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                                          Warszawa,     15    lutego 2019 r.                                                                                                                                                    

 
 

Pani 
        EWA BŁOŃSKA  
        ewablon1@gmail.com 

   

Odpowiadając na Pani e-mail z dnia 2 i 11 lutego 2019 r., dotyczący eksploatacji istniejących kominków w kontekście 

obowiązującej mazowieckiej uchwały antysmogowej, przesyłam poniższe informacje. 

Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej, obowiązującej na Mazowszu od 11 listopada 2017 r., kominki 

(miejscowe ogrzewacze pomieszczeń) muszą zostać wymienione do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi 

ekoprojektu lub należy je wyposażyć w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie. 

Aby dowiedzieć się szczegółów dotyczących wymogów ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na 

paliwa stałe należy zapoznać się z treścią ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r.  

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących 

ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.  

Ww. dokument można pobrać pod adresem:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1185&from=PL 

Dla ogrzewaczy pomieszczeń, których eksploatacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie uchwały 

antysmogowej, przewidziano możliwość ich stosowania w przypadku braku zgodności z wymaganiami określonymi  

w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185. Dopuszczono możliwość eksploatacji po 1 stycznia 2023 roku tych 

miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, które zostaną doposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu 

określonego w ww. rozporządzeniu. Uwzględniono przy tym fakt, że zgodnie z § 132 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1422), budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony  

w instalację grzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami,  

co oznacza, że kominek lub piec nie może być głównym źródłem ogrzewania budynku. 

Odnosząc się natomiast do kwestii możliwości uzyskania pożyczki lub dotacji do wymiany kominka, informuję,  

że wiadomości na ten temat należy szukać, np. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska czy też Banku Ochrony 

Środowiska. 

 

z up. Marszałka Województwa 

 

                   Marcin Podgórski 

  Dyrektor Departamentu Gospodarki 
   Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych 

            (podpisano elektronicznie) 
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Uprzejmie informuję, 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; 
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie to:  
tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl. 
Pani/a dane osobowe: 
1) będą przetwarzane zgodnie z art.  6 ust. 1 lit.  e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w związku ze skierowaną przez Pani/a do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie korespondencją, na podstawie ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.); 

2) nie będą udostępniane innym odbiorcom; 
3) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji; 
4) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 
Przysługuje Pani/u: 
− prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach określonych w RODO), 

ograniczenia przetwarzania; 
− wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/a szczególną sytuacją; 
− wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych  

w RODO. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 
Joanna Milczarek 
tel. 22 59 79 098 
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