
Zakazy i ograniczenia wynikające z Uchwały antysmogowej dla Mazowsza

Emisja do wysokości 40 m gazów i pyłów pochodzących głównie z domowych instalacji
grzewczych nazywana jest niską emisją. Zanieczyszczenia te w głównej mierze odpowiadają za
przekroczenie norm w powietrzu silnie rakotwórczych węglowodorów aromatycznych oraz
powstawanie smogu. W celu zapobieżenia ich negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi
i środowisko na obszarze województwa mazowieckiego wprowadzono ograniczenia i zakazy
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała
antysmogowa, Dz. Urz. Woj. Maz z 2017 r., poz. 9600, z późn. zm.: Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r.,
poz. 5147). Od początku 2023 r. zakazane będzie korzystanie z bezklasowych źródeł ciepła na
paliwa stałe, czyli kotłów centralnego ogrzewania oraz miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń,
np.: kominków, pieców wolnostojących (jeśli nie wyposaży się ich w urządzenia redukujące
emisję pyłu), zaś od początku 2028 r. również z kotłów na paliwa stałe klasy 3 lub 4 według
normy PN-EN 303-5:2012. Zakazano również korzystania z następujących paliw: mułów i
flotokocentratów węglowych, które powstają jako odpad przy wzbogacaniu węgla, węgla
brunatnego oraz innych paliw z niego produkowanych, węgla kamiennego sypkiego o
uziarnieniu do 3 mm., który zawiera się w miale węglowym oraz paliw z biomasy o wilgotności
powyżej 20%, w tym drewna. Na terenie gminy Nadarzyn i innych gmin powiatów otaczających
Warszawę wprowadzono dodatkowe ograniczenie: od 1 stycznia 2028 r. zakazane będzie
korzystanie ze wszystkich frakcji węgla kamiennego i innych paliw produkowanych z jego
wykorzystaniem. Od ostatniego zakazu wprowadzono jednakże wyjątki: kotły na paliwa stałe 5
klasy według normy PN-EN 303-5:1012, których eksploatację rozpoczęto przed 10 listopada
2017 r. oraz kotły na paliwa stałe i miejscowe ogrzewacze pomieszczeń spełniające wymogi
ekoprojektu, których eksploatację rozpoczęto przed 1 czerwca 2022 r., mogą korzystać z węgla
kamiennego do czasu ustania ich żywotności. Ekoprojekt oznacza wynikające z odpowiednich
rozporządzeń Komisji Europejskiej ściśle określone normy emisji pyłów, organicznych
związków gazowych, tlenku węgla i tlenków azotu, których dane instalacje nie mogą
przekroczyć oraz określone parametry sezonowej efektywności energetycznej, które muszą
spełniać. Instalacje, również z ekoprojektem, które wykorzystują węgiel kamienny na terenie
gminy Nadarzyn aktualnie nie mogą być już instalowane.
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