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Informacja Burmistrza Szydłowca
o przyjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego „uchwały antysmogowej”
W dniu 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę
Nr 162/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń
i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj.
Maz. Z 27.10.2017 r. poz. 96--), tzw. „uchwałę antysmogową”. Uchwała ta wprowadzona na terenie
województwa mazowieckiego stanowi akt prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich
mieszkańców województwa, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie.
Z treścią uchwały można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa
Mazowieckiego
w
Warszawie
pod
adresem:
https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,3417,16217.html lub na
stronie internetowej Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego pod adresem:
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/9600/.

Uchwała antysmogowa obowiązuje od 11 listopada 2017 r.
Wprowadza ona następujące zakazy i ograniczenia:
• od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne
z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE)
• od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:
➔ mułów i flotokoncentratów
wykorzystaniem,

węglowych

oraz

mieszanek

produkowanych

z

ich

➔ węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
➔ węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
➔ paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego
drewna),
• 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.
Należy ponadto pamiętać, że rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 1 sierpnia 2017
r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, zakazuje wprowadzania do sprzedaży
i użytkowania kotłów z rusztem awaryjnym.

W jaki sposób sprawdzić klasę 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.
I tak, np. dla kotłów/pieców klasy 5 dopuszczalne ilości tych zanieczyszczeń są najniższe wg w/w
normy, co oznacza, że są one najmniej szkodliwe dla środowiska, a w związku z tym również
dla zdrowia.
Kotły klasy 3 i 4 mają te normy dużo gorsze.
Informacja o klasie kotła znajduje się na jego tabliczce znamionowej oraz w instrukcji obsługi. Jeśli
nie ma jej w żadnym z tych miejsc – kocioł nie spełnia kryteriów żadnej z klas.
Podczas zakupu kotła należy upewnić się u sprzedawcy bądź producenta czy posiada on certyfikat
i jest zgodny z wymaganiami ekoprojektu.
Nie czekając na wejście w życie zakazu dotyczącego rodzajów paliw, chcąc zadbać o zdrowie
i środowisko już teraz, użytkownicy pieców nieekologicznych powinni palić w piecach
paliwem dobrej jakości, tj. węglem kamiennym, ekogroszkiem, pelletem, brykietem oraz
biomasą drzewną lub drewnem sezonowanym, czyli takim, które było przechowywane
w odpowiedni sposób - z zapewnionym dostępem do powietrza wiosną i latem, oraz
zabezpieczone przed wilgocią, opadami deszczu czy śniegu - jesienią i zimą. Dobrze jest palić
przede wszystkim drewnem drzew liściastych (np. buk, brzoza, dąb, grab), zawierającym
mniejsze ilości substancji żywicznych, a rozpalać drewnem drzew iglastych (głównie świerk,
ponieważ pozostałe gatunki zawierają dużo żywicy, przez co zanieczyszczają wnętrze pieca
i tworzą dużo dymu).
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