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Dotyczy: nowelizacji uchwały antysmogowej oraz współpracy przy rozpowszechnieniu informacji o niej 

Szanowni Państwo! 

Czyste powietrze na Mazowszu to nasz wspólny cel, którego osiągnięcie niewątpliwie przyspieszy 

nowelizacja przepisów obowiązującej uchwały antysmogowej przyjętej przez Sejmik Województwa 

Mazowieckiego uchwałą nr 59/22 z 26 kwietnia br. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z 29 kwietnia 2022 r. poz. nr 5147 i weszła ona w życie z dniem 

14 maja br. 

Przyjęcie nowelizacji uchwały antysmogowej to nasz wspólny, wielki sukces i krok milowy w drodze po 

czyste powietrze. Dziękuję za zaangażowanie w trakcie dwukrotnego opiniowania dokumentu. Uwagi 

przez Państwa zgłaszane znacząco wpłynęły na kształt i przejrzystość przyjętych przepisów. Nie możemy 

jednak spocząć na laurach. Aby przepisy uchwały przyniosły oczekiwane efekty konieczne jest możliwie 

jak najszybsze dotarcie z informacją do jak najszerszego grona mieszkańców i podmiotów objętych 

uchwałą. Zwłaszcza w świetle tego, że już za niecały rok, od 1 stycznia 2023 r., na terenie całego 

województwa mazowieckiego nowobudowane budynki, znajdujące się w zasięgu sieci ciepłowniczej, dla 

których możliwe będzie podłączenie do niej, nie będą mogły być ogrzewane paliwami stałymi. 

Mieszkańcy powinni mieć czas i możliwość podjęcia racjonalnych ekonomiczne i dalekosiężnych decyzji, 

wpływających na poprawę stanu środowiska. W związku z powyższym Samorząd Województwa 

Mazowieckiego zwraca się z prośbą o wsparcie w zakresie: 

 przekazania informacji o nowelizacji Radnym Gminy i Sołtysom oraz podległym jednostkom 

w szczególności: oświatowym, ośrodkom kultury, szpitalom i przychodniom, ochotniczym strażom 

pożarnym i parafiom oraz jeżeli na terenie Państwa gminy występują to również: radom osiedli, 

wspólnotom, spółdzielniom mieszkaniowym wraz z ogłoszeniem, stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszego pisma, z prośbą o jego rozwieszenie i/lub zamieszczenie na stronach internetowych 

oraz w portalach społecznościowych; 

 zamieszczenia informacji o nowelizacji na stronach internetowych Państwa urzędów oraz jeżeli 

to możliwe w mediach społecznościowych. 

Jest to również dobry moment na przypomnienie obowiązujących przepisów uchwały antysmogowej, 

przede wszystkim konieczności wymiany bezklasowych indywidualnych źródeł ciepła do końca bieżącego 

roku. Więcej informacji na temat uchwały antysmogowej znajduje się na naszej stronie 

www.powietrze.mazovia.pl w zakładce „Uchwała antysmogowa”. 

https://bip.mazovia.pl/pl/bip/sejmik/uchwaly-sejmiku/rejestr-uchwal-sejmiku/uchwala-5922-sejmiku-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2022-04-26.html
http://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2022/5147/
http://www.powietrze.mazovia.pl/
https://www.powietrze.mazovia.pl/uchwala-antysmogowa
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Chciałbym przypomnieć, że realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną w zakresie poprawy 

jakości powietrza jest jednym z działań naprawczych, niezbędnych do realizacji przez gminy w celu 

osiągnięcia poziomów dopuszczalnych i docelowych oraz pułapu stężenia ekspozycji, wynikających 

z Programu Ochrony Powietrza (dalej: POP). Każda z gmin ma obowiązek przeprowadzenia akcji 

edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza, a ich wymagana, roczna liczba, została określona 

w załączniku nr 5 do ww. uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego i jest zależna od liczby 

mieszkańców gminy. Informowanie mieszkańców o nowelizacji uchwały antysmogowej jest zawarte 

w POP jako pożądany kierunek podejmowanych działań. Dlatego rozpowszechniając informacje na ten 

temat, mogą Państwo również po części spełnić obowiązek wynikający z POP. Przypominam, że brak 

realizacji obowiązków wynikających z POP, może skutkować wymierzeniem przez Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska kary pieniężnej w kwocie do 500 000,00 zł. 

Ponadto, działania w zakresie ochrony powietrza, prowadzone przez jednostki samorządu 

terytorialnego, są dodatkowo punktowane podczas oceny wniosków złożonych w ramach programu 

wsparcia „Mazowsze dla Czystego Powietrza”, do którego nabory corocznie prowadzi Departament 

Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie. 

Mając na uwadze, że walka z zanieczyszczeniami powietrza w trosce o zdrowie i życie mieszkańców jest 

priorytetem, liczę na Państwa zaangażowanie w sprawę. 
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