UCHWAŁA ANTYSMOGOWA – informacje
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. 9600), tzw. „uchwałę antysmogową”.
"Uchwała antysmogowa" obowiązuje od 11 listopada 2017 r.
Podjęta uchwała ogranicza m.in. używanie pieców, kotłów i kominków, które nie spełniają
wymagań ekoprojektu. Są to normy jednolicie określone dla całej Unii Europejskiej. Zawierają
one minimalne wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza dla kotłów oraz ogrzewaczy
pomieszczeń (m.in. kominków). Wszystko po to, aby zmniejszyć zużycie paliwa i zredukować
zanieczyszczenia emitowane przez przestarzałe urządzenia - informuje Urząd Marszałkowski.
Przed zakupem pieca, warto upewnić się u sprzedawcy bądź producenta, czy posiada on
certyfikat i jest zgodny z wymaganiami ekoprojektu. Należy też przy tym 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. Ponadto uchwała zakazuje także palenia kiepskiej jakości opałem.
Uchwała wprowadza ograniczenia i zakazy, co do używanych urządzeń i paliw:
• 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 mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek
produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z
ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw
zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego
drewna);
• użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów, które nie spełniają
wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2022
r. na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu;
• użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą
wymienić je do końca 2027 r., na kotły zgodne z wymogami ekoprojektu;
• 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 r. na takie, które spełniają
wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości
określonych w ekoprojekcie.

Ponadto informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
zamieścił na swojej stronie internetowej w dziale „uchwała antysmogowa”
(https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/ochrona-powietrza/art,3,uchwalaantysmogowa.html) praktyczne informacje dotyczące przyjętych regulacji.

