UWAGA!!!
Szanowni Mieszkańcy Gminy Sobienie-Jeziory
Informuję, że w dniu 8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął
uchwałę nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie
mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe
substancji w powietrzu. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z dnia 15 września 2020 r. pod pozycją 9595 i jest również
dostępna na stronach internetowych: www.mazovia.pl i www.powietrze.mazovia.pl .
Powyższy program wszedł w życie w dniu 30 września 2020 r. i obowiązuje do dnia 31
grudnia 2026 r. Termin rozpoczęcia realizacji wszystkich działań naprawczych (oprócz
przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji) to 1 stycznia 2021 r.
Program został sporządzony ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych
pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego
benzo(a)pirenu w powietrzu, dla aglomeracji warszawskiej również ze względu na
przekroczenie poziomu dopuszczalnego ditlenku azotu. Integralną częścią programu jest
plan działań krótkoterminowych.
Dokument powyższy jest aktem prawa miejscowego obowiązującym na terenie całego
województwa mazowieckiego, określono w nim działania naprawcze mające na celu
osiągnięcie dopuszczalnych norm jakości powietrza. Wszystkie samorządy gminne z
terenu województwa mazowieckiego zostały zobowiązane do:
1. ograniczania emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w lokalach mieszkalnych, handlowych,
usługowych oraz użyteczności publicznej – działanie obejmuje dwa poddziałania:
a. szczegółową inwentaryzację źródeł niskiej emisji, którą należy wykonać w terminie,
najpóźniej do 31 grudnia 2021 r. oraz aktualizować corocznie w terminie do końca
roku,

b. wymianę/likwidację źródeł ciepła – dla każdej gminy i każdego roku obowiązywania
programu oszacowana została liczba nieefektywnych kotłów do wymiany lub
likwidacji – dla Gminy Sobienie-Jeziory jest to 131 szt. na rok
2. kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej (uchwały nr 162/17 Sejmiku
Województwa

Mazowieckiego

z

dnia

24

października

2017

r. w

sprawie

wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w
zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj.
Maz. poz. 9600) oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych - dla każdej
gminy i każdego roku obowiązywania programu, w zależności od liczby mieszkańców
i liczby kotłów do likwidacji lub wymiany,

wyznaczona została minimalna liczba

kontroli wymaganych do przeprowadzenia – dla Gminy Sobienie-Jeziory jest to
25 kontroli na rok
Przypominam:
Uchwała obowiązuje wszystkich użytkowników kotłów na paliwo stałe do 1,0MW
w tym osoby fizyczne, przedsiębiorców i osoby prowadzące działalność
gospodarczą, rolniczą. Uchwała antysmogowa obowiązuje od 11 listopada 2017
r. i wprowadza następujące ograniczenia:
- od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy
emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu,
- 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),
- 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,
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- posiadacze kominków (lub innych miejscowo ogrzewaczy pomieszczeń) 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.
3. edukacji ekologicznej - dla każdej gminy i każdego roku obowiązywania programu, w
zależności od liczby mieszkańców,

wyznaczona została minimalna liczba działań

edukacyjnych wymaganych do przeprowadzenia – dla Gminy Sobienie-Jeziory jest
to co najmniej 1 akcja
4. ograniczania wtórnej emisji pyłu poprzez zakaz używania spalinowych i elektrycznych
dmuchaw do liści.
Do

podejmowania

działań

określonych

w

programie

i

planie

działań

krótkoterminowych zobowiązane zostały także podmioty korzystające ze środowiska oraz
osoby fizyczne niebędące podmiotami korzystającymi ze środowiska, działające na
terenie województwa mazowieckiego. Podmioty, powyższe zobowiązane zostały również
do przekazywania wójtom (burmistrzom, prezydentom miast), deklaracji o wymianie bądź
instalacji dodatkowych źródeł ciepła we wszelkich budynkach służących celom
mieszkalnym bądź gospodarczym znajdujących się na terenie nieruchomości, w
przypadku, gdy wymiana realizowana jest bez pośrednictwa lub współfinansowania przez
gminę. W programie określono również zakres informacji, które ma zawierać deklaracja.
Nadal obowiązują:
1) uchwała nr 138/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. w
sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został
przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz.
9055),
2) uchwała nr 221/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w
sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja warszawska, w której
istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w powietrzu (Dz.
Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 11755),
3) uchwała nr 119/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2015 r. w
sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje
ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i docelowego ozonu w
powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 11545).
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Mając na uwadze dbałość o stan jakości powietrza w województwie mazowieckim, a co
za tym idzie o zdrowie i komfort życia mieszkańców, wyrażam nadzieję, że poprzez
bieżącą realizację założonych w programie działań naprawczych, wspólnie dołożymy
wszelkich starań, aby stan jakości powietrza w naszym województwie ulegał ciągłej
poprawie.
Wójt Gminy Sobienie-Jeziory
(-) Stanisław Wirtek
Sobienie-Jeziory, 21.10.2020 r.
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