Ważne informacje
o wymianie „kopciuchów”
Szanowni Państwo,
Już za niecały rok, od 1 stycznia 2023, użytkowanie niektórych pieców
i kotłów na węgiel, pellet i drewno stanie się nielegalne i zagrożone mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł. Chodzi tu o kotły bezklasowe, które
nie spełniają przynajmniej wymogów klasy 3 wg normy PN-EN 303-5:2012,
tzw. kopciuchy. Są to instalacje, które emitują najwięcej zanieczyszczeń
i w znacznej mierze odpowiadają za zanieczyszczenie powietrza w sezonie
grzewczym w naszym regionie.
Jeśli użytkują Państwo tego typu urządzenie, muszą je Państwo wymienić na
inny rodzaj ogrzewania. Może to być: kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej
sieci ciepłowniczej, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, kocioł olejowy lub
kocioł na paliwo stałe (węgiel, pellet, drewno) spełniający wymogi ekoprojektu.
W przypadku instalacji kotła spełniającego wymogi ekoprojektu, opalanego
węglem, pelletem lub drewnem, konieczne jest zachowanie do kontroli dokumentacji potwierdzającej certyfikat ekoprojektu.
Proszę również sprawdzić czy Państwa kominki posiadają certyfikat ekoprojektu. Jeśli nie, należy je wymienić na kominki z takim certyfikatem lub wyposażyć w urządzenie odpylające (np. elektrofiltr), które obniży emisję pyłu do
poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu. Parametry te należy potwierdzić odpowiednią dokumentacją podczas kontroli. Użytkowanie kominków,
które nie spełniają tych wymogów również będzie zabronione
po 1 stycznia 2023 r.
Przepisy te wprowadza uchwała antysmogowa1 i wszyscy mieszkańcy Mazowsza, w tym mieszkańcy naszej gminy, są zobowiązani do przestrzegania jej
postanowień. Użytkownie niedozwolonych urządzeń grzewczych po 1 stycznia
2023 r. może zostać ukarane mandatem do 500 zł, a w przypadku dalszego
łamania przepisów sprawa może zostać skierowana do sądu - grzywna może
wynieść nawet 5 000 zł!

WAŻNE!
Gdzie można złożyć
wniosek o dotację?
Aby otrzymać dotację
z gminy należy zgłosić
się w Urzędzie Gminy.
Aby dowiedzieć się
więcej o Programie
Czyste Powietrze
skontaktuj się z punktem konsultacyjnym
Programu w Urzędzie
Gminy.
Zadzwoń na infolinię
Programu Czyste
Powietrze pod numerem: 22 340 40 80,
lub wejdź na stronę
czystepowietrze.gov.pl

POMOC FINANSOWA
Na wymianę kotłów oraz ocieplenie budynku można otrzymać dofinansowanie z krajowego Programu
Czyste Powietrze lub z gminnego programu dotacyjnego. Dotacje gminne i z Programu Czyste Powietrze
można łączyć. Można także skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.
Program Czyste Powietrze oferuje dotacje do 69 000 zł. Poziom dofinansowania uzależniony jest od dochodów wnioskodawcy oraz wybranego źródła ciepła i wynosi od 30 do 90% inwestycji. W ramach Programu możliwe jest uzyskanie dotacji do wymiany pozaklasowych kotłów i pieców na węgiel, pellet i drewno
na nowoczesne źródła ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii oraz docieplenie budynków jednorodzinnych (ocieplenie ścian i stropów, wymiana okien i drzwi).
W czasie, gdy ceny wszystkich nośników energii (gaz, prąd, węgiel, drewno opałowe, itd.) drastycznie
wzrosły, inwestycja w ocieplenie budynku oraz wymianę źródła ciepła na nowoczesne urządzenie, zużywające mniej paliwa, jest najlepszym sposobem na obniżenie rachunków.

Nie zwlekaj! Skorzystaj z dotacji!
Wymień swój stary kocioł i ociepl swój dom
- płać mniej za ogrzewanie i nie zanieczyszczaj powietrza!
1.
Uchwała 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.
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