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- MOJE POWIETRZE

UCHWAŁA  ANTYSMOGOWA  
jest regulacją prawną, która ma na 
celu poprawę jakości powietrza. 
Ograniczenia i zakazy wymienione  
w uchwale dotyczą wszystkich 
użytkowników urządzeń o mocy do     
1 MW, w których następuje spalanie 
paliw stałych, czyli właścicieli w 
szczególności:
• pieców,
• kominków,
• kotłów, w tym kotłów 

wchodzących w skład zestawów 
zawierających kotły na paliwo 
stałe, ogrzewacze dodatkowe, 
regulatory temperatury i 
urządzenia słoneczne.

Uchwała antysmogowa 
wprowadzona na terenie 
województwa mazowieckiego 
stanowi akt prawa miejscowego 
i obowiązuje wszystkich 
mieszkańców województwa, 
samorządy oraz podmioty działające 
na jego terenie.

TERMINY WEJŚCIA W ŻYCIE 
WYMAGAŃ:
• od 1 stycznia 2023 r. nie wolno 

używać kotłów na węgiel lub 
drewno nie spełniających 
wymogów dla klas 3,4 lub 5 
według normy PN-EN 303-
5:2012

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

• użytkownicy kotłów klasy 5 wg 
normy PN-EN 303-5:2012 będą 
mogli z nich korzystać do końca 
ich żywotności

• posiadacze kominków będą 
musieli wymienić je do końca 
2022 roku na takie, które 
spełniają wymogi ekoprojektu, 
lub wyposażyć je w urządzenie 
ograniczające emisję pyłu 
do wartości określonych w 
ekoprojekcie.

KLASY KOTŁÓW
• Klasa 3, 4 i 5 kotła wg normy 

PN-EN 303-5:2012 oznacza, 
że kotły podzielone są ze 
względu na wielkość/ilość 
zanieczyszczeń emitowanych/
wprowadzanych do powietrza/
do środowiska.
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SMOG POWODUJE:
• przedwczesne zgony w wyniku 

chorób układu krążenia
• powikłania sercowo – 

naczyniowe (m.in. zawał serca)
• gorszy rozwój płuc
• choroby układu oddechowego   

u dzieci (np.astma)
• nowotwory
• zwiększoną umieralność 

noworodków
• niską masę urodzeniową
• upośledzenia płodności

SMOG SZKODZI TAKŻE LATEM:
• w temp. ok. 30°C przy 

braku wiatru może pojawić 
się brunatna mgła - smog 
fotochemiczny

• jednym ze składników smogu 
fotochemicznego jest gaz 
cieplarniany, czyli ozon (03)

• ozon przyczynia się do 
globalnego ocieplenia, w dużych 
ilościach jest toksyczny, wpływa 
negatywnie na żywe organizmy 
przyspieszając starzenia się 
komórek skóry i powodując 
nowotwory

TYM NIE WOLNO PALIĆ:
• muł węglowy
• flotokoncentraty
• węgiel brunatny
• paliwa zawierające biomasę o 

wilgotności powyżej 20%.

KORZYŚCI Z LIKWIDACJI KOTŁA 
WĘGLOWEGO:
• zmniejszenie ryzyka 

przedwczesnych zgonów
• redukcja wydatków na opiekę 

zdrowotną,
• ograniczenie strat wynikających 

z przyspieszonej degradacji 
budynków,

• pomniejszenie kosztów 
ogrzewania i ciepłej wody

• możliwość uzyskania 
dofinansowania

• zwiększenie komfortu życia

KONTROLE PRZEPROWADZAJĄ:
• wójtowie
• policja
• powiatowi inspektorzy nadzoru 

budowlanego
• wojewódzki inspektor ochrony 

środowiska

KARY:
• grzywna do 5000 zł

CZYM OGRZEWAĆ DOM:
• paliwo gazowe
• gaz płynny LPG
• lekki olej opałowy
• biomasa stała o wilgotności 

poniżej 20%
• ogrzewanie elektryczne i OZE
• węgiel ze świadectwem jakości

Zadanie pn. „System wspomagający zarządzanie jakością powietrza wraz z przeprowadzeniem 
kampanii informacyjnej wśród mieszkańców na terenie Gminy Żabia Wola” jest realizowane przy 
pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.


