
Wejście w życie uchwały antysmogowej

Od 1 stycznia 2028 roku użytkowanie kotłów 3. i 4. klasy stanie się nielegalne
 i zagrożone mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł. Od tego czasu, 
ogrzewanie węglem lub biomasą będzie dozwolone tylko w zainstalowanych 
wcześniej kotłach 5 klasy bądź kotłach z certyfikatem ekoprojektu.

Piece i kominki muszą spełniać normy ekoprojektu (potwierdzone certyfika-
tem). Jeśli nie spełniają to należy je wymienić lub wyposażyć w urządzenie 
odpylające (np. elektrofiltr), które obniży emisję pyłu do poziomu zgodnego 
z ekoprojektem.

Budujesz lub remontujesz dom? Jeśli chcesz ogrzewać węglem lub bioma-
są, to od tej daty możesz zainstalować jedynie  kocioł spełniający wymogi 
ekoprojektu.

Całkowity zakaz stosowania mułów i flotów węglowych, mieszanek 
z ich udziałem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0–3 mm 
oraz węgla brunatnego i paliw stałych produkowanych na jego bazie.

Nowo instalowane piece i kominki muszą również spełniać wymagania 
ekoprojektu.

Zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20%. 
Drewno należy suszyć przynajmniej 2 sezony.
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Pomoc finansowa

Od 1 stycznia 2023 roku użytkowanie pozaklasowych urządzeń grzewczych 
na węgiel i drewno: kotłów, pieców, kominków, kóz, itp. stanie się niele-
galne i zagrożone mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł. Dopusz-
czone do użytkowania pozostaną: kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej 
sieci ciepłowniczej, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, kocioł olejowy 
lub kocioł na paliwo stałe (węgiel, pellet, drewno) spełniający wymogi 
ekoprojektu.

Na wymianę kotła i ocieplenie domu można 
dostać dofinansowanie w ramach rządowego 
programu Czyste Powietrze. Niektóre gminy 
oferują również swoje dotacje. Więcej informa-
cji w twoim Urzędzie Gminy oraz na:

Likwidacja wszystkich pozaklasowych urządzeń grzewczych do końca 2022 roku

Likwidacja wszystkich kotłów 3. i 4. klasy do końca 2027 roku

Wymień kocioł, nie płać mandatu i oszczędzaj na ogrzewaniu!
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3–4 klasa

www.czystepowietrze.gov.pl
tel.: 22 340 40 80 www.powietrze.mazovia.pl
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