
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 

Imię i nazwisko zgłaszającego uwagi: ….................................................................................................................................... 

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 

1 § 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 podłączenia 

budynku do sieci 

ciepłowniczej lub gazowej, 

która znajduje się na 

terenie bezpośrednio 

przylegającym do działki 

inwestora na której 

znajduje się instalacja. 

§ 6a 

Tekst „opalanych paliwami 

stałymi” zmienić na: 

„opalanych węglem 

kamiennym lub paliwami 

stałymi produkowanymi z 

wykorzystaniem tego 

węgla” 

Aby przepis miał brzmienie: 

Zakazuje się, w nowo 

budowanych budynkach, 

eksploatacji instalacji, o 

których mowa w § 2, 

opalanych węglem 

kamiennym lub paliwami 

stałymi produkowanymi z 

wykorzystaniem tego 

węgla, 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 podłączenia 

budynku do sieci 

Proponowany w § 6a przepis spowoduje ograniczenie stosowania stałych paliw odnawialnych na rzecz 
paliw kopalnych. 

Polskie ciepłownictwo sieciowe oparte jest w ponad 85% na paliwach kopalnych: węglu, gazie i oleju 
opałowym (Opracowanie Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Czas na ciepłownictwo”, 12/2019) 

W praktyce zakaz eksploatacji instalacji opalanych biopaliwami stałymi jeżeli istnieje techniczna  możliwość 
przyłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej jest promocją paliw kopalnych. 

Nie zgadzam się na jakiekolwiek ograniczenia stosowania odnawialnego źródła energii jakim jest biomasa. 
Niedopuszczalne są również ograniczenia eksploatacji urządzeń spełniających wymogi ekoprojektu 
niezależnie od terminu rozpoczęcia ich eksploatacji. 

Podstawowym błędem technicznym i merytorycznym proponowanych przepisów jest stosowanie pojęcia 
„paliwa stałe” przez co dochodzi do zestawienia i jednakowego potraktowania przez projekt uchwały 
drewna i pelletu, które są odnawialnymi źródłami energii z węglem, który jest paliwem kopalnym.   

Biomasa drzewna - to biopaliwo stałe, niekopalne - zalecane do powszechnego stosowania w Unii 
Europejskiej dyrektywą PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 
r. Drewno kawałkowe, zrębki, pellet, brykiet to produkty biomasy drzewnej, które zgodnie z art.2 pkt.3 i 7a 
Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, dalej jako ustawa o OZE - są zaliczane 
do odnawialnych źródeł energii. 

Z analizy GUS „Energia ze źródeł odnawialnych w 2019 r.” wynika, że w latach 2015 – 2018 biopaliwa stałe 
miały największy udział w strukturze pozyskania energii ze źródeł odnawialnych (według nośników) – 
między 66,9% a 73,5%. 

Poważną wątpliwość budzą kwestie proceduralne. Proponowane ograniczenie możliwości eksploatacji 
miejscowych ogrzewaczy powietrza narusza nie tylko Konstytucję RP i Kodeks Cywilny w zakresie 
przepisów o ochronie prawa własności, Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 
kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych ale też Ustawę o 
wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

Przede wszystkim należy wskazać, że bez wątpienia, projekt uchwały ogranicza prawo własności 
właścicieli kominków i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń w tym właścicieli kominków spełniających 
wymogi ekoprojektu określonych Rozporządzeniem 2015/1185, poprzez wprowadzenie zakazu 
eksploatacji. Co najistotniejsze ograniczenie to ma być wprowadzone w drodze uchwały sejmiku 
województwa, czyli w drodze aktu prawa miejscowego, a nie ustawy. 

Ograniczenie prawa własności, poprzez wprowadzenie zakazu eksploatacji kominków i miejscowych 
ogrzewaczy pomieszczeń na biomasę narusza art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Uchwała będąc aktem prawa 
miejscowego powinna w zakresie ograniczenia prawa własności opierać się na wyraźnej delegacji 
ustawowej. Delegacji takiej nie daje Art. 91 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Ograniczenia polegają na 
zakazie eksploatacji przez co uniemożliwiają korzystanie ze spełniających obowiązujące normy i legalnie 



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 

ciepłowniczej lub gazowej, 

która znajduje się na 

terenie bezpośrednio 

przylegającym do działki 

inwestora na której znajduje 

się instalacja. 

zakupionych oraz zamontowanych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem – tym samym naruszają istotę 
prawa własności. Z braku ustawowego określenia dopuszczalnych ram ograniczeń praw i używając 
argumentu potrzeby poprawy jakości powietrza ustawodawca na poziomie uchwał lokalnych mógłby 
zabronić dosłownie wszystkiego i każdemu. Każda bowiem aktywność człowieka ma wpływ na środowisko i 
jakość powietrza. 

Sprzeciwiam się wszelkim zakazom i ograniczeniom stosowania instalacji i urządzeń wykorzystujących 
biomasę (jak drewno i pelet), które są odnawialnymi źródłami energii. W szczególności sprzeciwiam się 
zakazom i ograniczeniom możliwości instalowania i eksploatacji pieców i kominków na drewno i pelet, które 
spełniają normy Ekoprojektu. 

Niedopuszczalne są przepisy, które ograniczają wybór odnawialnej biomasy w takich urządzeniach gdy jest 
dostęp do sieci gazowej lub ciepłowniczej. Jest to naruszenie mojego prawa do bezpieczeństwa 
energetycznego, którego nie gwarantują duże sieci przesyłowe. Należy wyłączyć z  zakazów § 6a 
urządzenia spełniające wymogi Ekoprojektu zasilane biomasą. 

Domagam się swobody wyboru źródła ogrzewania zarówno głównego jak i dodatkowego, w szczególności 
możliwości wyboru nowoczesnych pieców i kominków na drewno i pelet (odnawialne źródła energii) 
spełniających wymogi Ekoprojektu (Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185). 

Postuluję, żeby nie wprowadzać żadnych dodatkowych ograniczeń dla urządzeń na biomasę, które 
spełniają wymogi Ekoprojektu – są to wystarczające normy zapewniające brak istotnego wpływu na jakość 
powietrza, co potwierdziła grupa wybitnych naukowców europejskich w tej właśnie dyrektywie. W 
szczególności nie powinno się wprowadzać obowiązkowych termostatów dla kominków i ogrzewaczy 
pomieszczeń, gdyż urządzenia te, choć mogą zaoszczędzić śladowe ilości energii, to mogą też być 
przyczyną większej emisji pyłów, co byłoby działaniem przeciwskutecznym. 

Używanie urządzeń na drewno, spełniających wymagania Ekoprojektu, nie ma istotnego wpływu na jakość 
powietrza. Jeśli ktoś twierdzi, że jest inaczej dla tej grupy urządzeń, to powinien przedstawić badania 
naukowe, które by to potwierdzały. Takich badań nie ma, więc i zakazów być nie może. Zwłaszcza 
dotyczących używania drewna kawałkowego, które ma najmniejszy ślad węglowy ze wszystkich paliw i nie 
da się do niego dodać zanieczyszczeń. 

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 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: 
1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
2) prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją; 
3) 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. 
 
 

…………..………………………………….……………………………………………….. 

Własnoręczny podpis 
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