UCHWALA NR XXVl/318/2016
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie

podjęcia działań związanych

z

poprawą jakości

powietrza

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U z 2016r. poz. 446, ze zmianami poz. 1579) oraz § 24 ust. 2 pkt. 3 Statutu Gminy Opoczno
stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/ 22/02 Rady Miejskiej w Opocznie z 30.12.2002r.
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 30, poz. 320 z dnia 18.02.2003r.
zmienionego uchwałami: Nr V/50/07 z dnia 29 marca 2007r. - Dz.U. Woj. Łódz. Nr 122, poz.1099,
Nr XXXV/305/09 z dnia 30 listopada 2009r. - Dz.U. Woj. Łódz. Nr 384, poz. 3367, Nr XIX/172112
z dnia 22 czerwca 2012r. - Dz.U. Woj. Łódz. poz. 2237, Nr XL/400/14 z dnia 21marca2014r. - Dz.U.
Woj. Łódz„ poz. 1974, Nr XLII/433/14 z dnia 26 czerwca 2014r. - Dz.U. Woj. Łódz., poz. 2723 oraz
uchwałą Nr XLIII/440/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r. - Dz.U. Woj. Łódz., poz. 3281 Rada Miejska
w Opocznie uchwala co następuje:
na celu poprawę jakości powietrza zwracamy się z apelem do władz administracji
państwowej oraz Marszałka Województwa Łódzkiego o podjęcie systemowych działań oraz wsparcie
gmin narażonych na ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza poprzez:

§ 1.

Mając

1) wprowadzenie standaryzacji jakości paliw
w kotłach małej mocy;

stałych

wraz z

oceną

ich

przydatności

do zastosowania

2) objęcie systemem nadzoru rynku paliw stałych;
3) wprowadzenie standardów emisyjnych dla
domowych;

kotłów małej

mocy

używanych

w gospodarstwach

4) wprowadzenie centralnych mechanizmów osłonowych dla gospodarstw domowych, które w związku
ze standaryzacją jakości paliw (przede wszystkim węgla) mogą zostać dotknięte ekonomicznymi
ograniczeniami;
5) przyspieszenie przez Sejmik Województwa Łódzkiego prac nad uchwałą
emisyjne wobec instalacji domowych na terenie województwa łódzkiego;

określającą

wymagania

6) wsparcie finansowe dla gmin w celu utworzenia systemu stacji automatycznego pomiaru stanu
zanieczyszczenia powietrza;
7) wprowadzenie

stałego

monitoringu umożliwiającego

działanie

systemu ostrzegania mieszkańców;

8) opracowanie i finansowe wsparcie kompleksowego programu termomodernizacji oraz programu
modernizacji systemów grzewczych w gospodarstwach domowych.

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Opoczno do przekazania uchwały: Prezydentowi RP, Premier RP,
Ministrowi Środowiska, Ministrowi Energii, Marszałkowi Województwa Łódzkiego, posłom RP
i senatorom RP z terenu Województwa Łódzkiego, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi.

Wiesław

