
 

 

 

Izabelin, 31 sierpień 2020r. 

 

Szanowni Mieszkańcy, 
Dbałość o zdrowie i komfort życia mieszkańców jest jednym z priorytetowych zadań kierowanego 

przeze mnie urzędu. Bardzo poważnie podchodzę zarówno do kwestii opieki lekarskiej, jak i do 

odpowiedzialnej profilaktyki zdrowotnej. Szczególnie ważnym zadaniem w obszarze profilaktyki 

chorób układu oddechowego jest likwidacja wszystkich pieców na paliwo stałe typu węgiel, koks, 

drewno etc. To właśnie te piece są głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w naszej gminie i w 

konsekwencji wielu schorzeń układu oddechowego, zarówno osób starszych, jak i dzieci. 

 

Od 2018r. funkcjonuje program dotacji do wymiany pieców na paliwo stałe – zamierzeniem programu 

było i nadal jest obniżenie kosztów wymiany pieca dla mieszkańca. Obecnie dotacja ta, przy wymianie 

dotychczasowego pieca na kocioł gazowy, wynosi do 8 tysięcy zł. To naprawdę dużo w porównaniu z 

innymi gminami, dlatego warto wypełnić wniosek i z niej skorzystać. 

 

Kończy się kolejny sezon budowalny, w którym wymienionych zostanie ok. 40-50 pieców na paliwa 

stałe. Nie jest to ilość, która napawa optymizmem - nadal do wymiany jest ok. 530 szt. pieców.  

Z dniem 1 stycznia 2023r. korzystanie z tych pieców będzie prawnie zakazane. Wraz z upływem 

czasu duża liczba pozostałych do wymiany pieców oraz coraz krótszy czas do daty 1 stycznia 2023r. 

może spowodować nie tylko wzrost cen samych urządzeń, ale także problem ze znalezieniem 

wolnego terminu instalacji. 

 

Gorąco zachęcam wszystkich Państwa do skorzystania już teraz z dotacji gminnej do wymiany pieca 

na kocioł gazowy – unikniecie Państwo nie tylko stresu w przyszłości, ale także wydatnie przyczynicie 

się do poprawy czystości powietrza. W otrzymanym pakiecie znajdziecie Państwo wniosek, którego 

wypełnienie jest warunkiem otrzymania dotacji, jak również listę lokalnych przedsiębiorców, którzy 

mogą Państwu pomóc w zrobieniu pierwszego kroku i oszacować ew. koszty wymiany pieca. 

Oczywiście możecie Państwo skorzystać z dowolnego usługodawcy w zakresie wymiany pieca. 

 

Aby ułatwić Państwu decyzję zapytaliśmy wszystkich mieszkańców, którzy dokonali wymiany pieca w 

2018 i 2019r., pytając ich o powody decyzji o wymianie czy też o aktualne koszty ponoszone na 

ogrzewanie gazowe. Poniżej krótkie podsumowanie wykonanej ankiety: 

 



 
 

 

 

Z udzielonych odpowiedzi wynika, że ok. 77% 

mieszkańców po przyłączeniu się do sieci 

gazowej płaci nie więcej lub tyle samo w 

porównaniu do kosztów paliwa stałego 

spalanego rocznie w piecu.  

 

Ponad 87% mieszkańców zapytanych o powód 

decyzji o wymianie pieca podkreśla na 

pierwszym miejscu wygodę, ekologię oraz 

ekonomię. Oznacza to, że ważny jest komfort 

życia związany z brakiem obowiązku dorzucania 

do pieca, rąbania drewna, usuwania popiołu czy 

też pilnowania temperatury. Zdajemy też sobie 

sprawę z bezpośredniego wpływu SMOGu na 

nasze zdrowie.  

 

 

Szanowni Państwo, 
Pozostały nam jeszcze dwa miesiące, by dokonać wymiany pieca – wykorzystajmy ten czas 

efektywnie. Ze swojej strony zobowiązuję się, że na wszystkie wnioski, jakie zostaną złożone i 

rozliczone do końca października, nie zabraknie budżetu. Państwa zachęcam do złożenia wniosku i 

wymiany pieca tak by spokojnie patrzeć w przyszłość. Ci z Państwa, którzy z różnych przyczyn nie 

mogą wymienić pieca w roku bieżącym zachęcamy do złożenia wniosku już teraz, byśmy mogli 

oszacować ew. potrzeby budżetowe w roku przyszłym. Dołożę starań, by zarówno spadające 

dochody, jak również nowe obciążenia finansowe, które są udziałem gminy, nie zlikwidowały 

całkowicie dotacji do wymiany pieców, choć może się okazać, że niezbędne będzie jej obniżenie. 

 

 

 

         Dorota Zmarzlak 

         Wójt Gminy Izabelin 


