
Uchwała nr 419/119/20 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 24 marca 2020 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy 
finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3 i 4, w związku z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1517 i 1815)  
oraz z uchwałą nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października  
2013 r. w sprawie „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku”  
– uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
W uchwale nr 276/107/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2020 r. 
w sprawie Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 
Powietrza MAZOWSZE 2020”, w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:  
1) w § 5: 

a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 
„4) innej metody, pozwalającej na jednoznaczną identyfikację źródła i sposobu 

ogrzewania budynku lub lokalu.”, 
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dane niezbędne do pozyskania w trakcie realizacji Zadania, o którym mowa  
w ust. 1: 
1) dane adresowe: 

a) powiat, 
b) gmina, 
c) miejscowość (ew. dzielnica), 
d) ulica, 
e) numer budynku, 
f) numer lokalu; 

2) dane o budynku/lokalu: 
a) typ budynku, 
b) powierzchnia użytkowa budynku/lokalu wyrażona w m2, 
c) ocieplenie, przeprowadzone termomodernizacje; 

3) dane o źródle/źródłach ciepła – w każdym budynku lub lokalu: 
a) kocioł na paliwa stałe: 

 liczba źródeł, 

 charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa), 

 rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięta, brak informacji – jeśli nie jest 
znany), 

 klasa kotła na podstawie tabliczki znamionowej lub dokumentu 
oświadczającego emisję (brak klasy lub brak informacji, klasa 3, klasa 4, 
klasa 5, ekoprojekt), 

 sposób podawania paliwa (ręczny bez wentylatora, ręczny z wentylatorem, 
podajnik automatyczny, brak informacji – jeśli nie jest znany), 

 urządzenie odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia [%]), 

 sprawność cieplna (brak informacji – jeśli nie jest znana), 

 rok instalacji, 



 rok produkcji (brak informacji – jeśli nie jest znany), 

 moc [MW] (brak informacji – jeśli nie jest znana), 

 źródło danych (z tabliczki znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne  
– podać jakie), 

b) kocioł gazowy, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne: 

 liczba źródeł, 

 charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),  
c) sieć ciepłownicza, pompa ciepła, kolektory słoneczne – charakter 

produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa), 
d) piec, piecokuchnia, piec wolnostojący, kominek: 

 liczba źródeł, 

 charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),  

 rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięta, brak informacji – jeśli nie jest 
znany), 

 ekoprojekt (tak lub nie), 

 urządzenie odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia [%]), 

 sprawność cieplna (brak informacji – jeśli nie jest znana), 

 rok instalacji, 

 rok produkcji (brak informacji – jeśli nie jest znany), 

 moc [MW] (brak informacji – jeśli nie jest znana), 

 źródło danych (z tabliczki znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne  
– podać jakie), 

e) piec kaflowy: 

 liczba źródeł, 

 rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięta, brak danych – jeśli nie jest 
znany), 

 urządzenie odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia [%]), 

 sprawność cieplna (brak danych – jeśli nie jest znana), 

 rok instalacji, 

 moc [MW] (brak danych – jeśli nie jest znana), 

 źródło danych (z tabliczki znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne  
– podać jakie), 

f) roczne zużycie paliw dla kotła/pieca (węgiel orzech [ton], węgiel kostka [ton], 
węgiel groszek [ton], węgiel miał [ton], węgiel brunatny [ton], drewno 
kawałkowe [metr przestrzenny], pellet/brykiet [ton], inna biomasa [ton], gaz 
przewodowy (sieć) [m3], gaz butla/zbiornik LPG/zbiornik LNG [m3], olej 
opałowy [litr], brak informacji – jeśli nie jest znane), 

g) plany dotyczące zmiany sposobu ogrzewania.”; 
2) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wnioski należy składać w terminie od dnia 2 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia  
2020 r. (termin uważa się za zachowany, jeśli Wniosek wpłynie do Urzędu najpóźniej  
30 kwietnia 2020 r.): 
1) za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie 

internetowej:  
http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/ ; 

2) w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej  
na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, 

3) w wyjątkowych sytuacjach – w formie papierowej osobiście w godzinach:  
8.00–16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu, ul. Jagiellońska 26 

– w zamkniętej kopercie z dopiskiem: PZ-PI-I, Nabór wniosków „MIWOP 
MAZOWSZE 2020”.”. 

 



§ 2. 
Wnioski o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” złożone  
przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały będą mogły zostać zmodyfikowane  
przez Beneficjenta w zakresie objętym niniejszą nowelizacją w terminie do dnia 30 kwietnia 
2020 r. 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji  
i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  
w Warszawie. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Marszałek 
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Adam Struzik 
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