
UCHWAŁA ANTYSMOGOWA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

Uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r. Sejmik Województwa 

Mazowieckiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową wprowadzającą na obszarze 

województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w 

których następuje spalanie paliw. Uchwała antysmogowa obowiązuje od 11 listopada 

2017 r. 

Ważne informacje wynikające z uchwały antysmogowej: 

 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: 

a) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich 

wykorzystaniem, 

b) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,  

c) węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm, 

d) paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. 

mokrego drewna), 

Oznacza to, że użytkownicy pieców nieekologicznych mogą 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). 

 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. 


