
MOJA GMINA - 
- MOJE POWIETRZE

UCHWAŁA  ANTYSMOGOWA 
WYTYCZNE:
• od 11.11.2017 r. dopuszczone tyl-
ko kotły spełniające normy emisyjne 
wg wymogów ekoprojektu
• od 1.07.2018 r. nie wolno spalać:
- mułów i flotokoncentratów węglo-
wych oraz mieszanek produkowa-
nych z ich wykorzystaniem,
- węgla brunatnego i paliw stałych 
produkowanych z ich wykorzysta-
niem, 
- węgla kamiennego w postaci syp-
kiej o uziarnieniu 0-3 mm,
- paliw zawierających biomasę          
o wilgotności w stanie roboczym 
powyżej 20% (np.mokrego drewna)
• od 1.01.2023 r. wycofane kotły na 
węgiel lub drewno niespełniające 
wymogów dla klas 3,4 lub 5 wg nor-
my PN-EN 303-5:2012,
• od 1.01.2028 r. wycofane kotły na 
węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg 
w/w normy, 
• użytkownicy kotłów klasy 5 wg 
w/w normy  będą mogli z nich ko-
rzystać do końca ich żywotności,
• posiadacze kominków będą mu-
sieli wymienić je do końca 2022r.  
na spełniające wymogi ekoprojek-
tu lub wyposażyć je w urządzenie 
ograniczające emisję pyłu do warto-
ści określonych w ekoprojekcie.

WYMAGANIA DLA KOTŁÓW:
• klasa 5: najmniej szkodliwa dla 
środowiska i zdrowia (klasy 3 i 4 
spełniają dużo gorsze normy)
• certyfikat zgodny z wymaganiami 
ekoprojektu. 
• zakaz rusztu awaryjnego

 DOFINANSOWANIE:
• informacji udzielają: urząd gminy, 
doradca energetyczny przy Narodo-
wym Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. 
• można pozyskać ze środków:
1. Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014–2020,
2. Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowiec-
kiego 2014–2020,
3. Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
4. Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej,
5. Funduszu Termomodernizacyj-
nego,
6. Kredytów i pożyczek bankowych.
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CZYM JEST UCHWAŁA 
ANTYSMOGOWA I KOGO 
DOTYCZY?

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.

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”.

Głównymi źródłami 
zanieczyszczenia powietrza 
powodującymi powstawanie smogu 
są stare instalacje, w których 
spalane jest najgorsze jakościowo 
paliwo, tj.:
• muły i flotokoncentraty węglowe 
oraz mieszanki produkowane z ich 
wykorzystaniem,
• węgiel brunatny oraz paliwa stałe 
produkowane z wykorzystaniem 
tego węgla,
• węgiel kamienny w postaci sypkiej 
o uziarnieniu 0–3 mm,
• paliwa zawierające biomasę
o wilgotności w stanie roboczym 
powyżej 20% (np. mokre drewno).

Spalanie w/w paliw powoduje 
wysoką emisję do powietrza 
substancji mających negatywny 
wpływ na zdrowie ludzi, 
a także na stan środowiska 
naturalnego. Dlatego konieczne 
było wprowadzenie uchwały 
antysmogowej. Wymiana 
przestarzałych kotłów i stosowanie 
paliw dobrej jakości wpłynie 
na znaczną poprawę czystości 
powietrza, a także zdrowia 
mieszkańców.

PO CO NAM UCHWAŁA 
ANTYSMOGOWA?


