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Formularz uwag do projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa, 

mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 

Dane podmiotu zgłaszającego uwagi: Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi 

Lp. 

Część uchwały do której odnosi się 
uwaga 

(paragraf uchwały, ustęp, punkt, 
uzasadnienie; fragment tekstu projektu do 

którego odnoszą się uwagi) 

Treść uwagi i proponowany zapis do 
uwzględnienia w uchwale 

Uzasadnienie uwagi/proponowanego 
zapisu 

1 § 1 pkt 1 

 

„§ 4a. Zakazuje się stosowania w 
instalacjach, o których mowa w § 2, 
węgla kamiennego oraz paliw stałych 
produkowanych z wykorzystaniem tego 
węgla: 

1) od dnia 1 października 2023 r., w 
granicach administracyjnych m.st. 
Warszawy; 

2) od dnia 1 stycznia 2028 r., w 
granicach administracyjnych gmin 
wchodzących  
w skład powiatów: grodziskiego, 
legionowskiego, mińskiego, 
nowodworskiego, piaseczyńskiego, 
pruszkowskiego, otwockiego, 
warszawskiego zachodniego  
oraz wołomińskiego.” 

 

Proponujemy objęcie zakazem wszystkich 
paliw stałych i wprowadzenie zakazu na 
terenie dziewięciu powiatów w krótszym 
terminie: 

„§ 4a. Zakazuje się stosowania w instalacjach, 
o których mowa w § 2, wszelkich paliw 
stałych: 

1) od dnia 1 października 2023 r., w 
granicach administracyjnych m.st. 
Warszawy; 

2) od dnia 1 stycznia 2027 r., w 
granicach administracyjnych gmin 
wchodzących  
w skład powiatów: grodziskiego, 
legionowskiego, mińskiego, 
nowodworskiego, piaseczyńskiego, 
pruszkowskiego, otwockiego, 
warszawskiego zachodniego  
oraz wołomińskiego.” 

Popieramy propozycję wprowadzenia 
zakazu spalania węgla na terenie m. 
st. Warszawy od 1.10.2023 r., jednak 
postulujemy, aby zakaz ten objął w 
tym samym terminie wszystkie 
paliwa stałe, czyli również drewno/inne 
produkty z biomasy. Wbrew obiegowej 
opinii spalanie drewna generuje emisje 
toksycznych substancji, porównywalne 
ze spalaniem węgla. 

Popieramy propozycję wprowadzenia 

zakazu spalania węgla na terenie 

dziewięciu powiatów (grodziski, 

legionowski, miński, nowodworski, 

piaseczyński, pruszkowski, otwocki, 

warszawski zachodni oraz wołomiński), 

jednak postulujemy, aby zakaz ten 

został wprowadzony 1 stycznia 2027, 

oraz aby objął w tym terminie 

wszystkie paliwa stałe, czyli również 

drewno/inne produkty z biomasy. 

Zaproponowany termin wiąże się z tym, 

że w grudniu 2026 r. przestanie 

obowiązywać obecny Program Ochrony 
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Lp. 

Część uchwały do której odnosi się 
uwaga 

(paragraf uchwały, ustęp, punkt, 
uzasadnienie; fragment tekstu projektu do 

którego odnoszą się uwagi) 

Treść uwagi i proponowany zapis do 
uwzględnienia w uchwale 

Uzasadnienie uwagi/proponowanego 
zapisu 

Powietrza, którego zadaniem jest 

wsparcie mieszkańców województwa w 

wymianie urządzeń grzewczych. 

Władze muszą wyeliminować smog jak 

najszybciej, rozkładanie tego procesu 

na całą dekadę i zawężanie go do 9 

powiatów nie jest działaniem 

odpowiednim wobec kryzysu 

zdrowotnego, z jakim się mierzymy. Na 

omawianym obszarze ponad 1.5 mln 

osób jest narażonych na regularne 

wdychanie szkodliwych pyłów, których 

głównym źródłem jest spalanie węgla i 

drewna w domach. Domagamy się 

również stopniowego wprowadzania 

zakazu stosowania paliw stałych na 

pozostałym obszarze województwa, w 

szczególności w dużych miastach 

borykających się z zanieczyszczeniem 

pyłami i benzoapirenem, takich jak np. 

Radom. Drewno i inne produkty z 

biomasy nie są paliwem przyjaznym dla 

zdrowia ludzi – generują emisje pyłów 

zawieszonych w ilościach zbliżonych do 

tych, powstających podczas spalania 

węgla (argumentacja ta znajduje się w 

uzasadnieniu do zmian w uchwale, 

zaprezentowanym przez Urząd 

Marszałkowski). Wobec powyższego i 

ze względu na wieloletnie 

przekroczenia dobowych stężeń PM10 

w Warszawie (w samym 2020 roku było 
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Lp. 

Część uchwały do której odnosi się 
uwaga 

(paragraf uchwały, ustęp, punkt, 
uzasadnienie; fragment tekstu projektu do 

którego odnoszą się uwagi) 

Treść uwagi i proponowany zapis do 
uwzględnienia w uchwale 

Uzasadnienie uwagi/proponowanego 
zapisu 

to 49 dni) zakaz powinien objąć 

wszystkie paliwa stałe. Wprowadzenie 

takiego zakazu w Warszawie, gdzie 

większość mieszkańców posiada 

dostęp do systemów grzewczych 

nieopartych na paliwach stałych, jest 

realne w tym terminie. Należy 

jednocześnie zagwarantować wsparcie 

finansowe i informacyjne osobom, dla 

których zmiana sposobu ogrzewania 

generować będzie dodatkowe koszty 

czy uciążliwości. Wymiana źródła 

ogrzewania w żadnym wypadku nie 

powinna powodować wzrostu ubóstwa 

lub pogarszać sytuacji materialnej osób 

dotkniętych zakazem.  

Jednocześnie należy zauważyć, że 

mieszkańcy są już od dłuższego czasu 

przygotowywani przez Władze 

województwa do odchodzenia od 

spalania biomasy. Obowiązujący POP 

w ramach Działań Krótkoterminowych 

zakazuje spalania biomasy. Całkowity 

zakaz wydaje się logiczną 

konsekwencją zakazu wprowadzonego 

w POPie. 

Dodatkowo, istnieje społeczne poparcie 

dla tego rodzaju zmian, co zostało 

choćby wyrażone w formie projektu 

obywatelskiej uchwały w sprawie 

wystąpienia do Zarządu Województwa 
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Lp. 

Część uchwały do której odnosi się 
uwaga 

(paragraf uchwały, ustęp, punkt, 
uzasadnienie; fragment tekstu projektu do 

którego odnoszą się uwagi) 

Treść uwagi i proponowany zapis do 
uwzględnienia w uchwale 

Uzasadnienie uwagi/proponowanego 
zapisu 

Mazowieckiego o podjęcie inicjatywy 

uchwałodawczej dotyczącej 

wprowadzenia od 1 października 2023 

r. na obszarze m.st. Warszawy 

ograniczeń w zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje spalanie 

paliw złożonej do Rady m.st. Warszawy 

w 1 kwartale 2021 r. 

2 § 1 pkt 1 

 

„§ 4b. 1. Do instalacji spełniających 
wymagania określone w § 5 i § 6, 
eksploatowanych na obszarze w 
granicach administracyjnych m. st. 
Warszawy, których eksploatację 
rozpoczęto do dnia 31 grudnia 2021 r., do 
czasu ustania ich żywotności, nie stosuje 
się przepisów § 4a pkt 1.  

2. Do instalacji spełniających wymagania 
w zakresie sprawności cieplnej i emisji 
zanieczyszczeń określonych dla klasy 5 
według normy PN-EN 303-5:2012, 
eksploatowanych na obszarze w 
granicach administracyjnych m. st. 
Warszawy, których eksploatację 
rozpoczęto do dnia 10 listopada 2017 r., 
do czasu ustania ich żywotności, nie 
stosuje się przepisów § 4a pkt 1.  

3. Do instalacji spełniających wymagania 
określone w § 5 i § 6, eksploatowanych 
na obszarach w granicach gmin 

Proponujemy dodanie granicznej daty 
eksploatacji istniejących instalacji 
grzewczych opalanych paliwami stałymi: 

„§ 4b. 1. Do instalacji spełniających wymagania 
określone w § 5 i § 6, eksploatowanych na 
obszarze w granicach administracyjnych m. st. 
Warszawy, których eksploatację rozpoczęto do 
dnia 31 grudnia 2021 r., do czasu ustania ich 
żywotności, jednak nie później niż do 31 
grudnia 2030 r., nie stosuje się przepisów § 4a 
pkt 1.  

2. Do instalacji spełniających wymagania w 
zakresie sprawności cieplnej i emisji 
zanieczyszczeń określonych dla klasy 5 według 
normy PN-EN 303-5:2012, eksploatowanych na 
obszarze w granicach administracyjnych m. st. 
Warszawy, których eksploatację rozpoczęto do 
dnia 10 listopada 2017 r., do czasu ustania ich 
żywotności, jednak nie później niż do 31 
grudnia 2030 r., nie stosuje się przepisów § 4a 
pkt 1.  

3. Do instalacji spełniających wymagania 
określone w § 5 i § 6, eksploatowanych na 
obszarach w granicach gmin wchodzących w 

Mając na uwadze najnowsze, znacząco 

zaostrzone zalecenia Światowej 

Organizacji Zdrowia dotyczące 

standardów jakości powietrza oraz 

wiedzę na temat wpływu spalania paliw 

stałych, w tym węgla na jakości 

powietrza uważamy, że powinna 

nastąpić jak najszybsza eliminacja 

możliwości palenia paliwami stałymi na 

terenie Warszawy i w dziewięciu 

powiatach. Jednocześnie uwzględniając 

przyjętą 02/02/2021 roku „Politykę 

Energetyczną Polski do 2040 r.” 

pozostawienie możliwości palenia 

węglem w Warszawie i w dziewięciu 

powiatach do czasu ustania 

żywotności określonych instalacji 

powinno zostać dopuszczone 

maksymalnie do dnia 31 grudnia 

2030, bo właśnie w tym terminie (rok 

2030) ma zostać wprowadzony zakaz 

spalania węgla w domowych 

instalacjach na terenie miast.  
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Lp. 

Część uchwały do której odnosi się 
uwaga 

(paragraf uchwały, ustęp, punkt, 
uzasadnienie; fragment tekstu projektu do 

którego odnoszą się uwagi) 

Treść uwagi i proponowany zapis do 
uwzględnienia w uchwale 

Uzasadnienie uwagi/proponowanego 
zapisu 

wchodzących w skład powiatów: 
grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, 
nowodworskiego, piaseczyńskiego, 
pruszkowskiego, otwockiego, 
warszawskiego zachodniego oraz 
wołomińskiego, których eksploatację 
rozpoczęto do dnia 31 grudnia 2021 r., do 
czasu ustania ich żywotności, nie stosuje 
się przepisów § 4a pkt 2. 

4. Do instalacji spełniających wymagania 
w zakresie sprawności cieplnej i emisji 
zanieczyszczeń określonych dla klasy 5 
według normy PN-EN 303-5:2012, 
eksploatowanych na obszarach w 
granicach gmin wchodzących w skład 
powiatów: grodziskiego, legionowskiego, 
mińskiego, nowodworskiego, 
piaseczyńskiego, pruszkowskiego, 
otwockiego, warszawskiego zachodniego 
oraz wołomińskiego, których eksploatację 
rozpoczęto do dnia 10 listopada 2017 r., 
do czasu ustania ich żywotności, nie 
stosuje się przepisów § 4a pkt 2.” 

skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, 
mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, 
pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego 
zachodniego oraz wołomińskiego, których 
eksploatację rozpoczęto do dnia 31 grudnia 
2021 r., do czasu ustania ich żywotności, 
jednak nie później niż do 31 grudnia 2030 r., 
nie stosuje się przepisów § 4a pkt 2. 

4. Do instalacji spełniających wymagania w 
zakresie sprawności cieplnej i emisji 
zanieczyszczeń określonych dla klasy 5 według 
normy PN-EN 303-5:2012, eksploatowanych na 
obszarach w granicach gmin wchodzących w 
skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, 
mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, 
pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego 
zachodniego oraz wołomińskiego, których 
eksploatację rozpoczęto do dnia 10 listopada 
2017 r., do czasu ustania ich żywotności, 
jednak nie później niż do 31 grudnia 2030 r., 
nie stosuje się przepisów § 4a pkt 2.” 

3 § 1 pkt 2 

 

„§ 6a. Zakazuje się, w nowo budowanych 
budynkach, eksploatacji instalacji, o 
których mowa w § 2, opalanych paliwami 
stałymi, dla których proces decyzyjny 
prowadzący do wydania pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia budowy 
rozpocznie się po dniu 1 stycznia 2023 r., 
jeżeli istnieje techniczna możliwość 

Proponujemy zmianę brzmienia 
projektowanych § 6a i 6b w następujący 
sposób: 

„§ 6a. 1. Zakazuje się, w nowo budowanych 
budynkach, eksploatacji instalacji, o których 
mowa w § 2, opalanych paliwami stałymi, dla 
których proces decyzyjny prowadzący do 
wydania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
budowy rozpocznie się po dniu 1 stycznia 
2022 r., jeżeli istnieje techniczna możliwość 
podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub 

Popieramy wprowadzenie zakazu 
instalowania w nowych budynkach 
urządzeń na paliwa stałe na terenie 
całego województwa. Postulujemy 
jednak, aby zakaz objął także 
istniejące budynki, w których 
planowana jest wymiana źródła 
ogrzewania. Takie rozwiązanie 
oznaczałoby, że nie będzie już 
możliwości montowania nowych 
urządzeń na paliwa stałe (zarówno w 
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Lp. 

Część uchwały do której odnosi się 
uwaga 

(paragraf uchwały, ustęp, punkt, 
uzasadnienie; fragment tekstu projektu do 

którego odnoszą się uwagi) 

Treść uwagi i proponowany zapis do 
uwzględnienia w uchwale 

Uzasadnienie uwagi/proponowanego 
zapisu 

podłączenia budynku do sieci 
ciepłowniczej lub gazowej, która znajduje 
się na terenie bezpośrednio 
przylegającym do działki inwestora na 
której znajduje się instalacja. 

§ 6b. 1. W przypadku, o którym mowa w 
§ 6a, brak możliwości przyłączenia 
budynku do sieci ciepłowniczej lub 
gazowej musi zostać potwierdzony 
dokumentem wydanym przez operatora 
sieci. 

2. W przypadku, gdy na terenie, o którym 
mowa w § 6a eksploatowana jest 
zarówno sieć ciepłownicza jak i gazowa, 
dokument, o którym mowa w ust. 1 
należy uzyskać od operatorów obydwu 
sieci.” 

 

gazowej, która znajduje się na terenie 
bezpośrednio przylegającym do działki 
inwestora na której znajduje się instalacja. 

2. W istniejących budynkach, w których po 
dniu 1 stycznia 2022 r. prowadzona jest 
wymiana instalacji cieplnej, zakazuje się 
eksploatacji instalacji, o których mowa w § 
2, opalanych paliwami stałymi, jeżeli istnieje 
techniczna możliwość podłączenia budynku do 
sieci ciepłowniczej lub gazowej, która znajduje 
się na terenie bezpośrednio przylegającym do 
działki na której znajduje się instalacja. 

§ 6b. 1. W przypadku, o którym mowa w § 6a 
ust. 1 i 2, brak możliwości przyłączenia 
budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej 
musi zostać potwierdzony dokumentem 
wydanym przez operatora sieci. 

2. W przypadku, gdy na terenie, o którym 
mowa w § 6a ust. 1 i 2, eksploatowana jest 
zarówno sieć ciepłownicza jak i gazowa, 
dokument, o którym mowa w ust. 1 należy 
uzyskać od operatorów obydwu sieci.” 

nowych, jak i istniejących budynkach) 
na obszarach, gdzie możliwe jest 
podłączenie do sieci ciepłowniczej lub 
gazowej. Efektem takiego rozwiązania 
będzie znaczące przyspieszenie 
procesu poprawy jakości powietrza w 
województwie.  

 

4     

Klauzula informacyjna: 

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 
26, 03-719 Warszawa,tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod 
adresem e-mail: iod@mazovia.pl. 
Pani/Pana dane osobowe: 
1) będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska w zw. z art. 39 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.), 
w celu analizy uwag, wniosków i opinii wniesionych w trakcie konsultacji społecznych do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku Województwa 

mailto:urzad_marszalkowski@mazovia.pl
mailto:iod@mazovia.pl


7 
 

Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa, mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 
paliw, a następnie przygotowania opracowania dot. sposobu rozpatrzenia uwag i opinii, do czasu podjęcia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w Warszawie ww. uchwały zmieniającej; 

2) mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu; 
3) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności.  
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:  
4) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
5) prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją; 
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl);  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

http://www.mazovia.pl/
https://uodo.gov.pl/

