznia 2028 r. w gminach wchodzących w skład powiatów: grodziskiego,
legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego,
otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego. 

UWAGA! Zakaz palenia węglem kamiennym nie dotyczy kotłów węglowych:

• spełniających wymagania ekoprojektu uruchomionych do 1 czerwca 2022 r.

•  spełniających wymagania 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 uruchomionych 
przed 11 listopada 2017 r.

UWAGA! Użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich 
korzystać do końca ich żywotności, jeśli zostały zainstalowane przed 11 listopada 2017 r.

 UWAGA! 5 klasa =/ ekoprojekt   Podczas zakupu kotła upewnij się u sprzedawcy bądź 
producenta czy posiada on certyfi kat i jest zgodny z wymaganiami ekoprojektu 
(posiada tzw. certyfi kat ekoprojektu).

  KOMINKI

od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kominków, które nie spełniają wymogów 
ekoprojektu lub nie zostały doposażone w urządzenie ograniczające emisję pyłu do 
wartości określonych w ekoprojekcie.
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