Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

1 01/08/2017

Urząd Gminy Łagiewniki
ul. Jedności Narodowej 21 58-210
Łagiewniki

1

Umożliwienie stosowania kotłów z możliwością ręcznego
podawania paliwa
Obecnie są produkowanie kotły bez instalacji z automatycznym
podajnikiem, które spełniają normy emisji klasy 3, 4 i 5.
Konkurencyjna cena tych urządzęń była, jest i będzie nośnikiem
ilości ich instalowania, a spełniając warunki norm trudno będzie
zabronić ich instalacji, nie mówiąc o sankcjach karnych.

Uwaga uwzględniona.
Uchwała dopuszcza eksploatację kotłów z
ręcznym załadunkiem o emisyjności
cząstek stałych (pyłu) zgodnie z zał. II do
Rozporządzenia (UE) 2015/1189
dyrektywy Ecodesign.

2 07/08/2017

Urząd Miasta Oława
Pl. Zamkowy 15 55-200 Oława

1

Uzyskanie certyfikatu dla biomasy stałej o wigotności poniżej 20%
dla drewna opałowego np. pochodzącego z wycinek własnych oraz
z zakupu w Lasach Państwowych będzie niemożliwe do uzyskania
(drewno świeże), a osiągnięcie tej wilgotności wymaga
sezonowania pod dachem przez okres ponad 12 m-cy

Uwaga uwzględniona.
W treści uchwały został usunięty zapis
dotyczący konieczności posiadania przez
użytkowników instalacji certyfikatów
jakości stosowanego paliwa.

1

Wymiana pieców na spełniające warunki emisyjne będzie
utrudnione w szczególności w zabudowie wiejskiej przez
mieszkańców o niskich dochodach.

1

brak ograniczenia parametrów jakościowych dla węgla
kamiennego
dodać zawartość popiołu i siarki

1

1

Par. 4 i 5 zakładają docelowo stosowanie jedynie paliwa gazowego
lub lekkiego oleju opałowego chociaż w par. 6 dopuszcza się
stosowwanie niektórych paliw stałych w tym biomasy o
wilgotności poniżej 20%.

1

1

Wymiana pieców na spełniające warunki emisyjne będzie
utrudnione w szczególności w zabudowie wiejskiej przez
mieszkańców o niskich dochodach.

1

1

brak ograniczenia parametrów jakościowych dla węgla
kamiennego. Ddodać zawartość popiołu i siarki

Strona 1

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Uwaga nie podlega rozpatrzeniu.
Uwaga nie formułuje wniosków do
zapisów uchwały, zgodnych z zakresem
określonym w art. 96 ustawy POŚ.
Uwaga nie została uwzględniona.
W obowiązujących przepisach brak jest wymagań
jakościowych dla paliw stałych, które mogłyby być
podstawą do wprowadzenia proponowanych zapisów.
Przepisy dot. wymagań jakościowych dla paliw, które
powinny uregulować tę kwestię są w trakcie prac
legislacyjnych.
Uwaga uwzględniona.
Zapis o którym mowa w uwadze odnosi
się do okresu przejściowego, w którym
dopuszcza się stosowanie paliw stałych.
Zapis w treści uchały został
deprezyzowany by nie budził wątpliwości
interpretacyjnych.
Uwaga nie podlega rozpatrzeniu.
Uwaga nie formułuje wniosków do
zapisów uchwały, zgodnych z zakresem
określonym w art. 96 ustawy POŚ.
Uwaga nie została uwzględniona.
W obowiązujących przepisach brak jest wymagań
jakościowych dla paliw stałych, które mogłyby być
podstawą do wprowadzenia proponowanych zapisów.
Przepisy dot. wymagań jakościowych dla paliw, które
powinny uregulować tę kwestię są w trakcie prac
legislacyjnych.

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego
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rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

3 01/08/2017

Urząd Miasta i Gminy Świerzawa
Pl. Wolności 60 59-540 Świerzawa

1

Opinia pozytywna, jednakże uwzględniając skutki społeczne
wprowadzenia w życie uchwały wnosi się o przedłużenie okresów
przejściowych. Przedłużyć okresy przejściowe obowiązywania
uchwały, odpowiednio:
- do dnia 1.01.2028 r. - dla instalacji wymienionych w par. 9 pkt 1;
-do dnia 1.01.2032 r. - dla instalacji wymienionych w par. 9 pkt 2

Uwaga nie została uwzględniona.
Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do
podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy
przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/50/WE
z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i
czystszego powietrza dla Europy wymaga, aby w
przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych
stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie
działania, tak aby okres, w którym nie są one
dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę
powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym
od 2014 r. Programie ochrony powietrza,
stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego
terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość
dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie
z uwagą oceniono negatywnie.

4 11/08/2017

Urząd Gminy Międzylesie
plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie

1

Zapis § 2 dotyczy wyłącznie stref administracyjnych Gminy
Miejskiej Wrocław i uzdrowisk, a jej oddziaływanie jest poza
obszar administracyjny (szczególnie strona zachodnia).
Obowiązywanie uchwały winno dotyczyć również stref przyległych
(bufora), który zawsze ma bezpośredni wpływ na efekt zjawiska w
obszarze podstawowym Gminy Miejskiej Wrocław i każdego
uzdrowiska. Ograniczenia i zakazy określone niniejszą uchwałą
stosuje się w granicach administracyjnych województwa
dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Miejskiej Wrocław w
granicach administracyjnych i stref oddziaływania oraz uzdrowisk
w granicach stref A, B, C ochrony uzdrowiskowej w
miejscowościach .

Uwaga nie została uwzględniona.
Nie występują dane analityczne, które pozwoliłyby
jednoznacznie uzasadnić wprowadzenie granic
zgodnie z propozycją określoną w uwadze.

1

Zapis § 1 winien dotyczyć uzdrowisk i wszystkich stref ochrony
wokół uzdrowiska. Strefy znajdują się również na terenach gmin
przylegających do gmin uzdrowiskowych. Inwestowanie na tych
terenach nakłada obowiązki jak dla stref uzdrowiska. Zatem obszar
oddziaływania i dbania o miejscowość uzdrowiskową niech
obejmuje z wszystkimi konsekwencjami Uchwały również obszary
stref bez względu na statut uzdrowiskowy gminy. W celu
zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na
środowisko, wprowadza się w granicach strefy A, B i C ochrony
uzdrowiskowej w miejscowościach, dla uzdrowisk w
województwie dolnośląskim, ograniczenia określone niniejszą
uchwałą.

Strona 2

Uwaga uwzględniona.
Ograniczenia i zakazy obowiązują w
obszarach strefy A, B i C ochrony
uzdrowiskowej.

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

5 14/08/2017

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Urząd Gminy Głogów
ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

1

Opinia pozytywna. Brak większego zaangażowania i pomocy ze
strony innych organów w sprawę z zakresu ochrony powietrza nie
ułatwią zastosowania się do nakazów. Na terenie Gminy Głogów
mieszkańcy nie mają możliwości podłączenia się do cieci
ciepłowniczej. Natomiast korzystanie z paliwa gazowego w celu
ogrzewania budynku nie jest popularne z uwagi na jego zbyt
wysoka cenę dla indywidualnych odbiorców. Wymiana starych,
nisko sprawnych kotłów węglowych na kotły o wysokiej
sprawności wiąże się z dużymi nakładami finansowymi dla
mieszkańców, obawiamy się, że zbyt dużymi, Nie każdego będzie
stać na taką wymianę, wiąże się ona także z modernizacją
instalacji, a często też z termomodernizacją budynku, co
powoduje dodatkowe koszty. Eksploatacja tego rodzaju kotłów
narzuca konieczność wykorzystywania paliw których cena jest
dość wysoka. Ponadto istnieją też pewne ograniczenia przy
pozyskiwaniu dofinansowania na montaż kotłów na paliwo stałe,
utrudniające realizację powyższego obowiązku, Gminy Głogów nie
stać na zapewnienie środków finansowych wspierających walkę z
niską emisją. Gmina Głogów nie posiada własnych środków na
realizację założeń wynikających z Programu Ochrony Powietrza,
aby zrealizować założenia wynikające z ww, programu nałożone
zarówno na gminę jak i mieszkańców. Istnieje konieczność
podjęcia przez Władze działań mających na celu przygotowanie
programów wsparcia dla mieszkańców.

1

Zwracamy również uwagę, że na naszym obszarze nie ma ryzyka
wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu
dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Władze
gminy są zobowiązane do prowadzenia kontroli przestrzegania
zapisów uchwały antysmogowej. Wiąże się to także z
dodatkowymi kosztami. Pracownicy powinni zostać odpowiednio
przeszkoleni. Zastanawiamy się również czy sankcje stosowane w
przypadku naruszenia postanowień uchwały pomogą w realizacji
założeń Programu Ochrony Powietrza.

Strona 3

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Uwaga nie została uwzględniona. Uchwała SWD dla
pbszaru województwa nie narzuca konieczności
korzystania z gazu lub podłączenia się do sieci CO.
Dopuszczone jest także korzystanie nowoczesnych
pieców węglowych i na drewno.
Uwaga dotycząca finansowania wykracza poza zakres
art. 96 ustawy POŚ. W celu ułatwienia wdrożenia
ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, uchwała
SWD przewiduje możliwie długie okresy przejściowe,
przygotowujące użytkowników instalacji i jednostki
samorządu terytorialnego do wdrożenia jej zapisów.

Uwaga nie podlega rozpatrzeniu.
Treść uwagi nie odnosi się do
konkretnych zapisów uchwały, przez co
nie daje możliwości do podjęcia decyzji o
sposobie jej rozstrzygnięcia.

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

6 07/09/2017

Urząd Miejski Środa Śląska
pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska

7 17/08/2017

Urząd Miasta i Gminy Sobótka
Rynek 1, 55-050 Sobótka
Starostwo Powiatowe w Lubinie
Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin
Urząd Miasta i Gminy Gryfów Śl.
59-620 Gryfów Śląski
Urząd Gminy Oleśnica
11 listopada 24, 56-400 Oleśnica
Urząd Gminy Ruja
59-243 Ruja
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
Nad Potokiem 4, 57-343 Lewin Kł.
Urząd Miasta Jelenia Góra
Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra

8 04/08/2017
9 04/08/2017
10 04/08/2017
11 04/08/2017
12 04.08.2017
13 17/08/2017

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

1

1

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

1

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

1

Opinia pozytywna.
1) Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że mankamentem
projektu uchwał jest brak kluczowych narzędzi realizacji
opisywanych założeń. Wymiana przydomowych instalacji
grzewczych na nowocześniejsze niesie ze sobą duże koszty,
niemożliwe do udźwignięcia dla znacznej części mieszkańców.
Skala projektu jest tak duża, że aktualne, standardowe narzędzia
finansowania są zbyt małe. Tym samym, w naszej ocenie w
projekcie brakuje założeń dotyczących stabilnych i przyjaznych
form finansowania lub współfinansowania zakładanego
przedsięwzięcia.
2) Dodatkowo, aby podkreślić istotę uchwały i nadać jej cechy
podobne do regionalnej strategii należałoby uszczegółowić
diagnozę sytuacji wyjściowej każdej z gmin województwa
dolnośląskiego, Gminy powinny dokonać rozeznania zasobów pod
kątem standardów ekologicznym jakim odpowiadają urządzenia
grzewcze zlokalizowane na ich terenie.
3) Doprecyzować należy pojęcia użyte w projektach w/w uchwał,
tj. kocioł, piec, kominek.
4) Należy zwrócić uwagę, że program ograniczenia niskiej emisji
byłby bardziej skuteczny, gdyby wprowadzanie ograniczeń z
zakresu eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw
poprzedzały zintegrowane działania edukacyjno-informacyjne
takie jak szkolenia pracowników placówek oświatowych z zakresu
efektywności energetycznej i ekologicznej, konkursy wojewódzkie
dla uczniów dot. efektywności energetycznej urządzeń
grzewczych, a także ich wpływu na środowisko, a także cykl
szkoleńpozytywna
i seminariów promujących efektywność energetyczną i
Opinia
Opinia przyjęta.

1

1

1

Opinia pozytywna

Opinia przyjęta.

1

1

1

Opinia pozytywna

Opinia przyjęta.

1

Opinia pozytywna

Opinia przyjęta.

1

1

1

Opinia pozytywna

Opinia przyjęta.

1

1

1

Opinia pozytywna

Opinia przyjęta.

1

1

1

1

opinia pozytywna. Str 2 Jest: "Cieplice Śląskie -Zdrój", winno być:
"Jelenia Góra - Uzdrowisko Cieplice";
Str 5 Jest: "Zgodnie z rozporządzeniem 6 (nieaktualny przypis) […]
z co najmniej ostatnich 3 lat", winno być: "Zgodnie z rozp. 6
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 w
sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości
leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości
leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa
potwierdzającego te właściwości (Dz.U.Nr 80 poz. 565 z późn. zm.)
oceny właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i
klimatu dokonuje się na podstawie udokumentowanych badań z
co najmniej ostatnich 2 lat"

Uwaga uwzględniona.
Zapis został poprawiony
Uwaga uwzględniona.
Zapis został poprawiony

1

1

Str 11 Jest: "[..] na terenie miasta Wrocławia", winno być: "na
obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim"

Uwaga uwzględniona.
Zapis został poprawiony

Strona 4

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Uwagi odrzucone. W odniesieniu do uwagi 1 - kwestie
finansowe pozostają poza zakresem określonym w art.
96 ustawy POŚ. W celu ułatwienia wdrożenia
ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, uchwała
przewiduje możliwie długie okresy przejściowe,
przygotowujące użytkowników instalacji i jednostki
samorządu terytorialnego do wdrożenia jej zapisów.
W odniesieniu do uwagi 2 -podstawą do podjęcia
uchwały SWD są wyniki badań jakości powietrza,
publikowane przez WIOŚ. Inwentaryzcja źródeł
ogrzewania w gminach nie leży w gestii władz
wojwództwa.
W odniesieniu do uwagi 3 - pojęcia: kocioł, piec,
kominek zostały określone w §4 uchwały.
Odniesienie do uwagi 4 - propozycje przedstawione w
uwadze wykraczają poza zakres art. 96 ustawy POŚ.

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

14 16/08/2017

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Urząd Miasta Leśna
Rynek 19, 59-820 Leśna

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

1

Zakaz stosowania określonych paliw, choć zgodny art 96 ust. 6 pkt
3 POŚ wydaje się niewystarczającym dla wyeliminowania ze
sprzedaży paliw złej jakości. Choć przepisy POŚ nie pozwalają na
wprowadzenie w uchwałach "antysmogowych" zakazu sprzedaży
takich paliw, to brak ograniczeń w dostępie do nich będzie
powodował, że pomimo zakazu stosowania ludzie i tak będą takie
paliwa kupować. Przede wszystkim z powodów finansowych.
Wiele jednostek samorządu lokalnego nie dysponuje strażami
miejskimi/gminnymi, a pracownicy urzędów czy też policja nie
będą w stanie w wystarczającym stopniu kontrolować
przestrzegania tego zakazu.

1

1) Wskazane w tym paragrafie terminy, bez znaczącego wsparcia
finansowego w zakresie wymiany źródła ciepła i późniejszego
wsparcia do zakupu paliw dobrej jakości stanowić będą duże
wyzwanie dla wielu rodzin o ograniczonym budżecie, w
szczególności na obszarach wiejskich.
2) Wskazane w tym paragrafie oba terminy dotyczą wymiany
instalacji oddanych do eksploatacji przed I lipca 2018 roku. Wiele
osób może to odczytać tak, że po 1 lipca 2018 r. będzie można
znów stosować urządzenia inne niż „klasy 5".

1

Niewskazanie terminu dla zakazu określonego w § 7 skutkować
Uwaga uwzględniona.
będzie jego wejściem w życie w dniu wejścia w życie uchwały „
Termin wejścia w życie zakazu stosowania
antysmogowej". Skutkiem tego będzie to, że osoby które już
paliw został przesunięty.
zakupiły taki opał na nadchodzący sezon grzewczy nie będą mogły
go legalnie stosować. Tym samym albo będą łamały prawo albo
będą zmuszone do kupna nowego opału. Dla osób, dla których
kupno opału jest znacznym obciążeniem budżetu domowego, taki
„podwójny" wydatek może być po prostu nie do udźwignięcia.
Zasadnym wydaje się wskazanie dla zakazu określonego w § 7
terminu po zakończeniu nadchodzącego sezonu grzewczego
Winno się wskazać termin zakazu - po zakończeniu
nadchodzącego sezonu grzewczego

1

Tutejszy organ uważa za zasadne przyjęcie ww. uchwał, jednakże
powinny one uwzględniać sytuację osób mniej zamożnych.
Wprowadzenie tak radykalnych zmian wymaga czasu i znacznych
środków finansowych, których niestety w bardzo wielu rodzinach
brakuje na codzienne życie.

Strona 5

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Uwaga nie podlega rozpatrzeniu.
Treść uwagi nie daje możliwości do
podjęcia decyzji o sposobie jej
rozstrzygnięcia.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga dotycząca finansowania wykracza poza zakres
art. 96 ustawy POŚ. W celu ułatwienia wdrożenia
ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, uchwała
przewiduje możliwie długie okresy przejściowe,
przygotowujące użytkowników instalacji i jednostki
samorządu terytorialnego do wdrożenia jej zapisów.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga dotycząca finansowania wykracza poza zakres
art. 96 ustawy POŚ. W celu ułatwienia wdrożenia
ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, uchwała
przewiduje możliwie długie okresy przejściowe,
przygotowujące użytkowników instalacji i jednostki
samorządu terytorialnego do wdrożenia jej zapisów.

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

15 16/08/2017

16 17/08/2017
17 14/08/2017
18 09/08/2017

19 10/08/2017
20 08/08/2017

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Urząd Gminy Sulików
Dworcowa 5, 59-975 Sulików

Urząd Miasta i Gminy Radków
Rynek 1, 57-420 Radków
Urząd Miasta i Gminy Prusice
55-110 Prusice, Rynek 1
Urząd Gminy Kłodzko
Okrzei 8a, 57-300 Kłodzko

Urząd Miasta Kowary
1 Maja 1a, 58-530 Kowary
Urząd Miasta Oleśnica
Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

1

Ze względów społecznych, technicznych i ekonomicznych (brak
Uwaga uwzględniona.
możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej) oraz wynikających Termin wejścia w życie zakazu stosowania
ze specyfikacji położenia obszaru Gminy Sulików (w pobliżu
paliw został przesunięty.
Kopalni Węgla Brunatnego Turów), nie jest możliwa eliminacja
spalania, w szczególności węgla brunatnego w sektorze
komunalnym w tak krótkim czasie. Ponadto obywatele zakupują
większe ilości paliw, których zapasy pozostają na następny sezon.
Okres letni sprzyja tego typu zakupom. Oczywistym jest, że sprawa
smogu i jego szkodliwości dla mieszkańców nie może być
bagatelizowana. Jednakże wymaga znacznego rozłożenia w czasie.
Wiele gospodarstw domowych korzysta z tańszych paliw, gdyż
węgiel kamienny jest dla nich za drogi, a węgiel brunatny jest
najtańszym i ogólnodostępnym źródłem ciepła.
Zakaz należy znacznie rozłożyć w czasie.

1

Niezbędna będzie pomoc gminom na uruchomienie różnego
rodzaju dotacji dla mieszkańców. Mniejsze gminy nie stać na
dofinansowanie mieszkańcom tego typu inwestycji. Najpierw
należałoby uruchomić środki dla samorządu, a potem stopniowo
wprowadzać zakazy. Dużą rolę odegra tutaj edukacja ekologiczna,
prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do
społeczeństwa.

1

opinia pozytywna

Opinia przyjęta.
Opinia przyjęta.

1

1

1

opinia pozytywna

1

1

1

Opinia pozytywna. W uchwale jak i w uzasadnieniu brak jest
zapisów, które wskazywałyby środki finansowania takich
przedsięwzięć. Zasadnym jest rozstrzygnięcie kwestii możliwości
pomocy mieszkańcom w realizacji zadania (dotacje, preferencyjne
pożyczki). Pomoc finansowa na inwestycje związane z poprawą
jakości powietrza powinna być w tym przypadku szczególnie
lobbowana przez władze na każdym szczeblu, w szczególności
przez instytucje wprowadzające zakazy i ograniczenia.

1

Opinia pozytywna

1

Opinia pozytywna. Z uwagi na ilość podmiotów projektowanych
do objęcia obowiązkiem stosowania tych uchwał, uznaję za
niewystarczające istniejące regulacje prawne, określające
instytucje kontrolne, do prowadzenia skutecznej kontroli
przestrzegania ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw.
Mając na względzie obecny stan jakości powietrza w gminach
Dolnego Śląska, w celu osiągnięcia zapisanego w projektowanych
uchwałach zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie
ludzi i środowisko, wydaje się zasadnym wsparcie przez Samorząd
Województwa Dolnośląskiego np. gmin i Policji w podejmowaniu
przez nie skutecznej kontroli przestrzegania zapisów
projektowanych uchwał. Możliwości takiego wsparacia (np.
finansowego) są przewidziane w aktach prawnych regulujących
funkcjonowanie zarówno samorządu województwa, samorządu
gminnego oraz policji

1

1

1

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga wykracza poza zakres art. 96 ustawy POŚ. W
celu ułatwienia wdrożenia ograniczeń w zakresie
eksploatacji instalacji, uchwała przewiduje możliwie
długie okresy przejściowe, przygotowujące
użytkowników instalacji i jednostki samorządu
terytorialnego do wdrożenia jej zapisów.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga dotycząca finansowania wykracza poza zakres
art. 96 ustawy POŚ.

Opinia przyjęta.

Strona 6

Treść uwagi nie odnosi się do
konkretnych zapisów uchwały, przez co
nie daje możliwości do podjęcia decyzji o
sposobie jej rozstrzygnięcia.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga wykracza poza zakres art. 96 ustawy POŚ.

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

21 18/08/2017

Urząd Miasta Lubawka
Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka

22 18/08/2017

Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Skłodowskiej-Curie 7, 58-100
Świdnica
Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
Leśna 1, 55-100 Trzebnica

23 11/08/2017

24 16/08/2017

Urząd Miasta Wołów
Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

1

Istotną rolę we wdrażaniu ograniczeń w zakresie eksploatacji
instalacji dostarczających ciepło, na podstawie projektowanych
aktów prawa miejscowego, odgrywa wsparcie finansowe jakie
może zostać udostępnione w związku z realizacją tych
uregulowań. Wskazywane źródła wsparcia dla osób fizycznych i
innych podmiotów, które są adresatami projektowanych
ograniczeń, uznać należy za mocno niewystarczające.

1

Podkreślenia wymagają także skutki finansowe dla osób fizycznych
jakie wywoła wprowadzenie ograniczeń określonych w uchwale
„antysmogowej" w związku z koniecznością ponoszenia wyższych
kosztów zakupu paliw zgodnych z wymaganiami określonymi w tej
uchwale. Pod rozwagę należy wziąć rozważenie wprowadzenia
wsparcia finansowego dla osób o niskich dochodach w związku z
ponoszeniem wyższych kosztów zakupu paliw zgodnych z
wymogami wprowadzonymi w projektowanych uchwałach.

Uwaga nie została uwzględniona.
Kwestie finansowe pozostają poza zakresem
określonym w art. 96 ustawy POŚ.

1

Burmistrz Miasta Lubawka pozytywnie opiniuje przedłożony
projekt uchwały. Należy wziąć jednak pod uwagę, że nałożone w
odstępach czasowych obostrzenia w użytkowaniu głównie
lokalnych źródeł ciepła (stacjonarnych pieców węglowych
opalanych paliwem stałym), dotkną głównie najsłabiej sytuowaną
część społeczeństwa. Bardzo trudno będzie wyegzekwować
założone rezultaty bez udzielenia daleko idącego wsparcia
finansowego. Odnosząc się do zaproponowanych w treści
Uchwały ograniczeń i zakazów wnioskuję, aby na szczeblu
regionalnym zapewniono środki finansowe na pomoc zarówno
samorządom jak i mieszkańcom w osiągnięciu zakładanych celów
poprzez dotowanie wymiany starych instalacji zastępowanymi
urządzeniami nowymi i ekologicznymi ale kosztochłonnymi
zarówno w fazie realizacji jak i późniejszego użytkowania.

Uwaga nie została uwzględniona.
Kwestie finansowe pozostają poza zakresem
określonym w art. 96 ustawy POŚ.

Treść uwagi nie odnosi się do
konkretnych zapisów uchwały, przez co
nie daje możliwości do podjęcia decyzji o
sposobie jej rozstrzygnięcia.

1

1

1

Opinia pozytywna

Opinia przyjęta.

1

1

1

Opinia pozytywna

Opinia przyjęta.

1

wykreślenie w § 5 punktu 1 — piece z automatycznym
Uwaga uwzględniona.
podajnikiem paliwa wymagają zasilania energetycznego do silnika Uchwała dopuszcza instalacje z ręcznym
podajnika, a na terenach wiejskich częste są awarie linii
załadunkiem paliwa.
energetycznych, co może spowodować brak zasilania i taki piec nie
będzie działał a mieszkańcy będą marzli !!!. Wykreślić punkt 1

Strona 7

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

25 21/08/2017

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Urząd Gminy Niechlów
Głogowska 31, 56-215 Niechlów

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

1

1

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

1

Przygotowując taką uchwałę chyba zapomniano, że tereny
Uwaga uwzględniona.
wiejskie mają inną infrastrukturę techniczną, inne możliwości
techniczno-ekonomiczne, lepszy dostęp do drewna jako opału (np.
część rolników ma własne kawałki lasu).
W przypadku nie wykreślenia w § 5 punktu 1 należy dodać pkt.
"1a" gwarantujący mieszkańcom nieprzerwane dostawy energii do
zasilania podajników w takich piecach lub możliwość zasilania
awaryjnego, np. z agregatów prądotwórczych zakupionych i
dostarczonych mieszkańcom na koszt Sejmiku wraz z kosztami ich
utrzymania, konserwacji oraz paliwa wykorzystywanego w
sytuacjach awaryjnych

1

w § 9 w punkcie 1 wprowadzenie zapisu, że stare piece można
użytkować do ich technicznego zużycia a nie do 01.01.2024 r.
ponieważ naraża się ludzi na koszty.

Uwaga nie została uwzględniona.
Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do
podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy
przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/50/WE
z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i
czystszego powietrza dla Europy wymaga, aby w
przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych
stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie
działania tak aby okres, w którym nie są one
dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę
powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym
Programie ochrony powietrza, stanowiącym prawo
lokalne, w stosunku do którego terminy w uchwale
zostały wydłużone, oceniono negatywnie możliwość
dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie
z propozycją przedstawioną w uwadze.

1

najważniejsze jednak jest zapisanie w § 7 bezwzględnego zakazu
sprzedaży złej jakości paliw, po co jakieś certyfikaty jak w obrocie
będzie wtedy tylko dobrej jakości węgiel i może koks, który
całkowicie zniknął na rzecz złego jakościowo węgla i miałów.

Uwaga nie została uwzględniona.
Brak prawnych możliwości zastosowania zapisów
uwagi.

1

Opinia pozytywna

Opinia przyjęta.

Strona 8

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

26 18/08/2017

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Urząd Miasta i Gminy Niemcza
Rynek 10, 58-230 Niemcza

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Urząd Miasta Olszyna
pl. Wolności 6, 59-830 Olszyna

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

1

1

Opinia pozytywna. W chwili obecnej na ternie Gminy Niemcza, 75
% procent paliw wykorzystywanych na potrzeby cieplne to węgiel i
ekogroszek. Termin wskazany w projekcie uchwały na
dostosowanie instalacji może okazać się w rzeczywistości zbyt
krótki. Również koszty jakie należy ponieść na wykonanie nowych
instalacji mogą być zbyt duże i właściciele nieruchomości bez
pomocy dodatkowych środków zewnętrznych (dofinansowanie,
preferencyjne kredyty) mogą nie ukończyć ich w terminie. Stopień
zgazyfikowanie Gminy Niemcza też jest na niskim około 30%
poziomie (na 11 miejscowości gaz dostępny jest tylko w 3), co
ogranicza wybór i podnosi koszt nowej instalacji. Równolegle z
pracami na projektem tej uchwały powinny być prowadzone
działania, które ograniczą możliwość zakupu na rynku paliw oraz
kotłów niespełniających norm ochrony środowiskaZmianę daty
obowiązywania postanowień określonych w § 4 i § 5 niniejszej
uchwały tak, aby podmioty eksploatujące instalację wskazane w §
2 miały dłuższy okres dostosowawczy

Uwaga nie została uwzględniona.
Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do
podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy
przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/50/WE
z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i
czystszego powietrza dla Europy wymaga, aby w
przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych
stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie
działania tak aby okres, w którym nie są one
dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę
powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym
Programie ochrony powietrza, stanowiącym prawo
lokalne, w stosunku do którego terminy w uchwale
zostały wydłużone, oceniono negatywnie możliwość
dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie
z propozycją przedstawioną w uwadze.

1

1

Wskazania źródeł finansowania wymiany instalacji na nowe, które
będą spełniać wymagania zawarte w uchwale

1

1

Rozpoczęcia działań prowadzących do dopuszczenia do sprzedaży
tylko certyfikowanych paliw oraz certyfikowanych kotłów
spełniających normy ochrony środowiska

Uwaga nie została uwzględniona. Kwestie finansowe
pozostają poza zakresem określonym w art. 96 ustawy
POŚ.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga wykracza poza zakres art. 96 ustawy POŚ.

1

1

Wprowadzenia dofinansowania do produkcji ekologicznych paliw
(błękity węgiel).

1

27 18/08/2017

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

Uwaga nie została uwzględniona. Kwestie finansowe
pozostają poza zakresem określonym w art. 96 ustawy
POŚ.

Dopuszczenia na terenach niezgazyfikowanych w granicach strefy Uwaga rozpatrzona częściowo.
A, B, C ochrony uzdrowiskowej, kotłów spełniających kryteria klasy Na podstawie wyników przeprowadzonej
5 normy PN-EN 303-5:2012.
ekspertyzy dla uzdrowisk, w uchwale dla
uzdrowiska Przerzeczy-Zdrój dopuszcza
się stosowanie instalacji na paliwo stałe
zgodnie z warunkami określonymi w
uchwale.
1

1

Opinia pozytywna. Brak terminów wprowadzenia zakazów. Czy
należy rozumieć, że zakaz będzie obowiązywał od dnia wejścia w
życie uchwały?
Brak uregulowania:
1) sankcji za niezrealizowanie postanowień projektu uchwały
dotyczące zakazów i terminów;
2) określenia organów odpowiedzialnych za egzekwowanie
uregulowań zawartych w projekcie uchwały;
3) trybu kontroli, w tym wejście do budynku lub lokalu
prywantego;
4) zakazu obrotu i sprzedaży paliwami określonymi w par 7
projektu uchwały

Strona 9

Uwaga uwzględniona.
Zapis został poprawiony
Uwaga rozpatrzona częściowo.
Kwestie wskazane w uwagach 1-3 zostały
określone w uzasadnieniu do uchwały.
Uwaga 4 pozostaje poza zakresem
określonym w art. 96 ustawy POŚ.

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

28 11/08/2017

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Urząd Miasta Dzierżoniów
Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

1

Opinia pozytywna. Zasadnym jest także wprowadzenie zakazu
stosowania niektórych paliw oraz ograniczenia w zakresie
stosowania instalacji do spalania paliw, co w konsekwencji
ograniczy zanieczyszczenie powietrza. Niemniej jednak, mając na
uwadze koszty inwestycji dotyczące zmiany sposobu ogrzewania,
realizacja zapisów uchwały będzie bardzo trudna do realizacji, a
nawet w niektórych przypadkach niemożliwa do zrealizowania.
Szczególnie trudne do realizacji będą zadania związane z likwidacją
starych pieców węglowych w zabudowie wielorodzinnej, gdzie
właściciele lokali nie posiadają wystarczających zasobów
pieniężnych na realizację inwestycji i późniejszą ich eksploatację.
W takich przypadkach, nawet przy możliwym znacznym
dofinansowaniu przedsięwzięcia, właściciele lokali nie będą
skłonni likwidować starych pieców na węgiel z obawy, że nie będą
mieli pieniędzy na zakup gazu. W takich przypadkach nie będą
także skuteczne sankcje karne przewidziane w przepisach. W
związku z powyższym równolegle z pracami nad uchwaleniem tzw.
uchwały antysmogowej należy zaplanować programy pomocowe,
które pozwolą na dofinansowanie inwestycji.

1

Zasadnym jest także uruchomienie na szczeblu krajowym
programów wsparcia dla najbiedniejszych w kosztach eksploatacji
instalacji (np. dopłaty do ceny gazu). Brak w uzasadnieniu do
uchwały określenia kosztów związanych z wprowadzeniem
niniejszej uchwały nie pozwala ocenić skutków finansowych.
Biorąc pod uwagę wysokie koszty inwestycyjne i późniejsze wyższe
koszty eksploatacyjne zasadnym jest uruchomienie na szczeblu
wojewódzkim oraz krajowym stabilnych i długoterminowych
programów pomocowych umożliwiających dofinansowanie
przedsięwzięć na etapie inwestycyjnym i późniejszym
eksploatacyjnym. Mając na uwadze zakres przedmiotowej
uchwały wydaje się zasadnym, aby równolegle wnioskować do
organów rządowych o wprowadzenie od zaraz zakazu sprzedaży
niskosprawnych kotłów na paliwa stałe oraz określenia
minimalnych parametrów jakościowych węgla.

Strona 10

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Uwaga rozpatrzona częściowo.
W uchwale dla obszaru województwa
wprowadza się zakaz stosowania
niektórych paliw oraz ograniczenia w
zakresie stosowania instalacji do spalania
paliw.
W uchwale dla obszaru wojewóztwa
dopuszcza się stosowanie instalacji na
paliwo stałe, pod warunkami określonymi
w uchwale.
Kwestie finansowe nie są rozstrzygane w
uchwale, gdyż wykraczają poza zakres art.
96 ustawy POŚ.

Uwaga nie została uwzględniona.
Kwestie finansowe wykraczają poza zakres art. 96
ustawy POŚ.

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

29 17/08/2017

Urząd Miasta Trzebnica
Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

1

Opinia pozytywna. Jednocześnie zwracam uwagę że, całkowity
zakaz spalania paliw stałych w formie i treści zaproponowanej w
projektach uchwał oraz ograniczenie dostępności kotłów z
ręcznym załadunkiem paliwa w tak krótkim czasie, w sposób
dotkliwy podniosą koszty ogrzewania najwrażliwszej ekonomicznie
części społeczeństwa. Uchwały zakładają iż aktualnie
zainstalowane urządzenia grzewcze będą mogły być legalnie
użytkowane najpóźniej do końca 2023r. Po tym czasie zostaną w
użyciu jedynie kotły min. klasy 3, a po 2027r pozostaną tylko
urządzenia 5 klasy. W związku z tym wnosimy o dwukrotne
wydłużenie w/w terminów.
Kocioł zgazowujący drewno, kocioł zasypowy na węgiel, kocioł
zasypowy na drewno i kominek spełniające takie same wymogi
emisyjne powinny być traktowane tak samo. Eliminacja kotłów
zasypowych w tak szybkim czasie byłaby nieuzasadnionym ciosem
w osoby najmniej zamożne ponieważ taki kocioł, nawet przy
konieczności eksploatacji ze zbiornikiem akumulacyjnym,
pozostaje znacznie tańszy od kotła automatycznego i pozwala
spalać szerszy zakres tańszych paliw.

Uwaga rozpatrzona częściowo.
Uchwała dopuszcza instalacje z ręcznym
załadunkiem paliwa.
Mając na uwadze wysokie koszty
koniecznych do podjęcia działań,
Uchwała wprowadza okresy przejściowe.
Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/50/WE
z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości
powietrza i czystszego powietrza dla
Europy wymaga, aby w przypadku
przekroczenia wartości dopuszczalnych
stężeń władze publiczne podjęły
odpowiednie działania tak aby okres, w
którym nie są one dotrzymane, był jak
najkrótszy. Biorąc pod uwagę powyższe,
jak i terminy określone w obowiązującym
Programie ochrony powietrza,
stanowiącym prawo lokalne, w stosunku
do którego terminy w uchwale zostały
wydłużone, oceniono negatywnie
możliwość dalszego przedłużenia
okresów przejściowych zgodnie z
propozycją przedstawioną w uwadze.

30 17/08/2017

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Urząd Gminy Dzierżoniów
Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów

1

Opinia pozytywna.

Opinia przyjęta.

1

Opinia pozytywna. Wskazane w ww. projekcie uchwały okresy
przejściowe na wymianę obecnie funkcjonujących urządzeń
grzewczych na paliwa stałe są bardzo krótkie, jak na naszą gminę.
Gmina Dzierżoniów liczy ok 9200 mieszkańców. Do wymiany
szacuje się ok. 1500 starych pieców. Średnio rocznie należałoby
wymienić ok. 125 pieców. Zatem czas, jaki potrzebny byłby na
realizację zadania to 12-15 lat. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż
wymiana sprawnych pieców na urządzenia lepszej generacji
stanowi znaczne obciążenie finansowe dla mieszkańców. Biorąc
możliwości finansowe gminy oraz fakt, iż obecnie nie ma
dofinansowania przez samorząd województwa zakupu nowych
pieców terminy wskazane w projekcie ww. uchwały na wymianę
pieców są zbyt krótkie, aby zadanie mogło zostać zrealizowane w
okresach wskazanych w ww. projekcie uchwały. Należy wydłużyć
okresy przejściowe na wymianę obecnie funkcjonujących
urządzeń grzewczych na paliwa stałe, które zostały wskazane w § 9
ww. uchwały, co najmniej o 2 lata;

31 16/08/2017

1

1
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Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Uwaga nie została uwzględniona.
Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do
podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy
przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja
2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego
powietrza dla Europy wymaga, aby w przypadku
przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń władze
publiczne podjęły odpowiednie działania tak aby
okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak
najkrótszy. Biorąc pod uwagę powyższe, jak i terminy
określone w obowiązującym Programie ochrony
powietrza, stanowiącym prawo lokalne, w stosunku
do którego terminy w uchwale zostały wydłużone,
oceniono
negatywnie
możliwość
dalszego
przedłużenia okresów przejściowych zgodnie z
propozycją przedstawioną w uwadze.

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

1

zakazy dotyczące stosowania paliw niskiej jakości, które zostały
określone w § 7 zaczną obowiązywać w dniu wejścia w życie
przedmiotowej uchwały, tj. październik-listopad 2017 r., zatem po
rozpoczęciu tegorocznego sezonu grzewczego. Zasadnym wydaje
się, aby zakazy te zaczęły obowiązywać w przyszłym sezonie
grzewczym (2018/2019), w celu umożliwienia mieszkańcom
wykorzystania już zakupionego opału na nadchodzący sezon
grzewczy. Należy zmienić termin obowiązywania zakazów
stosowania paliw, o których mowa § 7 ww. uchwały w taki sposób,
aby zaczęły obowiązywać one od przyszłego sezonu grzewczego
(tj. październik 2018 r.), w celu umożliwienia mieszkańcom
wykorzystania już zakupionego opału na nadchodzący sezon
grzewczy.

Uwaga rozpatrzona pozytywnie.
Termin obowiązywania zakazu
stosowania paliw stałych został
zmieniony.

1

Dużo wątpliwości nasuwa się również w związku z
kontrolowaniem przestrzegania zakazu palenia w piecach niskiej
jakości. Obecnie nie ma przepisów prawnych, określających
wysokości kary za stosowanie paliw zakazanych, co może
spowodować problemy w konsekwentnym egzekwowaniu
zapisów przedmiotowej uchwały. Regulacje prawne powinny
zatem uregulować kwestię zarówno kontroli, jak i egzekwowania
zapisów ww. uchwał.

Uwaga uwzględniona częściowo.
W §8 uchwały określono obowiązki
podmiotów objętych uchwałą w zakresie
niezbędnym do kontroli realizacji
uchwały. Zadania kontrolne oraz sankcje
w zakresie przestrzegania przepisów
wprowadzonych uchwałą (zgodnie z art.
334 ustawy POŚ) zostały określone w
uzasadnieniu do uchwały.

1

Należy również zauważyć, że jeżeli oczekujemy od mieszkańców,
że będą zaopatrywać się w wysokosprawne piece oraz paliwa
dobrej jakości, to przede wszystkim potrzebne są działania na
poziomie państwa. Rząd powinien wprowadzić przepisy, które
pozwolą na wyeliminowanie z rynku przestarzałych kotłów, które
nie spełniają podstawowych norm w zakresie emisji pyłu i innych
szkodliwych związków oraz paliw o niskiej jakości. Dopóki rynek
oferuje różne urządzenia i paliwa różnej jakości, nie ma możliwości
kontrolowania, co dany właściciel nabywa. Ponadto skutecznym
rozwiązaniem, które przyczyniłoby się do chętniejszej przez
mieszkańców wymiany starych pieców na ogrzewanie gazowe czy
olejowe byłaby obniżka podatków na paliwa ekologiczne, takie jak
olej opałowy czy gaz.
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Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga wykracza poza akres art.. 96 ustawy POŚ.

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

32 18/08/2017

Starostwo Powiatowe w Miliczu
Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz

1

W powiecie milickim większość miejscowości jest
niezgazyfikowana (np. w Gminie Milicz tylko dwa sołectwa z 52).
Duże odległości między miejscowościami, stosunkowo niskie
zagęszczenie mieszkańców, powoduje określone uwarunkowania
— w przedmiotowym wypadku ( analogicznie, jak stało się z
odstąpieniem od kanalizowania) wątpliwe jest zgazyfikowanie w
nieodległej przyszłości. Miejscowości naszego powiatu —
położone są pośród lasów i rozległych obszarów rolnych, w tym
stawowych. Drewno stanowi Odnawialne Źródło Energii, istotne
paliwo stałe, źródło ogrzewania.
Nie występują na naszej nizinie typowe dla przedgórza kotliny, co
w sumie ze skomasowanymi źródłami niskiej emisji, stwarzać by
mogło efekt smogu.
Wobec powyższego w odniesieniu do powiatu milickiego zapisy
Załącznika nr 1 § 5 pkt 1 i 2 pozostają w rażącej kolizji z realiami
społeczno-gospodarczymi. Wnoszę o odrębny załącznik do
uchwały, stosowny dla miejscowości wyżej opisanych, bez
wymuszania instalacji na paliwo, które musiałoby być tutaj
sprowadzane, a którego transport także obciążałby środowisko.
Tak, jak i transport poza nasz powiat drewna, które nie mogłoby
być tu wykorzystane.

Uwaga rozpatrzona pozytywnie.
Uchwała dopuszcza możliwość
stosowania paliw stałych, w tym biomasy
stałej (tj. m.in. drewna). Warunkiem jest
zapewnienie poprzez sezonowanie
wilgotności biomasy nie większej niż 20%
w stanie roboczym.

33 27/07/2017

Urząd Miasta Góra
Mickiewicza 1, 56-200 Góra
Urząd Gminy Kotla
Głogowska 93, 67-240 Kotla
Starostwo Powiatowe w Jeleniej
Górze ul. Kochanowskiego 10, 58-500
Jelenia Góra
Urząd Gminy Grębocice
Głogowska 3, 59-150 Grębocice

1

Opinia pozytywna

Opinia przyjęta.

1

Opinia pozytywna

Opinia przyjęta.

1

Opinia pozytywna

Opinia przyjęta.

1

Projekt uchwały wprowadza zbyt restrykcyjne ograniczenia w
zakresie warunków, jakim mają odpowiadać miejscowe
ogrzewacze pomieszczeń, w których dopuszcza się stosowanie
paliw stałych, tj. spalanie paliwa zachodzi w instalacji z zamkniętą
komorą i spalanie paliwa zachodzi w instalacji, z której emisja
cząsteczek stałych (pyłu) nie przekracza granicznych wielkości
emisji określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 [...]
wynoszącej 40 mg/m3. Na terenie gminy ponad 90%
użytkowanych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, jakimi są
kominki oraz kuchnie, zgodnie z warunkami podanymi w projekcie
uchwały, wymagać będzie wymiany, gdyż są to instalacje z otwartą
komorą spalania. Wiązać się to będzie ze znacznymi kosztami, jakie
będą musieli ponieść samodzielnie mieszkańcy, gdyż nie są to
podstawowe źródła ciepła i mieszkańcy nie będą mogli liczyć na
wsparcie z programów pomocowych. Program Priorytetowy
Ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa
dolnośląskiego realizowany przez WFOŚ i GW we Wrocławiu
wymaga likwidacji lub odłączenia wszystkich urządzeń
niskoemisyjnych, w przypadku dofinansowania do wymienianego
źródła ciepła. Nie ma możliwości tym samym do dofinasowania
wymiany miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, zwłaszcza tam
gdzie już zainstalowane jest ekologiczne źródło ciepła np. kocioł
gazowy. Koszt wymiany sprawnego kominka z otwarta komorą
spalania na kominek z zamkniętą komorą to koszt ok. 10-12 tys.
bez kosztów niezbędnych prac remontowych.
Tymczasem wskazane wyżej rozporządzenie dopuszcza możliwość
użytkowania miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z otwartą
komorą spalania przy spełnieniu wymogów dot. ekoprojektu, w

Uwaga uwzględniona.
Uchwała dopuszcza eksploatację
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z
otwartą komorą spalania, w przypadku
gdy emisja cząstek stałych (pyłu) nie
przekracza granicznych wielkości emisji
określonych w rozporządzeniu Komisji
(UE) 2015/1185 w odniesieniu do
wymogów dotyczących ekoprojektu dla
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń
oraz dopuszcza wyposażenie w
urządzenie zapewniające redukcję emisji
pyłu do wartości dopuszczalnych
(elektrofiltr).

34 31/07/2017
35 31/07/2017

36 16/08/2017

Strona 13

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

37 17/08/2017

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Urząd Gminy Pęcław

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

1

Po przeprowadzeniu wstępnej analizy wdrożenia uchwały dla
naszej gminy, ustaliłem iż koszt wymiany urządzeń grzewczych
(bez kominków i kuchni) nie spełniających wymogów projektu
uchwały, może wynosić (przy założeniu, że dotyczy 700 domów)
ok. 12 mln zł, z czego połowa przy wsparciu środkami z
programów pomocowych musi być zabezpieczona w budżecie
gminy. Jestem zdania, że podobne obciążenia finansowe dotyczyć
będą pozostałych gmin naszego województwa. Proponowane
przez Pana Marszałka w § 9 projektu uchwały terminy wejścia w
życie przepisów, należy wydłużyć przynajmniej o cztery lata z
uwagi na wyżej wymienione obciążenia finansowe mieszkańców i
budżetów gmin.

1

Proszę o korektę zapisów § 9 tak aby były zrozumiałe dla
przeciętnego mieszkańca, ponieważ obecne zapisy nie zawsze są
odczytywane jednakowo, że dotyczą kotłów i miejscowych
ogrzewaczy pomieszczeń.

1

Projekt uchwały wprowadza zbyt restrykcyjne ograniczenia w
zakresie warunków, jakim mają odpowiadać miejscowe
ogrzewacze pomieszczeń, w których dopuszcza się stosowanie
paliw stałych, tj. spalanie paliwa zachodzi w instalacji z zamkniętą
komorą i spalanie paliwa zachodzi w instalacji, z której emisja
cząsteczek stałych (pyłu) nie przekracza granicznych wielkości
emisji określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 [...]
wynoszącej 40 mg/m3. Proponuję dokonanie zmiany w projekcie
uchwały poprzez wprowadzenie zapisów umożliwiających
użytkowanie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, w tym z
otwartą komorą spalania po obowiązkowym doposażeniu ich w
urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości
dopuszczalnych. Podobne rozwiązania zostały zastosowane w
uchwałach „antysmogowych" województw małopolskiego i
śląskiego. Przy możliwości montażu urządzenia redukującego
emisję pyłu, nie trzeba będzie wymieniać kominka lub pieca
kuchennego.

1

Proponowane przez Pana Marszałka w § 9 projektu uchwały
terminy wejścia w życie przepisów, należy wydłużyć przynajmniej
o cztery lata z uwagi na duże obciążenia finansowe dla
mieszkańców związane z wymianą pieców.
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Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Uwaga ni podlega rozstrzygnięciu.
Uwaga nie wnosi uwag do treści uchwały.

Zapis § 9 został skonstruowany zgodnie z zasadami
techniki prawodawstwa. W celu ułatwienia
interpretacji zapisów uchwały zostanie przygotowane
opracowanie, wyjaśniające poszczególne zapisy
uchwały.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała dopuszcza eksploatację
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z
otwartą komorą spalania, w przypadku
gdy emisja cząstek stałych (pyłu) nie
przekracza granicznych wielkości emisji
określonych w rozporządzeniu Komisji
(UE) 2015/1185 w odniesieniu do
wymogów dotyczących ekoprojektu dla
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń
oraz dopuszcza wyposażenie w
urządzenie zapewniające redukcję emisji
pyłu do wartości dopuszczalnych
(elektrofiltr).

Zapis § 9 został skonstruowany zgodnie z zasadami
techniki prawodawstwa. W celu ułatwienia
interpretacji zapisów uchwały zostanie przygotowane
opracowanie, wyjaśniające poszczególne zapisy
uchwały.

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

38 16/08/2017

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Starostwo Powiatowe w Polkowicach
Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

1

Projekt uchwały wprowadza zbyt restrykcyjne ograniczenia w
zakresie warunków, jakim mają odpowiadać miejscowe
ogrzewacze pomieszczeń, w których dopuszcza się stosowanie
paliw stałych, tj. spalanie paliwa zachodzi w instalacji z zamkniętą
komorą i spalanie paliwa zachodzi w instalacji, z której emisja
cząsteczek stałych (pyłu) nie przekracza granicznych wielkości
emisji określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 [...]
wynoszącej 40 mg/m3.

1

Wydłużyć okres przejściowy. Krótki okres przejściowy, który nie
pozwoli na naturalną wymianę urządzeń wynikającą ze zużycia
tech.

1

Na terenie powiatu polkowickiego większość użytkowanych
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, jakimi są kominki oraz
kuchnie, zgodnie z warunkami podanymi w projekcie uchwały,
wymagać będzie wymiany, gdyż są to instalacje z otwartą komorą
spalania. Wyżej rozporządzenie dopuszcza możliwość użytkowania
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z otwartą komorą spalania
przy spełnieniu wymogów dot. ekoprojektu, w tym emisji PM nie
przekraczającej 50 mg/m3.
Wskazane byłoby dokonanie zmiany w projekcie Uchwały poprzez
wprowadzenie zapisów umożliwiających użytkowanie
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, w tym z otwartą komorą
spalania po obowiązkowym doposażeniu ich w urządzenie
zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości dopuszczalnych.

Strona 15

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Uwaga uwzględniona.
Uchwała dopuszcza eksploatację
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z
otwartą komorą spalania, w przypadku
gdy emisja cząstek stałych (pyłu) nie
przekracza granicznych wielkości emisji
określonych w rozporządzeniu Komisji
(UE) 2015/1185 w odniesieniu do
wymogów dotyczących ekoprojektu dla
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń.
oraz dopuszcza wyposażenie w
urządzenie zapewniające redukcję emisji
pyłu do wartości dopuszczalnych
(elektrofiltr).

Uwaga nie została uwzględniona.
Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do
podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy
przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/50/WE
z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i
czystszego powietrza dla Europy wymaga, aby w
przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych
stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie
działania, tak aby okres, w którym nie są one
dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę
powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym
od 2014 r. Programie ochrony powietrza,
stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego
terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość
dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie
z uwagą oceniono negatywnie. Należy podkreślić, że
Uchwała dopuszcza stosowanie instalacji
niespełniających norm emisji jeszcze przez lat 6,
spełniających wymogi klasy 3 i 4 przez lat 10.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała dopuszcza eksploatację
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z
otwartą komorą spalania, w przypadku
gdy emisja cząstek stałych (pyłu) nie
przekracza granicznych wielkości emisji
określonych w rozporządzeniu Komisji
(UE) 2015/1185 w odniesieniu do
wymogów dotyczących ekoprojektu dla
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń
oraz dopuszcza wyposażenie w
urządzenie zapewniające redukcję emisji
pyłu do wartości dopuszczalnych
(elektrofiltr).

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

39 16/08/2017

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Urząd Miasta Polkowice
Rynek 1, Polkowice 59-100

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

1

Projekt uchwał winien być napisany bardziej przystępnym
językiem; prostym i zrozumiałym dla każdego przeciętnego
mieszkańca - rozważyć należy zastąpienie w treści Uchwały
odniesień do Rozporządzeń Unii Europejskiej wpisaniem
konkretnych wymagań, jakim powinny odpowiadać kotły, piece i
kominki (z uwagi na wątpliwości interpretacyjne zapisów).

1

Wymogi dla podmiotu eksploatującego instalację w zakresie
porzedstawienia dokumentów jak w par 8 może powodować
konieczność poniesienia kosztów.
Projekt uchwały wprowadza zbyt restrykcyjne ograniczenia w
zakresie warunków, jakim mają odpowiadać miejscowe
ogrzewacze pomieszczeń, w których dopuszcza się stosowanie
paliw stałych, tj. spalanie paliwa zachodzi w instalacji z zamkniętą
komorą i spalanie paliwa zachodzi w instalacji, z której emisja
cząsteczek stałych (pyłu) nie przekracza granicznych wielkości
emisji określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 [...]
wynoszącej 40 mg/m3.
Proponuję dokonanie zmiany w projekcie uchwały poprzez
wprowadzenie zapisów umożliwiających użytkowanie
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, w tym z otwartą komorą
spalania po obowiązkowym doposażeniu ich w urządzenie
zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości dopuszczalnych.
Podobne rozwiązania zostały zastosowane w uchwałach
„antysmogowych" województw małopolskiego i śląskiego. Przy
możliwości montażu urządzenia redukującego emisję pyłu, nie
trzeba będzie wymieniać kominka lub pieca kuchennego.

1

1

Po przeprowadzeniu wstępnej analizy wdrożenia uchwały dla
naszej gminy, ustaliłem iż koszt wymiany urządzeń grzewczych
(bez kominków i kuchni) nie spełniających wymogów projektu
uchwały, może wynosić (przy założeniu, że dotyczy 700 domów)
ok. 12 mln zł, z czego połowa przy wsparciu środkami z
programów pomocowych musi być zabezpieczona w budżecie
gminy. Jestem zdania, że podobne obciążenia finansowe dotyczyć
będą pozostałych gmin naszego województwa. Proponowane
przez Pana Marszałka w § 9 projektu uchwały terminy wejścia w
życie przepisów, należy wydłużyć przynajmniej o cztery lata z
uwagi na wyżej wymienione obciążenia finansowe mieszkańców i
budżetów gmin.

Strona 16

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Uwaga nie została uwzględniona.
Zapisy uchwały zostały skonstruowane zgodnie z
zasadami techniki prawodawstwa. W celu ułatwienia
interpretacji zapisów uchwały zostanie przygotowane
opracowanie, wyjaśniające poszczególne zapisy
uchwały.
Uwaga nie podlega rozpatrzeniu.
Uwaga nie formułuje wniosków do zapisu
uchwały.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała dopuszcza eksploatację
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z
otwartą komorą spalania, w przypadku
gdy emisja cząstek stałych (pyłu) nie
przekracza granicznych wielkości emisji
określonych w rozporządzeniu Komisji
(UE) 2015/1185 w odniesieniu do
wymogów dotyczących ekoprojektu dla
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń.
oraz dopuszcza wyposażenie w
urządzenie zapewniające redukcję emisji
pyłu do wartości dopuszczalnych
(elektrofiltr).

Uwaga nie została uwzględniona.
Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do
podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy
przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/50/WE
z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i
czystszego powietrza dla Europy wymaga, aby w
przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych
stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie
działania, tak aby okres, w którym nie są one
dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę
powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym
od 2014 r. Programie ochrony powietrza,
stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego
terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość
dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie
z uwagą oceniono negatywnie. Należy podkreślić, że
Uchwała dopuszcza stosowanie instalacji
niespełniających norm emisji jeszcze przez lat 6,
spełniających wymogi klasy 3 i 4 przez lat 10.

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

1

Proszę o korektę zapisów § 9 tak aby były zrozumiałe dla
przeciętnego mieszkańca, ponieważ obecne zapisy nie zawsze są
odczytywan,e4ednakowo, że dotyczą kotłów i miejscowych
ogrzewaczy pomieszczeń.

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Uwaga nie została uwzględniona.
Zapisy uchwały zostały skonstruowane zgodnie z
zasadami techniki prawodawstwa. W celu ułatwienia
interpretacji zapisów uchwały zostanie przygotowane
opracowanie, wyjaśniające poszczególne zapisy
uchwały.

40 27/07/2017

Starostwo Powiatowe w Złotoryi
pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja

1

Opinia pozytywna, przekazana telefonicznie

Opinia przyjęta.

41 23/08/2017

Urząd Gminy Lubań
Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań

1

Mając na względzie interes społeczny należy stwierdzić, że po
wprowadzeniu w/w zapisów, bez ogromnego wsparcia z zewnątrz,
sytuacja materialna mieszkańców gminy, nie pozwoli w tak
krótkim czasie, na dostosowanie się do zapisów dokumentu.
Biorąc pod uwagę fakt, że na terenie Gminy znajduje się około
1500 gospodarstw domowych, które w 98 % ogrzewane są za
pomocą pieców na paliwa stałopalne (66 % stanowi węgiel
kamienny) , przy założeniu że koszt wymiany indywidualnego
źródła ciepła wyniesie około 20 000 złotych, w okresie 10 lat
wydatki na ten cel wyniosły by 30 000 000 złotych. W projekcie
uchwały powinien znaleźć się zapis wskazujący koszty
dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla odbiorców
indywidualnych, w których w przeważającej części — (co najmniej
85 %) powinno partycypować państwo. Należało by także wskazać
źródło dofinansowania.

1

Projekt uchwały dotyczący Gminy Lubań, nie zawiera żadnego
postanowienia o sposobie kontroli jej zapisów. W pozostałych
dwóch projektach uchwał dotyczących miasta Wrocławia i
uzdrowisk taki zapis jest przywołany. Na terenie Gminy Lubań nie
funkcjonuje Straż Miejska ,która byłaby w odpowiedniej
liczebności, po przeszkoleniu i wyposażeniu w specjalistyczny
sprzęt, instytucją kontrolującą. Straż Miejska posiadająca
odpowiednie upoważnienia wydane na podst. art.379 Prawa
ochrony środowiska ma największe uprawnienia i skuteczność w
kontroli przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska.

Uwaga uwzględniona częściowo.
W §8 uchwały określono obowiązki
podmiotów objętych uchwałą w zakresie
niezbędnym do kontroli realizacji
uchwały. Zadania kontrolne oraz sankcje
w zakresie przestrzegania przepisów
wprowadzonych uchwałą (zgodnie z art.
334 ustawy POŚ) zostały określone w
uzasadnieniu do uchwały.

1

Niesłusznie obarcza się węgiel winą za smog, podczas gdy
największe zanieczyszczenia powietrza powoduje spalanie różnego
rodzaju śmieci i odpadów. Gmina zlokalizowana jest w bliskiej
odległości od Kopalni Węgla Brunatnego w Bogatyni, dlatego też
koszty opalania węglem brunatnym są dużo niższe dla naszych
mieszkańców. Należy wprowadzić okres przejściowy dla opalania
węglem brunatnym.

Mając na uwadze, że użytkownicy
instalacji mogą posiadać zapasy paliw
stałych, w celu nienaruszenia zasady
zaufania obywateli wobec państwa,
wprowadzono okres przejściowy zakazu
stosowania węgla brunatnego oraz paliw
stałych produkowanych z
wykorzystaniem tego węgla, od dnia 1
lipca 2018 r. tj. po zakończeniu sezonu
grzewczego 2017/2018.

Strona 17

Uwaga nie została uwzględniona. Kwestie finansowe
pozostają poza zakresem określonym w art. 96 ustawy
POŚ.

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

1

Na terenie Gminy brak jest sieci ciepłowniczej. Przez jej obszar
przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Jeleniów-Dziwiszów
oraz gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia relacji JeleniówDziowiszów. Sieć gazowa rozdzielcza dostarczająca gaz dla
mieszkańców znajduje się jedynie w miejscowości Uniegoszcz przy
ul. Granicznej. Pozostałe miejscowości Gminy Lubań nie mają
możliwości poboru gazu. Koszty wybudowania odpowiedniej
infrastruktury i urządzeń umożliwiających przyłączenie odbiorców
do sieci, jest bardzo wysoki, przekraczający wielokrotnie
opłacalność przedmiotowej inwestycji. Wybudowanie tego typu
instalacji na terenie gminy Lubań zmniejszyło by w dużym stopniu
zawieszenie pyłu PM10 i przyczyniło się do mniejszej emisji
zanieczyszczeń.W w/w uchwale brak jest zapisów dotyczących
działań naprawczych, na które można by było uzyskać
dofinansowanie.

1

Na terenie naszej Gminy znajdują się budynki popegerowskie.
Umieszczenie pieca z podajnikiem w małym lokalu, jest
niemożliwe ze względu na techniczne warunki obiektów. Ponadto
zgodnie z prawem budowlanym, każdy z pieców wymaga
osobnego przewodu kominowego. Spełnienie zapisów projektu
ustawy przy takich ograniczeniach jest niemożliwe.Uchwała
powinna dopuszczać odstępstwa oraz wprowadzać rozwiązania
zastępcze.

1

Na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wpływ ma także
termomodernizacja budynków mieszkalnych. Temat ten został w
ww. projekcie uchwał pominięty.
Rzeczywiste osiągnięcie celu, jakim jest zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń uzależnione jest od wielu czynników, na które
samorząd lokalny nie ma możliwości oddziaływania lub posiada
taką możliwość tylko w ograniczonym zakresie, takich jak:
struktura gospodarki, wzrost gospodarczy, liczba ludności, gęstość
zaludnienia, charakterystyka zasobów budowlanych, struktura
użytkowania terenu, a przede wszystkim możliwości pozyskania
środków zewnętrznych na realizację inwestycji, a także postawy
mieszkańców(świadomości i zmiany nawyków).

Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga wykracza poza zakres art.. 96 ustawy POŚ.

Gmina wiejska jaką jest Gmina Lubań, poprzez swoją strukturę w
zakresie sytuacji osadniczej — gęstości zaludnienia oraz
infrastrukturalnej różni się znacząco od gminy miejskiej. Na
naszym terenie nie ma możliwości podłączenia się do sieci
ciepłowniczej jaka obsługuje gminę miejską. Ponadto poprzez
dużo mniejszą gęstość zaludnienia, gmina wiejska nie emituje tak
dużo zanieczyszczeń, jak to ma miejsce na terenie gmin
miejskich.W uchwale powinno znaleźć się rozróżnienie dotyczące
wprowadzenia terminu ograniczenia eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw stałych, dla gmin wiejskich i dla
gmin miejskich.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uchwała nie wprowadza zakazu stosowania paliw
stałych. Jednocześnie, badania jakości powietrza w
tym analizy modelowania matematycznego,
prowadzone przez WIOŚ, nie potwierdzają
występowania znaczących różnic w jakości powietrza
na obszarze gminy wiejskiej i miejskiej Lubań.

1

1

Strona 18

Uwaga nie została uwzględniona.
Uchwała wprowadza zapisy w odniesieniu do
określonego prawem zakresu, zgodnie z art. 96 ustawy
POŚ.
Uchwała, zgodnie z przywołanym zakresem, nie
określa kwestii związanych z finansowaniem.
Możliwości rozbudowy sieci ciepłowniczej lub gazowej
pozostają poza zakresem uchwały. Z uwagi na brak
dostępu do sieci ciepłowniczej/gazowej, uchwała
dopuszcza możliwość stosowania instalacji na paliwa
stałe, spełniające wymagania w zakresie emisji pyłów,
zgodnie z parametrami określonymi w uchwale.

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała dopuszcza możliwość
stosowania instalacji na paliwo stałe z
ręcznym załadunkiem, bez podajnika.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga wykracza poza zakres art.. 96 ustawy POŚ.

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

42 23/08/2017

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Urząd Miasta Strzegom
Rynek 38, 58-150 Strzegom

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

1

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Uwzględnić dłuższy termin dla urządzeń nie spełniających norm
Uwaga nie została uwzględniona.
Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do
podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy
przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/50/WE
z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i
czystszego powietrza dla Europy wymaga, aby w
przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych
stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie
działania, tak aby okres, w którym nie są one
dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę
powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym
od 2014 r. Programie ochrony powietrza,
stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego
terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość
dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie
z uwagą oceniono negatywnie. Należy podkreślić, że
Uchwała dopuszcza stosowanie instalacji
niespełniających norm emisji jeszcze przez lat 6,
spełniających wymogi klasy 3 i 4 przez lat 10.

1

Uzwzględnić dłuższy termin dla urządzeń nie spełniających kl. 3 i 4
Uwaga nie została uwzględniona.
Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do
podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy
przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/50/WE
z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i
czystszego powietrza dla Europy wymaga, aby w
przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych
stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie
działania, tak aby okres, w którym nie są one
dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę
powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym
od 2014 r. Programie ochrony powietrza,
stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego
terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość
dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie
z uwagą oceniono negatywnie. Należy podkreślić, że
Uchwała dopuszcza stosowanie instalacji
niespełniających norm emisji jeszcze przez lat 6,
spełniających wymogi klasy 3 i 4 przez lat 10.

Strona 19

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

43 23/08/2017

44 23/08/2017 i
30/10/2017

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

Urząd Gminy Stoszowice
Stoszowice 97, 57-213

1

Opinia negatywna. Wprowadzenie programów umożliwiających
otrzymanie dofinansowania na wymianę urządzeń na poziomie 90
% będzie skutecznym instrumentem do zachęcenia mieszkańców
do inwestycji w tym zakresie. Na terenie gminy Stoszowice brak
jest sieci gazowej. Większość mieszkań wyposażonych jest w kotły
na paliwo stałe. Mieszkańców z uwagi na niskie dochody- nie stać
na zakup nowych kotłów. Z uwagi na powyższe konieczne jest
wydłużenie okresów przejściowych na wymianę urządzeń z
automatycznymi sposobami zasilania paliwem oraz wprowadzenie
okresu przejściowego na wymianę urządzeń bez automatycznego
sposobu zasilania paliwem.

Urząd Miasta Bystrzyca Kłodzka
Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kł.

1

proponuję wydłużenie terminów okresów przejściowych, co jest
niezbędne, aby umożliwić mieszkańcom dostosowanie się do
zawartych regulacji prawnych, tj. dla instalacji, które zostaną
uruchomione po wejściu w życie ustawy - od 1 stycznia 2022 r.

1

proponuję wydłużenie terminów okresów przejściowych, co jest
niezbędne, aby umożliwić mieszkańcom dostosowanie się do
zawartych regulacji prawnych, tj.
- dla instalacji uruchomionych przed 1 lipca 2018 r.,
niespełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów
emisyjnych odpowiadających klasie 3, 4 i 5 pod względem
granicznych wartości emisji pyłu wg. normy PN-EN 303-5:2012 dla
urządzeń z automatycznym sposobem zasilania paliwem - od 1
stycznia 2028 r.
- dla instalacji uruchomionych przed 1 lipca 2018 r., spełniających
wymagania w zakresie minimalnych standardów emisyjnych
odpowiadających klasie 3 i 4 pod względem granicznych wartości
emisji pyłu wg. normy PN-EN 303-5:2012 dla urządzeń z
automatycznym sposobem zasilania paliwem - od 1 stycznia 2032
roku.

Strona 20

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Uwaga nie została uwzględniona.
Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do
podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy
przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/50/WE
z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i
czystszego powietrza dla Europy wymaga, aby w
przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych
stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie
działania, tak aby okres, w którym nie są one
dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę
powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym
od 2014 r. Programie ochrony powietrza,
stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego
terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość
dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie
z uwagą oceniono negatywnie. Należy podkreślić, że
Uchwała dopuszcza stosowanie instalacji
niespełniających norm emisji jeszcze przez lat 6,
spełniających wymogi klasy 3 i 4 przez lat 10.
Uwaga dotycząca finansowania pozostaje bez
rozpatrzenia, z uwagi na brak możliwości prawnej
uwzględnienia mechanizów finansowania w uchwale,
zgodnie z zakresem uchwały, określonym w art. 96
ustawy POŚ.
Dla nowo uruchamianych instalacji
ograniczenia będą obowiązywać od 1
lipca 2018 roku. Krótki okres przejściowy
ma ograniczyć powstawanie nowych
źródeł emisji.
Uwaga nie została uwzględniona.
Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do
podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy
przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/50/WE
z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i
czystszego powietrza dla Europy wymaga, aby w
przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych
stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie
działania, tak aby okres, w którym nie są one
dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę
powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym
od 2014 r. Programie ochrony powietrza,
stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego
terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość
dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie
z uwagą oceniono negatywnie. Należy podkreślić, że
Uchwała dopuszcza stosowanie instalacji
niespełniających norm emisji jeszcze przez lat 6,
spełniających wymogi klasy 3 i 4 przez lat 10.

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

1

1

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

1

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

wnoszę o usuniecie bądź doprecyzowanie zapisów § 8 i § 7
projektu uchwały — kto będzie ponosił koszty badań
potwierdzających poziom emisji z instalacji, kto będzie
uprawniony do kontroli oraz jakie dokumenty będą wymagane do
kontroli w szczególności w przypadku starych instalacji.

Uwaga uwzględniona.
Doprecyzowanie zapisów zgodnie z
uwagą znajduje się w uzasadnieniu do
uchwały. Rodzaj dokumentów
wymaganych do kontroli określa § 8.

1

Do projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w
sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie
dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw, terminy podane w projekcie są
zbyt krótkie na wdrożenie wytycznych zawartych w założeniach
projektowych. Ograniczenia w uchwale wprowadzają nakaz
stosowania po 1 stycznia 2024 roku wyłącznie paliwa gazowego i
lekkiego oleju opałowego. Po tym terminie nie będzie możliwości
stosowania paliwa w postaci biomasy stałej o wilgotności poniżej
20%, które powszechnie uznawane jest za paliwo ekologiczne. Nie
będzie również możliwości stosowania wysokiej jakości kotłów
grzewczych na inne paliwa stałe o wysokiej efektywności spalania,
w tym kotłów najwyższej klasy 5. Mając na uwadze brak
możliwości podłączenia do sieci gazowej miejscowości Długopole
Zdrój /brak sieci gazowej/ oraz wobec braku zapewnienia na
chwilę obecną przez operatora sieci gazu ziemnego o możliwości
wykonania sieci dla Długopola Zdroju w perspektywie najbliższych
lat, faktem jest, że jedyną alternatywą dla lekkiego oleju
opałowego od 1 stycznia 2024 roku dla mieszkańców tej
miejscowości pozostanie wyłącznie gaz zbiornikowy, którego koszt
jest dużo wyższy niż koszt gazu ziemnego. Projekt uchwały jest
nadmiernie rygorystyczny, o zbyt zawyżonych wytycznych oraz
ograniczony do określonych tylko rodzajów paliw. Dlatego też
terminy wyznaczone w § 9 projektu uchwały są zbyt krótkie na ich
wdrożenie i proponujemy ich wydłużenie co najmniej o 4 lata.

Uwaga uwzględniona.
Uchwała dla uzdrowiska Długopole-Zdrój
dopuszcza możliwość stosowania
instalacji na paliwa stałe. Odrzucona
uwaga dotycząca wydłużenia okresów
przejściowych. Mając na uwadze wysokie
koszty koniecznych do podjęcia działań,
Uchwała wprowadza okresy przejściowe.
Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/50/WE
z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości
powietrza i czystszego powietrza dla
Europy wymaga, aby w przypadku
przekroczenia wartości dopuszczalnych
stężeń władze publiczne podjęły
odpowiednie działania, tak aby okres, w
którym nie są one dotrzymane, był jak
najkrótszy. Biorąc pod uwagę powyższe,
fakt. że mamy do czynienia z
uzdrowiskiem, jak i mając na uwadze
terminy określone w obowiązującym od
2014 r. Programie ochrony powietrza,
stanowiącym prawo lokalne, w stosunku
do którego terminy w uchwale zostały
wydłużone, możliwość dalszego
przedłużenia okresów przejściowych
zgodnie z uwagą oceniono negatywnie.

1

Jednocześnie, widzimy za zasadne podjęcie rozwiązań
systemowych celem ograniczenia dostępności na rynku, dalszej
produkcji i sprzedaży instalacji, urządzeń i paliw, które nie
spełniają standardów emisyjnych.

Strona 21

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Uwaga nie została uwzględniona. Uwaga wykracza
poza zakres określony art. 96 ustawy POŚ.

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

30/10/2017

45 23/08/2017
46 24/08/2017

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

1

Urząd Miasta Głogów
Rynek 10, 67-200 Głogów
Urząd Gminy Radwanice
Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

Programy wsparcia wymiany pieców w miejscowościach
uzdrowiskowych ogłaszane przez WFOŚ dotyczą tylko
miejscowości uzdrowiskowych a nie stref ochrony uzdrowiskowej
(A, B i C) definiowanych w art. 33 ustawy o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Obszary ochrony
uzdrowiskowej są kilkakrotnie większe od samych miejscowości
uzdrowiskowych. W związku z powyższym brak jest podstaw do
obligowania mieszkańców spoza miejscowości uzdrowiskowych do
stosowania przepisów dotyczących obostrzeń antysmogowych
przy jednoczesnym braku wsparcia finansowego na poziomie
preferencyjnym jak dla miejscowości uzdrowiskowych. W celu
zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na
środowisko, wprowadza się w granicach miejscowości
uzdrowiskowych w województwie dolnośląskim, o których mowa
w art. 45 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U.2017.1056
tj.) ograniczenia określone niniejszą uchwałą

Uwaga uwzględniona.
W przypadku Długopola-Zdrój uchwała
nie wprowadza obostrzeń w zakresie
zakazu stosowania paliw stałych. Zakres i
formy wsparcia gwarantowane przez
WFOŚiGW pozostają poza zakresem
uchwały antysmogowej.

1

Opinia pozytywna.

Opinia przyjęta.

1

Projekt uchwały wprowadza zbyt restrykcyjne ograniczenia w
zakresie warunków, jakim mają odpowiadać miejscowe
ogrzewacze pomieszczeń, w których dopuszcza się stosowanie
paliw stałych, tj. spalanie paliwa zachodzi w instalacji z zamkniętą
komorą i spalanie paliwa zachodzi w instalacji, z której emisja
cząsteczek stałych (pyłu) nie przekracza granicznych wielkości
emisji określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 [...]
wynoszącej 40 mg/m3.

Uwaga uwzględniona.
Uchwała dopuszcza eksploatację
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z
otwartą komorą spalania, w przypadku
gdy emisja cząstek stałych (pyłu) nie
przekracza granicznych wielkości emisji
określonych w rozporządzeniu Komisji
(UE) 2015/1185 w odniesieniu do
wymogów dotyczących ekoprojektu dla
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń
oraz stosowanie urządzeń do redukcji
emisji zanieczyszczeń pyłowych do
wymagań określonych w uchwale
(elektrofiltry).
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Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

1

1

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

Na terenie gminy większość użytkowanych miejscowych
ogrzewaczy pomieszczeń, jakimi są kominki oraz kuchnie, zgodnie
z warunkami podanymi w projekcie uchwały, wymagać będzie
wymiany, gdyż są to instalacje z otwartą komorą spalania. Wiązać
się to będzie ze znacznymi kosztami, jakie będą musieli ponieść
samodzielnie mieszkańcy, gdyż nie są to podstawowe źródła ciepła
i mieszkańcy nie będą mogli liczyć na wsparcie z programów
pomocowych. Program Priorytetowy Ograniczenia niskiej emisji na
obszarze województwa dolnośląskiego realizowany przez WFOŚ i
GW we Wrocławiu wymaga likwidacji lub odłączenia wszystkich
urządzeń niskoemisyjnych, w przypadku dofinansowania do
wymienianego źródła ciepła. Nie ma możliwości tym samym do
dofinasowania wymiany miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń,
zwłaszcza tam gdzie już zainstalowane jest ekologiczne źródło
ciepła np. kocioł gazowy.
Koszt wymiany sprawnego kominka z otwarta komorą spalania na
kominek z zamkniętą komorą to koszt ok. 10-12 tys. bez kosztów
niezbędnych prac remontowych.
Tymczasem wskazane wyżej rozporządzenie dopuszcza możliwość
użytkowania miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z otwartą
komorą spalania przy spełnieniu wymogów dot. ekoprojektu, w
tym emisji PM nie przekraczającej 50 mg/m3. Proponuję
dokonanie zmiany w projekcie uchwały poprzez wprowadzenie
zapisów umożliwiających użytkowanie miejscowych ogrzewaczy
pomieszczeń, w tym z otwartą komorą spalania po obowiązkowym
doposażeniu ich w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu
do wartości dopuszczalnych. Podobne rozwiązania zostały
zastosowane
w urządzeń
uchwałach
„antysmogowych"
województw
Koszt
wymiany
grzewczych
(bez kominków
i kuchni) nie

Uwaga uwzględniona.
Uchwała dopuszcza eksploatację
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z
otwartą komorą spalania, w przypadku
gdy emisja cząstek stałych (pyłu) nie
przekracza granicznych wielkości emisji
określonych w rozporządzeniu Komisji
(UE) 2015/1185 w odniesieniu do
wymogów dotyczących ekoprojektu dla
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń
oraz stosowanie urządzeń do redukcji
emisji zanieczyszczeń pyłowych do
wymagań określonych w uchwale
(elektrofiltry).

Uwaga nie została uwzględniona.
Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do
podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy
przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/50/WE
z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i
czystszego powietrza dla Europy wymaga, aby w
przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych
stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie
działania, tak aby okres, w którym nie są one
dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę
powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym
od 2014 r. Programie ochrony powietrza,
stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego
terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość
dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie
z uwagą oceniono negatywnie. Należy podkreślić, że
Uchwała dopuszcza stosowanie instalacji
niespełniających norm emisji jeszcze przez lat 6,
spełniających wymogi klasy 3 i 4 przez lat 10.

spełniających wymogów projektu uchwały, będzie sporym
obciążeniem dla mieszkańców ale i dla gmin, nawet przy założeniu,
że połowa kosztów będzie pokrywana przy wsparciu środkami z
programów pomocowych.
Proponowane przez Pana Marszałka w § 9 projektu uchwały
terminy wejścia w życie przepisów, należy wydłużyć przynajmniej
o cztery lata z uwagi na wyżej wymienione obciążenia finansowe
mieszkańców i budżetów gmin.

47 25/08/2017

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica

1

1

1

Proszę o korektę zapisów § 9 tak aby były zrozumiałe dla
przeciętnego mieszkańca, ponieważ obecne zapisy nie zawsze są
odczytywan,e4ednakowo, że dotyczą kotłów i miejscowych
ogrzewaczy pomieszczeń.

1

Opinia pozytywna

Uwaga nie została uwzględniona.
Zapisy uchwały zostały skonstruowane zgodnie z
zasadami techniki prawodawstwa. W celu ułatwienia
interpretacji zapisów uchwały zostanie przygotowane
opracowanie, wyjaśniające poszczególne zapisy
uchwały.
Opinia przyjęta.

Strona 23

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

48 25/08/2017

Urząd Gminy Stronie Śląskie
Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie

1

1

1

Opinia pozytywna

Opinia przyjęta.

49 25/08/2017

Urząd Miasta i Gminy Lwówek Śląski
Wojska Polskiego 25a, 59-600
Lwówek Śląski

1

1

1

Opinia pozytywna.
Na terenie gminy nie występują strefy ochrony uzdrowiskowej. W
skali województwa dolnośląskiego Gmina Lwówek Śląski należy do
obszarów o niewielkiej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Należy
jednak podkreślić, że na terenie gminy, całego powiatu
lwóweckiego oraz województwa dolnośląskiego największym
problemem jest niska emisja z lokalnych źródeł i palenisk
domowych oraz zanieczyszczenia komunikacyjne, czego efektem
jest wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza pyłami. Tego typu
zanieczyszczenia stanowią źródło poważnego zagrożenia dla
zdrowia, a nawet życia ludzkiego.
Biorąc powyższe pod uwagę wydanie pozytywnej opinii w
stosunku do przedłożonych projektów uchwał uznaje się za
uzasadnione. Należałoby zwrócić szczególną uwagę na skutki
ekonomiczne dla mieszkańców jakie niosą zapisy przedmiotowych
uchwał oraz obciążenie służb gminnych obowiązkiem kontroli
przestrzegania ich zapisów. Brak wystarczających środków
finansowych wewnętrznych i zewnętrznych zachęcających do
wymiany kotłów, uniemożliwi wymianę wszystkich instalacji
niespełniających wymagań zapisów uchwał.

Uwaga nie została uwzględniona.
Kwestie finansowe pozostają poza zakresem
określonym w art. 96 ustawy POŚ.

50 25/08/2017

Urząd Gminy Węgliniec
Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec

1

Projekt uchwały nie uwzględnia specyfiki położenia obszaru danej
gminy objętej zakazem. Mieszkańcy Gminy Węgliniec położonej w
Borach Dolnośląskich jako paliwo stałe w większości stosują
drewno nabywane w Lasach Państwowych. Wprowadzenie zakazu
stosowania biomasy o wilgotności powyżej 20% eliminuje drewno
jako paliwo stałe. Sezonowanie drewna wymaga nakładów
finansowych większych aniżeli na paliwo stałe, kupowane
bezpośrednio przed jego spaleniem. Czy nie celowym byłoby
podniesienie wskaźnika procentowego biomasy stałej lub czy nie
należałoby wyłączyć drewno z tego wskaźnika.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uchwała dopuszcza wyłącznie do stosowania biomasę
stałą (w tym drewno) o wilgotności poniżej 20% w
stanie roboczym. Oznacza to, że można kupować
drewno o wilgotności większej niż 20%, jednak
spalanie takiej biomasy jest zakazane. Jest to spójne z
wartościami zalecanymi w instrukcjach i
dokumentacjach technicznych nowoczesnych kotłów
na drewno. Spalanie drewna o wilgotności powyżej
20% nie tylko jest mniej wydajne energetycznie, gdyż
część energii spalania zostaje zużyta na odparowanie
wilgoci, ale przede wszystkim znacząco zwiększa
emisję wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych, w tym benzo(a)pirenu.

1

Obowiązek określony w § 8 ust.2 przedstawienia certyfikatu
jakości sprzedawanego opału winien być nałożony na dostawcę
paliwa - mowa tu o sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe,
które w chwili obecnej nie mają takiego obowiązku

Strona 24

Uwaga uwzględniona.
W uchwale zrezygnowano z zapisu o
konieczności posiadania przez
użytkownika instalacji certyfikatu jakości
stosowanego paliwa.

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

51 25/08/2017

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Starostwo Powiatowe w Głogowie
Sikorskiego 21, 67-200 Głogów

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

1

Granice obszaru, na które wprowadza projekt ograniczenia lub
zakazy winny pokrywać się z obszarem przeprowadzonych badań,
w wyniku których stwierdzono przekroczenia norm. Niecelowym
jest przenoszenie zakazów i ograniczeń z terenów aglomeracji
miejskich, w których występują przekroczenia dopuszczalnych
stężeń na obszary wiejskie o rozproszonej zabudowie, dla których
nie przeprowadzono pomiarów zanieczyszczeń

1

Projekt uchwały wprowadza zbyt restrykcyjne ograniczenia w
zakresie warunków, jakim mają odpowiadać miejscowe
ogrzewacze pomieszczeń, w których dopuszcza się stosowanie
paliw stałych, tj. spalanie paliwa zachodzi w instalacji z zamkniętą
komorą i spalanie paliwa zachodzi w instalacji, z której emisja
cząsteczek stałych (pyłu) nie przekracza granicznych wielkości
emisji określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 [...]
wynoszącej 40 mg/m3.

Strona 25

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Uwaga nie została uwzględniona.
Występowanie przekroczeń norm jakości powietrza
stwierdza WIOŚ na podstawie proadzonych badań i
analiz. Pomiary nie są jedynym źródłem informacji o
stanie powietrza w województwie. W celu
uzupełnienia informacji o stanie powietrza na
obszarach, na których brak jest stacji pomiarowych
WIOŚ we Wrocławiu wykorzystuje metody
obliczeniowe (tzw. matematyczne modelowanie
jakości powietrza). Z uwagi na przeważającą
powierzchnię województwa, na kórej stwierdza się
przekroczenia B(a)P oraz fakt, że zanieczyszczenie
powietrza przemiszcza się bez względu na granice
administracyjne, oceniono, że uzyskanie zakadanego
efektu ekologicznego, wymaga wprowadzenia
ograniczeń na całym obszarze województwa.

Uwaga uwzględniona.
Uchwała dopuszcza eksploatację
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z
otwartą komorą spalania, w przypadku
gdy emisja cząstek stałych (pyłu) nie
przekracza granicznych wielkości emisji
określonych w rozporządzeniu Komisji
(UE) 2015/1185 w odniesieniu do
wymogów dotyczących ekoprojektu dla
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń
oraz stosowanie urządzeń do redukcji
emisji zanieczyszczeń pyłowych do
wymagań określonych w uchwale
(elektrofiltry).

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

1

1

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

Na terenie gminy ponad 09% użytkowanych miejscowych
ogrzewaczy pomieszczeń, jakimi są kominki oraz kuchnie, zgodnie
z warunkami podanymi w projekcie uchwały, wymagać będzie
wymiany, gdyż są to instalacje z otwartą komorą spalania. Wiązać
się to będzie ze znacznymi kosztami, jakie będą musieli ponieść
samodzielnie mieszkańcy, gdyż nie są to podstawowe źródła ciepła
i mieszkańcy nie będą mogli liczyć na wsparcie z programów
pomocowych. Program Priorytetowy Ograniczenia niskiej emisji na
obszarze województwa dolnośląskiego realizowany przez WFOŚ i
GW we Wrocławiu wymaga likwidacji lub odłączenia wszystkich
urządzeń niskoemisyjnych, w przypadku dofinansowania do
wymienianego źródła ciepła. Nie ma możliwości tym samym do
dofinasowania wymiany miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń,
zwłaszcza tam gdzie już zainstalowane jest ekologiczne źródło
ciepła np. kocioł gazowy.
Tymczasem wskazane wyżej rozporządzenie dopuszcza możliwość
użytkowania miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z otwartą
komorą spalania przy spełnieniu wymogów dot. ekoprojektu, w
tym emisji PM nie przekraczającej 50 mg/m3. Proponuję
dokonanie zmiany w projekcie uchwały poprzez wprowadzenie
zapisów umożliwiających użytkowanie miejscowych ogrzewaczy
pomieszczeń, w tym z otwartą komorą spalania po obowiązkowym
doposażeniu ich w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu
do wartości dopuszczalnych. Podobne rozwiązania zostały
zastosowane w uchwałach „antysmogowych" województwa
małopolskiego.
Przy możliwości montażu urządzenia redukującego emisję pyłu,
nie trzeba
będzie zapisów
wymieniać
lub pieca
kuchennego.
Proszę
o korektę
§ 9 kominka
tak aby były
zrozumiałe
dla
przeciętnego mieszkańca, ponieważ obecne zapisy nie zawsze są
odczytywan,e4ednakowo, że dotyczą kotłów i miejscowych
ogrzewaczy pomieszczeń.

52 25/08/2017

Urząd Gminy Miłkowice
Armii Wojska Polskiego 71, 59-222
Miłkowice

1

Projekt uchwały konsultowałem z mieszkańcami gminy oraz
dokonałem analizy możliwości wykonania restrykcyjnych
unormowań w zakresie warunków technicznych, które mają
spełniać urządzenia do spalania paliw stałych a także terminów ich
wejścia w życie. Otóż część mieszkańców wsi około połowy
stanowią ludzie w wieku emerytalnym pobierający emerytury
rolnicze, których wysokość z trudem wystarcza na codzienna
egzystencję. Część nieruchomości zajmowanych przez ludzi
starszych znajduje się w budynkach starych a nawet nie
nadających się do remontu. Względy ekonomiczne zatem
stanowić będą bariery do stosowania przez mieszkańców, o
których mowa. Uchwała zatem winna rozwiązać problem pomocy
dla najuboższych mieszkańców- w innym przypadku w znacznej
części pozostanie przepisem martwym. Na terenie gminy
Miłkowice nie ma możliwości zastosowania innego paliwa do
ogrzewania ze względu na brak sieci gazowej i ciepłowniczej.

Strona 26

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Uwaga uwzględniona.
Uchwała dopuszcza eksploatację
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z
otwartą komorą spalania, w przypadku
gdy emisja cząstek stałych (pyłu) nie
przekracza granicznych wielkości emisji
określonych w rozporządzeniu Komisji
(UE) 2015/1185 w odniesieniu do
wymogów dotyczących ekoprojektu dla
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń
oraz stosowanie urządzeń do redukcji
emisji zanieczyszczeń pyłowych do
wymagań określonych w uchwale
(elektrofiltry).

Uwaga nie została uwzględniona.
Zapisy uchwały zostały skonstruowane zgodnie z
zasadami techniki prawodawstwa. W celu ułatwienia
interpretacji zapisów uchwały zostanie przygotowane
opracowanie, wyjaśniające poszczególne zapisy
uchwały.
Uwaga nie została uwzględniona.
Kwestie finansowe pozostają poza zakresem
określonym w art. 96 ustawy POŚ.

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

53 25/08/2017

54 28/08/2017

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Urząd Gminy Krośnice
Sportowa 4, 56-320 Krośnice

Urząd Gminy Ząbkowice Śląskie
1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

1

wnosi się o zwiększenie wilgotności dopuszczonej do stosowania
biomasy stałej z proponowanych 20% na 30%.

1

Uzasadnienie: na terenach wiejskich biomasa stanowi jeden z
głównych materiałów opałowych wobec powyższego mieszkańcy
muszą dysponować czasem niezbędnym do dostosowania się do
proponowanych ograniczeń.
Wnosi się o zmianę terminu dot. zakazu stosowania biomasy stałej
o wilgotności powyżej 20% - proponuje się aby stosowny zakaz
obowiązywał najwcześniej od 1 lipca 2019 r., tak aby drewno
zakupione w roku 2017, np. bezpośrednio z wyrębu mogło
osiągnąć wymaganą wilgotność (dwuletnie sezonowanie).

Uwaga uwzględniona.
Zakaz stosowania biomasy stałej o
wilgotności powyżej 20% zacznie
obowiązywać w sezonie grzewczym
2018/2019.

1

Uzasadnienie: na terenach wiejskich biomasa stanowi jeden z
głównych materiałów opałowych, jej pozyskanie częstokroć
następuje bezpośrednio z wyrębu, a osiągnięcie wymaganej
wilgotności następuje poprzez sezonowanie. Mieszkańcy nie będą
w stanie dysponować ww. certyfikatami.
Wnosi się aby podmiot eksploatujący instalację, w której stosuje
się biomasę nie był zobowiązany do wykazania spełnienia
wymagań dot. stosowania biomasy o wymaganej wilgotności
poprzez przedstawienie certyfikatu jakości stosowanego paliwa.

Uwaga uwzględniona.
W uchwale usunięto zapis dot.
konieczności posiadania certyfikatu
stosowanego paliwa.

1

Opinia negatywna. Wskazać należy, iż wymiana przydomowych
instalacji grzewczych na nowocześniejsze niesie ze sobą potężne
koszy, niemożliwe do udźwignięcia dla znacznej części
gospodarstw domowych naszej gminy.Tym samym w naszej
ocenie regulacjom nakazującym modernizację instalacji
grzewczych powinien towarzyszyć rozbudowany i długofalowy
system rekompensat dla najuboższych mieszkańców.
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Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Uwaga nie została uwzględniona.
Przyjęta w uchwale wartość odnośnie wilgotności
biomasy stałej jest spójna z wartościami zalecanymi w
instrukcjach i dokumentacjach technicznych
nowoczesnych kotłów na drewno. Spalanie drewna o
wilgotności powyżej 20% nie tylko jest mniej wydajne
energetycznie, gdyż część energii spalania zostaje
zużyta na odparowanie wilgoci, ale przede wszystkim
znacząco zwiększa emisję wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych, w tym
benzo(a)pirenu.

Uwaga nie została uwzględniona.
Kwestie finansowe pozostają poza zakresem
określonym w art. 96 ustawy POŚ.

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

55 21/08/2017

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Urząd Miasta Lądek-Zdrój
Ratusz-Rynek 31, 57-540 Lądek Zdrój

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

1

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

1

Wobec powyższego ujęte w projekcie uchwały terminy wymiany
instalacji, określone w § 9 są dla mieszkańców zbyt krótkie i
wymagają znacznego ich wydłużenia.

Uwaga nie została uwzględniona.
Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do
podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy
przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/50/WE
z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i
czystszego powietrza dla Europy wymaga, aby w
przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych
stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie
działania, tak aby okres, w którym nie są one
dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę
powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym
od 2014 r. Programie ochrony powietrza,
stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego
terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość
dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie
z uwagą oceniono negatywnie. Należy podkreślić, że
Uchwała dopuszcza stosowanie instalacji
niespełniających norm emisji jeszcze przez lat 6,
spełniających wymogi klasy 3 i 4 przez lat 10.

1

Negatywna opinia wynika ze:
- zbyt krótkich terminów podanych w § 9
- brakiem gazyfikacji obszaru wiejskiego Gminy Lądek-Zdrój.
Dostosowanie instalacji do wymogów w/w uchwały wymaga ze
strony mieszkańców nakładów finansowych.

Uwaga nie została uwzględniona.
Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do
podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy
przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/50/WE
z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i
czystszego powietrza dla Europy wymaga, aby w
przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych
stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie
działania, tak aby okres, w którym nie są one
dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę
powyższe oraz fakt konieczności spełnieinia wymagań
jakości powietrza w uzdrowisku, jak i terminy
określone w obowiązującym od 2014 r. Programie
ochrony powietrza, stanowiącym prawo lokalne, w
stosunku do którego terminy w uchwale zostały
wydłużone, możliwość dalszego przedłużenia okresów
przejściowych zgodnie z uwagą oceniono negatywnie.
Należy podkreślić, że Uchwała dopuszcza stosowanie
instalacji niespełniających norm emisji jeszcze przez lat
6, spełniających wymogi klasy 3 i 4 i 5 przez lat 10.
Kwestie finansowe wykraczają poza zakres uchwały,
zgodnie z art. 96 ustawy POŚ.

1

Ponadto cały obszar wiejski Gminy Lądek-Zdrój, jest nie
zgazyfikowany a stosowanie lekkiego oleju opałowego wiąże się z
dużymi nakładami finansowymi na obszarze o dużej stopie
bezrobocia.
Nadmieniam, że wprowadzenie w/w uchwał wymaga wieloletniej
kampanii informacyjnej oraz możliwości pozyskania środków
zewnętrznych na wymianę instalacji.

Strona 28

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała dopuszcza możliwość
stosowania instalacji na paliwo gazowe i
lekki olej opalowy wyłącznie w strefie A i
B ochrony uzdrowiskowej.

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

56 25/08/2017

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Urząd Gminy Żukowice
67-231 Żurkowice 148

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

1

Instalacje które zostaną oddane do eksploatacji po 30 czerwca
2018r. mogą mieć już wydane pozwolenia budowlane, a
właściciele instalacji nie mają wiedzy na temat tak rygorystycznych
przepisów, podobnie jak organ wydający pozwolenie budowlane.

1

Według tutejszego organu konieczność poprawy jakości powietrza
i podjęcia w tym kierunku odpowiednich kroków jest jak
najbardziej słuszna, lecz problem wymiany pieców polega na tym,
że wiele osób nie stać na wyminę starego źródła ciepła na nowe,
Wprowadzone ograniczenia i zakazy w stosowaniu urządzeń na
paliwa stałe wiążą się z ogromnymi kosztami zarówno dla
mieszkańców, jak i dla Gminy. W ww, projekcie nie wskazano
źródeł finansowania oraz nie wskazano o jakie środki pomocowe
będą mogli ubiegać się mieszkańcy oraz gminy. Chodzi tu głównie
o pomoc w formie dotacji a nie pożyczki. Wiadomo również, że
trzeba mieć zabezpieczony wkład własny. Tak więc będzie to
ogromne obciążenie zarówno dla budżetów domowych, jak i
budżetów gmin. Należałoby zatem wprowadzić programy wsparcia
dla mieszkańców, które pomogłyby w realizacji nowego
obowiązku.

1

Kolejna kwestia wiąże się z kontrolowaniem palenisk, gdyż
zabronione będzie spalanie drewna o wilgotności powyżej 20 %
wilgotności. Tu może pojawić się problem zakupu urządzenia do
prawidłowego wykonania takiego pomiaru. Nasuwa się pytanie
jakie urządzenie będzie potrzebne, do uzyskania odpowiedniego
wyniku.
W ww. uchwale brak jest zapisów mówiących o kampanii
promocyjnej oraz o formach informowania mieszkańców
województwa o jej wejściu w życie, jak również kto zajmie się
informowaniem mieszkańców o obowiązku wymiany pieców na
nowe i kto będzie to finansował.
Ponadto przedmiotowa uchwała zakłada, że zadania kontrolne w
zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych tą uchwałą
będą przeprowadzać straże miejskie lub gminne. Informuję, że na
terenie Gminy Żukowice nie funkcjonuje staż gminna, co
wiązałoby się z obowiązkiem wykonywania kontroli przez
pracowników organów gminy. W związku z powyższym konieczne
byłoby, zorganizowanie szkoleń, które mogłyby przygotować do
prowadzenie takich kontroli.

1

1

Strona 29

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Uwaga uwzględniona.
Ograniczenie określone w uchwale
obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 r. dla
instalacji oddanych do eksploatacji po
dniu 30 czerwca 2018 r., z wyjątkiem
instalacji będących w trakcie montażu w
obiekcie budowlanym lub których montaż
jest planowany, jeśli decyzja o
pozwoleniu na budowę obiektu
budowlanego stała się ostateczna lub
dokonano zgłoszenia robót budowlanych,
a właściwy organ nie wniósł sprzeciwu
przed dniem 1 lipca 2018 r.;

Uwaga nie została uwzględniona.
Kwestie finansowe pozostają poza zakresem
określonym w art. 96 ustawy POŚ.

Uwaga nie podlega rozpatrzeniu.
Uwaga nie formułuje wniosków do
zapisów uchwał, zgodnych z zakresem
określonym w art. 96 ustawy POŚ.

Uwaga nie została uwzględniona.
Kwestie finansowe pozostają poza zakresem
określonym w art. 96 ustawy POŚ.

Uwaga dotycząca szkoleń nie uwzględniona - wykracza
poza zakres art. 96 ustawy POŚ.
Zgodnie z art. 379 ustawy POŚ - wójt, burmistrz i
prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy
urzędów miejskich i gminnych lub funkcjonariusze
straży gminnych mogą prowadzić zadania kontrolne w
zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych
niniejszą uchwałą.

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

1

57 23/08/2017

Urząd Miasta i Gminy Mirsk
pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

Warunki wprowadzone niniejszą uchwała są zbyt restrykcyjne, a
okres przejściowy zbyt krótki.

1

1

Wyrażam opinię negatywną. Powyższe podyktowane jest faktem,
iż brak jest rozwiązań alternatywnych dotyczących dopuszczenia
stosowania paliwa stałego dla mieszkańców gminy Mirsk, których
nieruchomości leżą w strefie C ochrony uzdrowiskowej oraz brak
konkretnego wsparcia finansowego będącego motywacją dla
mieszkańców w zakresie ograniczania tzw. niskiej emisji.

1

1

Gmina Mirsk nie jest gminą uzdrowiskową i nie czerpie dochodów
z opłat uzdrowiskowych, które stanowią znaczną część budżetu
gmin uzdrowiskowych i mogą być wykorzystane na wsparcie
finansowe dla mieszkańców związane z ograniczaniem w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Biorąc
pod uwagę możliwości finansowe Gminy Mirsk oraz brak
instrumentów systemowego wsparcia dla mieszkańców, którzy
zechcą lub będą musieli w przyszłości dostosować i wymienić
instalacje, takie inwestycje będą dużym wyzwaniem finansowym i
większości nie będzie na to stać. Również mając powyższe na
uwadze, czas na dostosowanie się do nowych regulacji może
okazać się nie wystarczający i powinien być wydłużony.

Strona 30

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Uwaga nie została uwzględniona.
Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do
podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy
przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/50/WE
z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i
czystszego powietrza dla Europy wymaga, aby w
przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych
stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie
działania, tak aby okres, w którym nie są one
dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę
powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym
od 2014 r. Programie ochrony powietrza,
stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego
terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość
dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie
z uwagą oceniono negatywnie. Należy podkreślić, że
Uchwała dopuszcza stosowanie instalacji
niespełniających norm emisji jeszcze przez lat 6,
spełniających wymogi klasy 3 i 4 i 5 przez lat 10.
Kwestie finansowe wykraczają poza zakres uchwały,
zgodnie z art. 96 ustawy POŚ.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała w sprawie wprowadzenia
ograniczeń i zakazów w uzdrowisku
Świeradów Zdrój dopuszcza eksploatację
instalacji na paliwo stałe zgodne
wymogami Dyrektywy Ecodesign w
granicach gminy uzdrowiskowej. Zapisy
ww. uchwały nie dotyczą obszaru gminy
Mirsk.
Uwaga nie została uwzględniona. Kwestie finansowe
pozostają poza zakresem określonym w art. 96 ustawy
POŚ.

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

58 30/08/2017

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Urząd Gminy Siekierczyn
59-818 Siekierczyn 271

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

1

Po wprowadzeniu ww. zapisów, bez wsparcia finansowego z
zewnątrz, większości mieszkańców gminy, nie będzie w stanie w
tak krótkim czasie dostosować się do zapisów uchwały. Na terenie
Gminy Siekierczyn 95 % gospodarstw domowych ogrzewanych jest
za pomocą pieców na paliwa stałopalne. Biorąc pod uwagę
sytuację materialną mieszkańców oraz fakt, że koszt wymiany
indywidualnego źródła ciepła wynosi około 20 000 złotych w
okresie 10 lat bez dofinansowania zewnętrznego nie jest możliwa
znacząca wymiana źródeł ogrzewania. Również Gmina nie posiada
wystarczających środków finansowych na wsparcie w tym zakresie
swoich mieszkańców. W projekcie uchwały powinien znaleźć się
zapis wskazujący koszty dofinansowania do wymiany źródeł ciepła
dla odbiorców indywidualnych, w których w przeważającej części
— (co najmniej 85 %) powinno partycypować państwo.
Należałoby także wskazać źródła takiego dofinansowania.

1

Projekt uchwały nie zawiera także postanowienia o sposobie
kontroli jej przepisów. W pozostałych dwóch projektach uchwał
dotyczących miasta Wrocławia i uzdrowisk taki zapis jest
przywołany. Na terenie Gminy Siekierczyn nie funkcjonuje Straż
Miejska, która byłaby - po przeszkoleniu i wyposażeniu w
specjalistyczny sprzęt - instytucją kontrolującą. Straż Miejska
posiadająca odpowiednie upoważnienia wydane na podst. art. 379
Prawa ochrony środowiska ma największe uprawnienia i
skuteczność w kontroli przestrzegania przepisów w zakresie
ochrony środowiska.

1

Gmina Siekierczyn jest gminą wiejską, na której terenie brak jest
ogólnodostępnej sieci ciepłowniczej. W jednej miejscowości
znajduje się gazociąg średniego ciśnienia, który przebiega przez
obszar słabo zamieszkały. Pozostałe miejscowości nie mają
możliwości poboru gazu. Koszt wybudowania odpowiedniej
infrastruktury i urządzeń umożliwiających przyłączenie odbiorców
do sieci, jest bardzo wysoki przez co brak jest zainteresowania
zarówno ze strony mieszkańców jak i dostawcy gazu. Jednakże
pozyskanie środków finansowych na wybudowanie tego typu
instalacji na terenie Gminy Siekierczyn oraz dofinansowanie
dostosowania ogrzewania dla mieszkańców zmniejszyło by w
dużym stopniu zawieszenie pyłu PM10 i przyczyniło się do
mniejszej emisji zanieczyszczeń. Uchwała powinna dopuszczać
odstępstwa oraz wprowadzać rozwiązania zastępcze ze względu
na charakter gminy miejskiej i wiejskiej.

Strona 31

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Uwaga nie została uwzględniona. Kwestie finansowe
pozostają poza zakresem określonym w art. 96 ustawy
POŚ.

Uwaga uwzględniona częściowo.
W §8 uchwały określono obowiązki
podmiotów objętych uchwałą w zakresie
niezbędnym do kontroli realizacji
uchwały. Zadania kontrolne oraz sankcje
w zakresie przestrzegania przepisów
wprowadzonych uchwałą (zgodnie z art.
334 ustawy POŚ) zostały określone w
uzasadnieniu do uchwały.
Zgodnie z art. 379 ustawy POŚ - wójt,
burmistrz i prezydent miasta oraz
upoważnieni pracownicy urzędów
miejskich i gminnych lub funkcjonariusze
straży gminnych mogą prowadzić zadania
kontrolne w zakresie przestrzegania
przepisów wprowadzonych niniejszą
uchwałą.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uchwała wprowadza zapisy w odniesieniu do
określonego prawem zakresu, zgodnie z art. 96 ustawy
POŚ.
Uchwała, zgodnie z przywołanym zakresem, nie
określa kwestii związanych z finansowaniem.
Możliwości rozbudowy sieci ciepłowniczej lub gazowej
pozostają poza zakresem uchwały. Z uwagi na brak
dostępu do sieci ciepłowniczej/gazowej, uchwała
dopuszcza możliwość stosowania instalacji na paliwa
stałe, spełniające wymagania w zakresie emisji pyłów,
zgodnie z parametrami określonymi w uchwale.

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

59 21/08/2017

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Urząd Miasta Lubin
Kilińskiego 10, 59-300 Lubin

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

1

Wykonanie uchwały na terenie Gminy Siekierczyn również będzie
w wielu przypadkach technicznie nie możliwe ze względu na brak
właśnie sieci ciepłowniczej. Na terenie Gminy znajdują się budynki
wielolokalowe. Umieszczenie pieca z podajnikiem w małym lokalu
mieszkalnym, jest niemożliwe ze względu na techniczne warunki
obiektów. Ponadto zgodnie z prawem budowlanym, każdy z
pieców wymaga osobnego przewodu kominowego. Spełnienie
zapisów projektu uchwały przy takich ograniczeniach jest
niemożliwe.

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała dopuszcza możliwość
stosowania instalacji na paliwo stałe z
ręcznym załadunkiem, bez podajnika.

1

Niesłusznie obarcza się węgiel winą za smog, podczas gdy
największe zanieczyszczenia powietrza powoduje spalanie różnego
rodzaju śmieci i odpadów. Gmina zlokalizowana jest w bliskiej
odległości od PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego
„Turów" w Bogatyni, dlatego też koszty opalania węglem
brunatnym są dużo niższe dla naszych mieszkańców.Należało by
także wprowadzić okres przejściowy dla opalania węglem
brunatnym.

Mając na uwadze, że użytkownicy
instalacji mogą posiadać zapasy paliw
stałych, w celu nienaruszenia zasady
zaufania obywateli wobec państwa,
wprowadzono okres przejściowy zakazu
stosowania węgla brunatnego oraz paliw
stałych produkowanych z
wykorzystaniem tego węgla, od dnia 1
lipca 2018 r. tj. po zakończeniu sezonu
grzewczego 2017/2018.

1

Gmina prowadziła w ostatnich latach wymianę pieców kaflowych
w mieszkaniach komunalnych. Ostatnie inwestycje zakończone
zostały w 2016 roku. Likwidacja pieców w okresie krótszym od ich
trwałości technicznej (10 lat gwarancji) może stać w sprzeczności z
zasadą celowego i oszczędnego dokonywania wydatków
publicznych (art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).
Wydłużenie okresów przejściowych przynajmniej o 4 lata

1

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących
ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo
stałe (Dz.U. UE. L. z 2015r. Nr 193, str. 1 z późn. zm.) dopuszcza
możliwość użytkowania miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na
paliwo stałe z otwartą komorą spalania przy spełnieniu wymogów
określonych w pkt 2 lit.a Załącznika II do Rozporządzenia. W tym
miejscu należy zaznaczyć, że ani przyjęte wcześniej uchwały
"antysmogowe" dla województwa małopolskiego i śląskiego, ani
udostępnione w ramach konsultacji społecznych projekty uchwał
dla kolejnych województw (np. opolskiego, łódzkiego czy
mazowieckiego) nie przewidują podobnych wyłączeń. Dlaczego na
mieszkańców naszego rejonu nakłada się więcej ograniczeń niż w
pozostałej części kraju czy w państwach członkowskich.
dopuszczenie stosowania paliwa stałego w instalacjach
wskazanych w § 4 pkt 2, np. pieców czy kominków, z otwartą
komorą spalania, które spełniają wymogi dotyczące ekoprojektu w
odniesieniu do emisji określone w pkt 2 lit.a Załącznika II do
Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących
ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo
stałe

Strona 32

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Uwaga nie została uwzględniona.
Uchwała dopuszcza stosowanie kotłów klasy 3 i 4 do
lipca 2028 r. to jest przeszło 10 lat od momentu
wejścia w życie uchwały. Jednocześnie, w przypadku
kotłów na paliwo stałe zgodnych z klasą 5 polskiej
normy, eksploatacja instalacji będzie możliwa również
po roku 2028.

Uwaga uwzględniona.
Uchwała dopuszcza eksploatację
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z
otwartą komorą spalania, w przypadku
gdy emisja cząstek stałych (pyłu) nie
przekracza granicznych wielkości emisji
określonych w rozporządzeniu Komisji
(UE) 2015/1185 w odniesieniu do
wymogów dotyczących ekoprojektu dla
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

1

W § 11 projektu uchwały wskazano, iż uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego. W uzasadnieniu do projektu
uchwały wskazano, iż ograniczenia dotyczące nowo
uruchamianych instalacji obowiązywać będą dopiero od dnia 1
lipca 2018r. Jednak w projekcie uchwały nie powtórzono zapisów
§ 8 pkt 1 założeń do uchwały, które wprost wskazywały, od kiedy
miały obowiązywać ograniczenia dotyczące nowo uruchamianych
instalacji. Czy ma to wynikać jedynie z konstrukcji wyjątków
określonych w § 9 projektu uchwały? Uchwała - jako akt prawa
miejscowego - powinna zawierać zapisy niebudzące wątpliwości
interpretacyjnych. Określenie w sposób niebudzący wątpliwości
daty wejścia w życie wymagań określonych w § 5 i § 6 wobec
nowo uruchamianych instalacji

Uwaga uwzględniona.
Zapisy dotyczące dat rozpoczęcia
obowiązywania ograniczeń określonych w
uchwałach zostały poprawione.

1

Zgodnie z treścią § 9 projektu uchwały okresy przejściowe
określone w pkt 1 i pkt 2 powinny dotyczyć warunków
określonych § 5 i § 6 uchwały, a więc warunków określonych dla
wszystkich rodzajów instalacji wymienionych w § 4. Wyznaczone
jednak zostały w zależności od klasy jakości kotłów. Jak więc
stwierdzić czy piec lub kominek spełnia czy nie spełnia wymagań
przewidzianych dla innego rodzaju instalacji? Konstrukcja zapisów
sugerować może, iż wyjątki dotyczą wyłącznie instalacji, o których
mowa w § 4 pkt 1 projektu uchwały, dla których wymogi
określone zostały w § 5 projektu uchwały. W tym miejscu należy
zaznaczyć, iż zarówno w przyjętych, jak i aktualnie uzgadnianych
projektach uchwał "antysmogowych", określono odrębne okresy
przejściowe - w zależności od rodzaju instalacji. Uchwała — jak akt
prawa miejscowego — powinna zawierać normy możliwe do
wykonania. Aktualna konstrukcja przepisu może sugerować, iż
warunki określone w § 6 projektu uchwały dla instalacji, o których
mowa w § 4 pkt 2 projektu uchwały, obowiązują z dniem wejścia
w życie uchwały.
Określenie w sposób niebudzący wątpliwości daty wejścia w życie
wymagań określonych w § 6 dla instalacji, o których mowa w § 4
pkt 2 projektu uchwały

Uwaga uwzględniona.
Zapisy dotyczące dat rozpoczęcia
obowiązywania zakazów określonych w
uchwałach zostały poprawione.

Strona 33

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

1

1

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

Przyjęte wcześniej uchwały "antysmogowe" dla województwa
małopolskiego i śląskiego, oraz udostępnione w ramach
konsultacji społecznych projekty uchwał dla kolejnych
województw (np. opolskiego, łódzkiego czy mazowieckiego)
przewidują możliwość użytkowania instalacji wskazanych w § 4 pkt
2 projektu uchwały, np. pieców czy kominków, jeżeli w okresie
przejściowym osiągną sprawność cieplną na poziomie co najmniej
80 % lub zostaną wyposażone w urządzenia zapewniające redukcji
emisji pyłu do określonych wartości. Dlaczego mieszkańcy naszego
rejonu mieliby ponosić większe koszty związane z wymianą
istniejących instalacji, zamiast np. kosztów zakupu i montażu
urządzenia zapewniającego redukcję emisji do określonych
wartości. W tym miejscu zwracam uwagę, iż w odpowiedzi na
pytanie "Czy uchwała antysmogowa dla województwa
dolnośląskiego dopuszcza stosowanie elektrofilktów" przekazano
odpowiedź twierdzącą wskazując, iż uchwała nie zakazuje
możliwości stosowania elektrofiltrów
(https://irt.wroc.pl/aktualnosc-30-452uchwaly_antysmogowe_czesto_zadawane.html). Na inne pytanie
"Ogrzewam dom kominkiem na drewno. Jakie zastosowanie w
stosunku do mnie będzie miała uchwała antysmogowa?" wskazuje
się m.in., iż w przypadku gdy instalacja nie spełnia określonych
wymogów, dopuszcza się wyposażenie instalacji w urządzenie
redukujące emisję pyłu zgodnie z wymaganiami ekoprojektu dla
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń - np. elektrofiltr.
Wątpliwości zwiększa fakt, iż odpowiedź dotyczy kominka z
zamkniętą komorą spalania. Uchwała - jako akt prawa
miejscowego
- powinna
zawierać zapisy
niebudzące
wątpliwości
Odnosząc
się do
innej odpowiedzi
zwracam
uwagę na
kolejny

Uwaga uwzględniona.
Uchwała dopuszcza stosowanie
przypadku miejscowych ogrzewaczy
pomieszczeń urządzeń do redukcji emisji
pyłów (elektrofiltrów). Zapis odpowiedni
znalazł się w uchwale.

Uwaga uwzględniona.
problem, który może się pojawić przy interpretacji zapisów
Zapis § 8 pkt 2 dotyczący certyfikatów
uchwały: Otóż na pytanie "W jaki sposób sprawdzić wilgotność
stosowanego paliwa został usunięty.
drewna?" wskazuje się możliwość zastosowania urządzenia
elektronicznego, tzw. wilgotnościomierza do drewna. Odpowiedź
może sugerować, że dopuszcza się inny niż wskazany w § 8 pkt 2
sposób wykazania przez podmiot eksploatujący instalację
spełnienie wymagań wobec stosowanej biomasy stałej. Natomiast
zgodnie z przywołanym przepisem, jedynie certyfikat jakości może
stanowić potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w § 7
pkt 3 wobec biomasy stałej. W praktyce powyższe wątpliwości
mogą pojawić się np. w sytuacji chęci zagospodarowania drewna z
legalnie usuniętych drzew przez władającego nieruchomością na
potrzeby ogrzewania domu.

Strona 34

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

60 25/08/2017

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Urząd Miasta Złoty Stok
Rynek 22, 57-250 Złoty Stok

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

1

W tym miejscu ponawiamy również uwagę zgłaszaną na etapie
opiniowana założeń do projektu uchwały, iż celem skutecznego
egzekwowania realizacji obowiązków określonych w projekcie
uchwały, obowiązek wymiany instalacji powinien być poprzedzony
obowiązkiem składania właściwym organom informacji o
eksploatowanych instalacjach (np. stan obecny — do 6 miesięcy
od dnia wejścia w życie uchwały, każda zmiana instalacji - do 30
dni), rozwiązania na wzór zgłoszenia instalacji, z której emisja nie
wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na
środowisko (art. 152 POŚ) czy informacji o wyrobach
zawierających azbest (art. 162 POŚ);
uzyskana w ten sposób baza danych o istniejących instalacjach
zapewni skuteczną kontrolę realizacji obowiązku stosowania
ograniczeń w zakresie ich eksploatacji, oraz umożliwi
dostosowanie działań organów gminy do rzeczywistych potrzeb
mieszkańców, w tym zabezpieczanie środków finansowych na
dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z likwidacją lub
wymianą istniejących systemów grzewczych.

1

opiniuję negatywnie projekt Uchwały Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Miejskiej
Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw, z uwagi na brak okresu
przejściowego na wymianę kotłów bez automatycznego sposobu
zasilania paliwa.

1

Poprawa jakości powietrza jest konieczna. Ograniczenie niskiej
emisji poprzez wymianę kotłów na nowoczesne z niską emisją
zanieczyszczeń do powietrza będzie skuteczne wówczas, gdy
społeczeństwo będzie na to stać. Wprowadzenie programów
umożliwiających otrzymanie dofinansowania na wymianę
urządzeń na poziomie 90 % będzie skutecznym instrumentem do
zachęcenia mieszkańców do inwestycji w tym zakresie.

Strona 35

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga wykracza poza zakres art. 96 ustawy POŚ.

Uwaga uwzględniona.
Uchwała dopuszcza eksploatację instalacji
zarówno z automatycznym jak i ręcznym
załadunkiem, pod warunkiem, że spalanie
paliwa zachodzi w instalacji, z której
emisja cząstek stałych (pyłu) nie
przekracza wielkości emisji określonych w
rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189.
Uchwała wprowadza również okresy
przejściowe.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga wykracza poza zakres art 96 ustawy POŚ.

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

61 23/08/2017

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Urząd Gminy Lubin
Łokietka 6, 59-300 Lubin

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

1

Na terenie gminy Złoty Stok brak jest sieci gazowej. Ciepło
systemowe (z sieci ciepłowniczej) zasila niewielką część Złotego
Stoku. Większość mieszkań wyposażonych jest w kotły na paliwo
stale. Mieszkańców z uwagi na niskie dochody - nie stać na zakup
nowych kotłów.
Z uwagi na powyższe konieczne jest wydłużenie okresów
przejściowych na wymianę urządzeń z automatycznymi sposobami
zasilania paliwem oraz wprowadzenie okresu przejściowego na
wymianę urządzeń bez automatycznego sposobu zasilania
paliwem wraz z jednoczesnym uruchomieniem mechanizmów
finansowych.

1

Dokument wprowadza w § 6 pkt 1 i 2 zbyt restrykcyjne
ograniczenia w zakresie warunków, jakim mają odpowiadać
miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, w których dopuszcza się
stosowanie paliw stałych. Umożliwia bowiem tylko spalanie paliwa
w instalacji z zamkniętą komorą oraz spalanie paliwa w instalacji, z
której emisja cząsteczek stałych (pyłu) nie przekracza granicznych
wielkości emisji określonych w rozporządzeniu Komisji(UE)
2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w
odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, wynoszącej
40 m/m3.

Strona 36

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Uwaga nie została uwzględniona.
Kwestie finansowe pozostają poza zakresem
określonym w art. 96 ustawy POŚ.
Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do
podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy
przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/50/WE
z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i
czystszego powietrza dla Europy wymaga, aby w
przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych
stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie
działania, tak aby okres, w którym nie są one
dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę
powyższe jak i terminy określone w obowiązującym od
2014 r. Programie ochrony powietrza, stanowiącym
prawo lokalne, w stosunku do którego terminy w
uchwale zostały wydłużone, możliwość dalszego
przedłużenia okresów przejściowych zgodnie z uwagą
oceniono negatywnie. Należy podkreślić, że Uchwała
dopuszcza stosowanie instalacji niespełniających
norm emisji jeszcze przez lat 6, spełniających wymogi
klasy 3 i 4 i 5 przez lat 10.
Kwestie finansowe wykraczają poza zakres uchwały,
zgodnie z art. 96 ustawy POŚ.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała dopuszcza stosowanie
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z
otwartą komorą spalania, pod
warunkiem, że spalanie paliwa zachodzi w
instalacji, z której emisja cząstek stałych
(pyłu) nie przekracza wielkości emisji
określonych w rozporządzeniu Komisji
(UE) 2015/1185.

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

1

Na terenie gminy Lubin około 90% użytkowanych miejscowych
ogrzewaczy pomieszczeń, jakimi są kominki oraz kuchnie, zgodnie
z warunkami podanymi w projekcie uchwały, wymagać będzie
wymiany, gdyż są to instalacje z otwartą komorą spalania. Wiązać
się to będzie ze znacznymi kosztami, jakie będą musieli ponieść
mieszkańcy, ponieważ nie są to podstawowe źródła ciepła i
mieszkańcy nie będą mogli liczyć na wparcie z programów
pomocowych (m. in. z WFOŚiGW, NFOŚ). Tymczasem wskazane
wyżej rozporządzenie dopuszcza możliwość użytkowania
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z otwarta komorą spalania
przy spełnieniu wymogów dotyczących ekoprojektu, w tym emisji
cząstek stałych PM nie przekraczającej 50 mg/m3. W związku z
powyższym proponuję wprowadzenie zmiany w projekcie uchwały
poprzez wprowadzenie zapisów umożliwiających użytkowanie
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, w tym z otwarta komorą
spalania po obowiązkowym doposażeniu ich w urządzenie
zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości dopuszczalnych.
Podobne rozwiązania zostały zastosowane w uchwałach
„antysmogowych" województw małopolskiego i śląskiego.

1

W § 7 projekt uchwały zakazano spalania określonych rodzajów
Uwaga uwzględniona.
paliw, w tym biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 %, zaś w § 8 Zapis § 8 pkt 2 dotyczący certyfikatów
ust. 2 zobowiązano podmiot eksploatujący instalację do wykazania stosowanego paliwa został usunięty.
spełniania wymagań określonych w § 7 poprzez przedstawienie
„certyfikatu jakości stosowanego paliwa" , nie wskazując jakie to
mają być certyfikaty i czy w ogóle można je uzyskać. Wątpliwość
budzi możliwość uzyskania certyfikatu w zakresie wilgotności
drewna jako biomasy stałej. W uzasadnieniu do uchwały wskazuje
się, że chodzi o drewno sezonowane, ale nie certyfikuje się
wilgotności drewna, które używane jest do spalania.
Niewykonalny i niemożliwy do spełnienia jest więc zapis dotyczący
przedstawienia przez podmiot eksploatujący instalację na drewno
odpowiedniego certyfikatu dla tego paliwa. Dlatego tez § 7 pkt. 3
powinien brzmieć: „ biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 z
wyłączeniem drewna: drewno nie może być zaimpregnowane i
poddane obróbce chemicznej".

Strona 37

Uwaga uwzględniona.
Uchwała dopuszcza eksploatację
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z
otwartą komorą spalania, w przypadku
gdy emisja cząstek stałych (pyłu) nie
przekracza granicznych wielkości emisji
określonych w rozporządzeniu Komisji
(UE) 2015/1185 w odniesieniu do
wymogów dotyczących ekoprojektu dla
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń
oraz dopuszcza wyposażenie w
urządzenie zapewniające redukcję emisji
pyłu do wartości dopuszczalnych
(elektrofiltr).

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

62 30/08/2017

63 30/08/2017
64 28/08/2017

65 30/08/2017

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Gmina Mieroszów
Pl. Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
Prezydent Miasta Głogowa
Rynek 10 67-200 Głogów
Gmina Karpacz
ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz
Urząd Miasta Kudowa-Zdrój
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdrój

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

1

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

1

Wstępna analiza wdrożenia uchwały dla Gminy Lubin,
uwzględniająca koszt wymiany urządzeń grzewczych (bez
kominków i kuchni) nie spełniających wymogów projektu uchwały
stanowić będzie znaczne obciążenie finansowe dla mieszkańców i
budżetu gminy. Proponowane przez Pana Marszałka w § 9
projektu uchwały terminy wejścia w życie przepisów, należy
wydłużyć przynajmniej od 4 do 8 lat.

Uwaga nie została uwzględniona.
Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do
podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy
przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/50/WE
z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i
czystszego powietrza dla Europy wymaga, aby w
przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych
stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie
działania, tak aby okres, w którym nie są one
dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę
powyższe jak i terminy określone w obowiązującym od
2014 r. Programie ochrony powietrza, stanowiącym
prawo lokalne, w stosunku do którego terminy w
uchwale zostały wydłużone, możliwość dalszego
przedłużenia okresów przejściowych zgodnie z uwagą
oceniono negatywnie. Należy podkreślić, że Uchwała
dopuszcza stosowanie instalacji niespełniających
norm emisji jeszcze przez lat 6, spełniających wymogi
klasy 3 i 4 i 5 przez lat 10.
Kwestie finansowe wykraczają poza zakres uchwały,
zgodnie z art. 96 ustawy POŚ.

1

Modernizacja systemów grzewczych może wymagać wsparcia
finansowego. Projekt dokumentu nie zapewnia źródeł
finansowania programów wspierających proces przechodzenia na
wydajniejsze i sprawniejsze procesy ogrzewania budynków.

Uwaga nie została uwzględniona. Kwestie finansowe
pozostają poza zakresem określonym w art. 96 ustawy
POŚ.

1

Proszę również o korektę zapisów § 9 tak aby były zrozumiałe dla
przeciętnego mieszkańca, ponieważ obecne zapisy nie zawsze są
odczytywane jednakowo, że dotyczą kotłów i miejscowych
ogrzewaczy pomieszczeń.

Uwaga nie została uwzględniona.
Zapisy uchwały zostały skonstruowane zgodnie z
zasadami techniki prawodawstwa. W celu ułatwienia
interpretacji zapisów uchwały zostanie przygotowane
opracowanie, wyjaśniające poszczególne zapisy
uchwały.

1

Opinia pozytywna

Opinia przyjęta.

1

Opinia pozytywna

Opinia przyjęta.

1

Opinia pozytywna

Opinia przyjęta.

Szczególna specyfika położenia geograficznego Gminy jak i objęcie
strefą B i C odległych od centrum części Gminy, gdzie nie ma
technicznych możliwości podłączenia mieszkania lub domu do
sieci ciepłowniczej i gazowniczej uniemożliwi realizację uchwały w
wersji zaproponowanej
konieczność pozostawienia alternatywy dla ogrzewania budynków
paliwem stałym poprzez zastosowanie i eksploatację kotłów klasy
5 (najnowszej generacji, spełniających normy dla najwyższej klasy
emisyjnej) w strefie B i C uzdrowiska.

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała dopuszcza możliwość
stosowiania instalacji na paliwo stałe w
strefie C ochrony uzdrowiskowej gmin
uzdrowiskowych pod warunkami
określonymi w uchwale.
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Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

1

Koszty realizacji uchwały w proponowanym rozwiązaniu są dla
Gminy nie do udźwignięcia, zważywszy na wskazany okres czasu.
Obowiązek likwidacji źródeł grzewczych opalanych paliwem
stałym, w tym węglowym, należałoby wprowadzać etapami.

Uwaga uwzględniona.
Mając na uwadze wysokie koszty
koniecznych do podjęcia działań,
Uchwała wprowadza okresy przejściowe.

1

Kontrola jakości paliw węglowych (certyfikacji) powinna w
większym stopniu dotyczyć podmiotów, które nimi handlują i
wprowadzają do obrotu, a nie wyłącznie mieszkańców

Uwaga nie została uwzględniona.
Poza zakresem określonym w art. 96 Ustawy POŚ

1

Brak przepisów w zakresie certyfikacji jakości stosowanych paliw i
urządzeń grzewczych wprowadzanych do obrotu oraz brak jasnych
przepisów prawa służących skutecznej kontroli zapisów uchwały
antysmogowej spowodują, że uchwała stanie się martwym aktem
prawa miejscowego

Uwaga nie została uwzględniona.
Poza zakresem określonym w art. 96 Ustawy POŚ

Uwaga nie została uwzględniona.
Kwestie finansowe pozostają poza zakresem
określonym w art. 96 ustawy POŚ.

66 25/08/2017

Urząd Gminy Czarny Bór
ul. Główna 18 58-379 Czarny Bór

1

Opinia pozytywna, pod warunkiem zabezpieczenia środków
finansowych na udzielenie dotacji dla właścicieli nieruchomości na
wymianę kotłów stałopalnych na rzecz przyjaznych źródeł ciepła.

67 28/08/2017

Urząd Miejski w Wałbrzychu
ul. Matejki 2 58-300 Wałbrzych
Starostwo Powiatowe w Lwówku
Śląskich
ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski

1

Opinia pozytywna

Opinia przyjęta.
Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała dla obszaru województwa
dopuszcza możliwość stosowania
urządzeń do redukcji emisji cząstek
stałych (pyłu) w przypadku miejscowych
ogrzewaczy pomieszczeń oraz w uchwale
dla Wrocławia w przypadku kominków.

68 28/08/2017

69 23/08/2017

Starostwo Powiatowe Strzelin
ul. Kamienna 10 57-100 Strzelin

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

1

1

1

Poszukiwanie alternatywy dla wymiany elementów instalacji
grzewczych. Przeanalizowanie możliwości wprowadzenia
rozwiązań zastępczych np. w postaci filtrów kominowych w
starszych instalacjach grzewczych lub innych rozwiązań

1

1

1

Obowiązkom modernizacji instalacji grzewczych powinien
towarzyszyć rozbudowany i długofalowy system rekompensat dla
mieszkańców.
Jeżeli intencją Uchwałodawcy jest wprowadzenie (od momentu
Uwaga uwzględniona.
wejścia w życie uchwały) całkowitego zakazu stosowania m.in.:
Zapis został poprawiony.
biomasy stałej o wilgotności powyżej 20%, zapis uchwały powinien
brzmieć jak zaproponowany. Obecne brzmienie §4 wyklucza
stosowanie uchwały do instalacji opalanych wyłącznie biomasą, a
wtedy nie do wyegzekwowania będzie warunek zawarty w §7,
dotyczący jej wilgotności. Rodzaje instalacji, dla których
wprowadza się niniejszą uchwałą ograniczenia w zakresie ich
eksploatacji, to instalacje, w których następuje spalanie paliw, w
rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220), w szczególności kocioł,
piec oraz kominek, jeżeli:...

1

1

Obecne zapisy par. 9 Uchwały wskazują, iż dotyczy ona tylko
Uwaga uwzględniona.
instalacji które zostały oddane do eksploatacji przed 1 lipca 2018r. Zapis został poprawiony.
Wydaje się że uchwała nie obejmuje tych oddanych do
eksploatacji po tym terminie. Oczywistym jest, że po dacie
granicznej nadal mieszkańcy będą instalować kotły na paliwa stałe.
Warunki określone w §5 i §6 niniejszej uchwały obowiązują od
dnia jej wejścia w życie z następującymi wyłączeniami : …
lub dodanie pkt.3, dotyczącego instalacji oddanych do eksploatacji
po dniu 1 lipca 2018 roku.

Strona 39

Uwaga nie została uwzględniona.
Kwestie finansowe pozostają poza zakresem
określonym w art. 96 ustawy POŚ.

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

1

Wydaje się że procedowanie uchwały będzie wymagało jeszcze
Uwaga uwzględniona.
kilku miesięcy, w czasie których część mieszkańców (podmiotów Wprowadzono roczny okres przejściowy
prawnych) może zakupić określone ilości paliw jakich nie da się
dla zakazu stosowania określonych paliw.
wykorzystać do dnia wejścia w życie Uchwały. Trudno wyobrazić
sobie co posiadacz takiego paliwa miałby z nim zrobić nie łamiąc
przepisówData wejścia w życie przepisów przedmiotowej uchwały
w części dotyczącej zakazu stosowania określonych paliw np.
węgla brunatnego (r) powinna uwzględniać dłuższy okres
przejściowy (np. rok) uwzględniający ewentualne zapasy
magazynowe ich posiadaczy.

1

W uzasadnieniu do uchwały wskazano, iż organami kontrolnymi w
kwestii uchwały będą Policja, WIOŚ i Straż Gminna.
Konieczne wydaje się wprowadzenie zapisu o systemie nadzoru i
kontroli dotyczącej jej realizacji bezpośrednio w Uchwale i
uwzględnienie w nim organów ochrony środowiska
—wójtów/burmistrzów (dla kontroli osób fizycznych) oraz
starostów (dla kontroli podmiotów prawnych).

1

Zapis ten stanowiłby jednoznaczną wytyczną dla organów
administracji architektoniczno-budowlanej (przy wydawaniu
pozwoleń lub przyjmowaniu zgłoszeń) i instalatorów. Pomogłaby
jednocześnie mieszkańcom uniknąć błędnych i kosztownych
decyzji inwestycyjnych. (np.: Kocioł zamontowany w 2018r. może
podlegać obowiązkowi likwidacji już w 2024r.). Uchwała powinna
w sposób generalny zakazywać montażu od 01.07.2018r. urządzeń
na paliwa stałe nie spełniających wymagań dla klasy 5.

1

W uzasadnieniu do uchwały brakuje informacji o skutkach
finansowych jej wdrożenia oraz o ewentualnych źródłach wparcia
dla mieszkańców nie posiadających środków finansowych na
zmianę dotychczasowych instalacji. Podważa to skuteczność
realizacji uchwały w regionach poszczególnych gmin gdzie
zamieszkują osoby o niskim poziomie dochodów. Uchwała nie
precyzuje kto miałby wspierać mieszkańców takich gmin.
Szczególnie, gdy często także budżety tych Gminy nie pozwalają na
samodzielne wsparcie mieszkańców.
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Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Uwaga nie została uwzględniona.
Proponowana uwaga jest niezgodna z zakresem art.
96 ustawy POŚ.

Uwaga uwzględniona.
Uchwała dopuszcza od 1 lipca 2018 r.
montaż instalacji minimum klasy 5 w
przypadku tych oddanych do eksploatacji
po dniu 30 czerwca 2018 r.

Uwagi nie uwzględniono.
Z uwagi na brak danych na temat ilości źródeł emisji z
sektora komunalno-bytowego na obszarze
województwa, nie jest możliwe określenie skutków
finansowych wdrożenia uchwały. Do oszacowania
kosztów niezbędne jest przeprowadzenie
inwentaryzacji źródeł emisji. Dotychczas
inwentaryzację wykonało zalewdwie kilka gmin w
województwie. Sejmiki województw zostały
upoważnione do przyjęcia tzw. uchwał
antysmogowych, w przepisie art. 96 ust. 1 POŚ,
zgodnie z zakresem, określonym w art. 96 ust. 6 i 7.
Nie istnieje delegacja ustawowa do przeprowadzenia
szczegółowych prognoz ekonomicznych i
uwzględnienia kosztów do poniesienia przez
adresatów.

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

70 23/08/2017

Urząd Miasta Legnica
Pl. Słowiański 8 59-220 Legnica

1

Przywołany w uzasadnieniu do projektu uchwały art.10 ust.1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1007 roku o strażach gminnych (t.jedn.
Dz.U. z 2016 r., poz.706) , w świetle obowiązujących przepisów nie
stanowi podstawy prawnej do przeprowadzania przez
funkcjonariuszy straży miejskiej zadań kontrolnych w zakresie
przestrzegania przepisów wprowadzanych niniejszą uchwałą.
Uprawnienia kontrolne w ściśle określonym zakresie zawarte są w
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie wykroczeń, za które
strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w
drodze mandatu karnego ( Dz.U. z 2003 r., Nr 208, poz.2026 ze
zm.). Powyższa norma prawna, ogranicza działania ustawowe
straży miejskiej w kwestii ustawy Prawo ochrony środowiska, do
realizowania zadań w zakresie tylko i wyłącznie art.343 ww
ustawy. Wspomniany w projekcie uchwały art. 334 pozostaje w
gestii działań służb policji i inspekcji ochrony środowiska.
W świetle powyższego zasadnym wydaje się wprowadzenie
odpowiednich regulacji prawnych na poziomie krajowym,
wprowadzających możliwość karania mandatami przez strażników
straży gminnych w tym zakresie.

71 25/08/2017

Urząd Gminy Długołęka
ul. Robotnicza 12 55-095 Mirków

1

Projekt Uchwały nie uwzględnia zapisów dotyczących zakazów w
zakresie dopuszczenia do obrotu paliw wymienionych w § 7
niniejszego projektu uchwały
Zapisy projektu uchwały nie odnoszą się do zakazów i ograniczeń
dotyczących podmiotów, które handlują i wprowadzają do obrotu
paliwa stałe. Jeżeli w dalszym ciągu mieszkańcy będą mieli
możliwość zakupu paliwa gorszej jakości w niższej cenie, będą z
niej korzystać
Zobowiązanie użytkującego instalację do przedstawienia
Uwaga uwzględniona.
certyfikatu jakości stosowanego paliwa, o którym mowa w § 8 pkt Zapis w uchwale dot certyfikatów jakości
2 niniejszego projektu uchwały, nie będzie jednoznaczne z
stosowanego paliwa został usunięty.
faktyczną jakością paliwa, które jest przez niego spalane. Nasuwa
się obawa, że jeden certyfikat będzie służył bez końca do
okazywania podczas kontroli
W przypadku gmin nie posiadających Straży Miejskiej
egzekwowanie zapisów przez Policję będzie mało realne i
nieskuteczne.
Zasadnym byłoby ujęcie w treści uchwały informacji dotyczących
organów, które będą egzekwowały zapisy uchwały.

1

1

1

72 23/08/2017

Starostwo Powiatu Wrocławskiego
ul. Kościuszki 131 50-440 Wrocław

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu.
Wprowadzenie regulacji prawnych na
poziomie krajowym pozostaje poza
możliwościami Sejmiku WD.

1

W projekcie dokumentu, w którym prawidłowo określono kierunki
pożądanych zmian, brakuje narzędzi realizacji zapisów uchwały
oraz sposobów monitorowania, a także egzekwowania realizacji jej
zapisów. Powoduje to, że przedstawiony projekt dokumentu może
okazać się tylko inicjatywą o charakterze deklaratywnym.
Wprowadzenie zapisów dot narzędzi realizacji zapisów uchwały
oraz sposobów ich monitirowania i egzekwowania.

Uwaga uwzględniona częściowo.
Kontrola zapisów stanowi rzostrzygnięcie
odrębnych przepisów prawnych, o czym
jest mowa w uzasadnieniu do uchwały.

1

Należałoby wydłużyć okres wejścia ograniczeń w życie, między
innymi ze względu na prowadzących inwestycję, którzy już ją
rozpoczęli bądź dokonali zakupów urządzeń wymienionych w §4,
ale nie oddadzą ich do eksploatacji przed dniem 1 lipca 2018 r. ze
względu na długość procesu inwestycyjnego. Wydłużenie okresu
zwiększy prawdopodobieństwo wykonalności aktu.

Uwaga uwzględniona.
Uchwała wprowadziła okresy przejsciowe
stosowne do brzmienia uwagi.

Strona 41

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Art. 96 ustawy POŚ nie daje delegacji do
wprowadzenia zakazów w zakresie dopuszczenia do
obrotu paliw
Art. 96 ustawy POŚ nie daje delegacji do
wprowadzenia ograniczeń i zakazów dot. handlu
paliwami

Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu.
Uwaga nie formułuje wniosków do
zapisów uchwał, zgodnych z zakresem
określonym w art. 96 ustawy POŚ.

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

73 21/08/2017

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Starostwo Dzierżoniowskie
Rynek 27 58-200 Dzierżoniów

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

1

Określenie „oddanych do eksploatacji" jest za mało precyzyjne.

1

Wnioskujemy o dopuszczenie używania kotłów z ręcznym
podawaniem paliwa. Kotły te są dopuszczone do stosowana
zarówno w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28
kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów
dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, jak i normą
określającą wymagania dotyczące kotłów na paliwa stałe europejska norma kotłowa EN 303-5.

1

Realizacja przedstawionej w projekcie uchwały uzależniona jest od
uruchomienia stabilnych i konsekwentnych narzędzi finansowania
lub współfinansowania jej zapisów

1

Realizacja przedstawionej w projekcie uchwały uzależniona jest od
wprowadzenia rozwiązań prawnych na szczeblu krajowym
zakazujących wprowadzania na rynek paliwa stałego niskiej jakości
oraz kotłów nie spełniających wymagań.

Uwaga nie podlega rozpatrzeniu.
Uwaga nie formułuje wniosków do
zapisów uchwał, zgodnych z zakresem
określonym w art. 96 ustawy POŚ.

1

Dla skutecznego wykonania uchwały potrzebny jest czas na
przeprowadzenie skutecznych działań informacyjno-edukacyjnych.

Uwaga nie podlega rozpatrzeniu.
Uwaga nie formułuje wniosków do
zapisów uchwał, zgodnych z zakresem
określonym w art. 96 ustawy POŚ.

1

Bez wsparcia finansowego nie jest możliwe wywiązanie się przez
mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego, jak również pozostałych
powiatów z zapisów §5 i §6 Projektu Uchwały. Ponadto zaznaczyć
należy, że wydatki związane są nie tylko z zakupem kotła, ale także
z dostosowaniem do niego pomieszczeń, instalacji wewnętrznych,
przewodów kominowych itp.

Strona 42

Uwaga nie została uwzględniona.
Termin eksploatacja instalacji jest zdefiniowany w art.
3 pkt 3) p.o.ś., zgodnie ze
wskazanym przepisem przez eksploatację instalacji lub
urządzenia rozumie się
użytkowanie instalacji lub urządzenia oraz
utrzymywanie ich w sprawności. Mając
powyższe na uwadze, oddanie instalacji do
eksploatacji, oznacza że zostały spełnione
warunki techniczne, prawne i organizacyjne
umożliwiające eksploatację instalacji
w rozumieniu art. 3 pkt 3) p.o.ś.
Uwaga uwzględniona.
Uchwała dla obszaru województwa oraz
pod określonymi warunkami uchwały dla
Wrocławia i dla uzdrowisk dopuszczają
możliwość eksploatacji instalacji z
ręcznym podajnikiem paliwa.

Uwaga nie została uwzględniona.
Kwestie finansowe pozostają poza zakresem
określonym w art. 96 ustawy POŚ.

Uwaga nie została uwzględniona.
Kwestie finansowe pozostają poza zakresem
określonym w art. 96 ustawy POŚ.

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

1

w §4 należałoby wskazać moc instalacji, w których następuje
spalanie paliw
W par. 4 powinien być zapis: (...) to instalacje o mocy do 1,0 MW,
w których następuje spalanie paliw stałych, w rozumieniu art. 3
pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U
z 2017 r., poz. 220), dla których nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie
gazów lub pyłów do powietrza albo dokonanie zgłoszenia, w
szczególności (...).

1

Dla takich przypadków również być określony termin przejściowy Uwaga uwzględniona.
obowiązywania ograniczeń, z uwagi na fakt, iż może zaistnieć
Okres przejściowy został zastosowany.
przypadek, że podmiot będący obecnie na etapie realizacji
instalacji (często trwającej długi okres czasu), po oddaniu do
użytkowania po 1 lipca 2018 r. może nie spełniać warunków
Projektu Uchwały. Taki podmiot wówczas może podlegać karze
grzywny.
Uzupełnić o informację od kiedy obowiązują warunki określone w
§5 i §6 dla instalacji nowych oddanych do eksploatacji od 1 lipca
2018 r., będących w trakcie realizacji w dniu wejścia w życie
uchwały.
Powinien być określony termin obowiązywania uchwały dla
instalacji, które z dniem w wejścia w życie uchwały są w trakcie
realizacji.

1

Terminy spełnienia warunków określonych w §5 i §6 są
zdecydowanie za krótkie. Termin ten powinien być znacznie
wydłużony, z uwagi na konieczność poniesienia przez podmioty
wysokich nakładów finansowych.

1

Musi zostać stworzony system kontroli podmiotów, zarówno w
kwestii rodzaju stosowanego paliwa, jak również eksploatowanych
instalacji do spalania paliw stałych. Bez regularnych kontroli nie
będzie możliwości wyegzekwowania spełnienia warunków
Projektu Uchwały.

Strona 43

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Uwaga nie została uwzględniona.
Wykluczenie z zakresu zastosowania projektów
uchwał SWD instalacji, dla których nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia zintegrowanego albo
pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do
powietrza albo dokonanie zgłoszenia wynika wprost z
treści przepisu art. 96 ust. 8 ustawy POŚ. W naszej
ocenie brak jest jednak uzasadnionych podstaw
prawnych do ograniczenia
zakresu zastosowania projektów uchwał SWD jedynie
do instalacji o mocy do 1,0 MW. W każdym razie nie
wynika to upoważnienia ustawowego zawartego w
przepisie art. 96 ustawy POŚ.

Uwaga nie została uwzględniona.
Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do
podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy
przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja
2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego z dnia
21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i
czystszego powietrza dla Europy wymaga, aby w
przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych
stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie
działania, tak aby okres, w którym nie są one
dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę
powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym
od 2014 r. Programie ochrony powietrza,
stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego
terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość
dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie
z uwagą oceniono negatywnie.

Uwaga nie podlega rozpatrzeniu.
Uwaga nie formułuje wniosków do
zapisów uchwał, zgodnych z zakresem
określonym w art. 96 ustawy POŚ.

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

1

Zakaz stosowania instalacji, w których spalane są paliwa stałe na
terenie uzdrowiska Przerzeczyn-Zdrój nie powinien zostać
wprowadzony. Na terenie uzdrowiska oprócz dopuszczenia do
stosowania paliwa gazowego i lekkiego oleju opałowego, powinno
zostać dopuszczone stosowanie paliwa stałego na zasadach
określonych dla pozostałego obszaru województwa.

1

Musi zostać stworzony system kontroli podmiotów, zarówno w
kwestii rodzaju stosowanego paliwa, jak również eksploatowanych
instalacji do spalania paliw stałych. Bez regularnych kontroli nie
będzie możliwości wyegzekwowania spełnienia warunków
Projektu Uchwały.

1

Terminy spełnienia warunków określonych w §4 i §5 są
zdecydowanie za krótkie z uwagi na konieczność poniesienia przez
podmioty wysokich nakładów finansowych.Termin pełnienia
warunków określonych w §4 i §5 powinien być znacznie
wydłużony.

1

Dla takich przypadków również być określony termin przejściowy Uwaga uzwzględniona.
obowiązywania ograniczeń, z uwagi na fakt, iż może zaistnieć
Uchwała przewiduje okres przejściowy
przypadek, że podmiot będący obecnie na etapie realizacji
dla nowych inwestycji.
instalacji (często trwającej długi okres czasu), po oddaniu do
użytkowania po 1 lipca 2018 r. może nie spełniać warunków
Projektu Uchwały. Taki podmiot wówczas może podlegać karze
grzywny.
Uzupełnić o informację od kiedy obowiązują warunki określone w
§4 i §5 dla instalacji nowych oddanych do eksploatacji od 1 lipca
2018 r., będących w trakcie realizacji w dniu wejścia w życie
uchwały.
Powinien być określony termin obowiązywania uchwały dla
instalacji, które z dniem w wejścia w życie uchwały są w trakcie
realizacji.

1

Bez wsparcia finansowego nie jest możliwe wywiązanie się przez
mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego, jak również pozostałych
powiatów z zapisów §4 i §5 Projektu Uchwały. Ponadto zaznaczyć
należy, że wydatki związane są nie tylko z zakupem kotła, ale także
z dostosowaniem do niego pomieszczeń, instalacji wewnętrznych,
przewodów kominowych itp.
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Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Uwaga uwzglęniona.
W uchwale dla uzdrowisk w przypadku
uzdrowiska Przerzeczyn-Zdrój dopuszcza
się eksploatację instalacji na paliwa stałe,
zgodnie z zapisami uchwały.

Uwaga nie podlega rozpatrzeniu.
Uwaga nie formułuje wniosków do
zapisów uchwał, zgodnych z zakresem
określonym w art. 96 ustawy POŚ.

Uwaga nie została uwzględniona.
Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do
podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy
przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja
2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego z dnia
21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i
czystszego powietrza dla Europy wymaga, aby w
przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych
stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie
działania, tak aby okres, w którym nie są one
dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę
powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym
od 2014 r. Programie ochrony powietrza,
stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego
terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość
dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie
z uwagą oceniono negatywnie.

Uwaga nie została uwzględniona. Kwestie finansowe
pozostają poza zakresem określonym w art. 96 ustawy
POŚ.

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

74 23/07/2017

Urząd Miasta Jedlina Zdrój
ul. Poznańska 2 Jedlina Zdrój

75 25/08/2017

Urząd Gminy Krotoszyce
ul. Piastowska 46 59-223 Krotoszyce

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

1

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój biorąc pod uwagę posiadaną
wiedzę o braku możliwości podłączenia niektórych nieruchomości
na terenie uzdrowiska Jedlina-Zdrój do sieci gazowej, wnosi o
wprowadzenie zapisu umożliwiającego w przedmiotowych
przypadkach, w szczególności w budynkach wielorodzinnych,
użytkowania instalacji spełniających wymagania emisyjności pyłu
minimum dla klasy 5.Wprowadzenie zapisu umożliwiającego
użytkowanie instalacji spełniających wymagania emisyjności pyłu
minimum dla klasy 5 w przypadkach nieruchomości, w których nie
ma fizycznej możliwości podłączenia do sieci gazowej

Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6 57-340 Duszniki-Zdrój

1

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Uwaga uwzględniona
W strefie C ochrony uzdrowiskowej
uchwała dopuszcza eksploatację instalacji
spełniających wymagania ekoprojektu w
przypadku braku możliwości podłączenia
nieruchomości na terenie uzdrowiska
Jedlina-Zdrój do sieci gazowej

1

Analizując projekt uchwały pod kątem możliwości wykonania
restrykcyjnych unormowań w zakresie warunków technicznych,
jakie mają spełniać urządzenia do spalania paliw stałych a także
terminów ich wejścia w życie stwierdzam, że w praktyce będzie to
bardzo trudne do zrealizowania.

Uwaga nie podlega rozpatrzeniu.
Uwaga nie formułuje wniosków do
zapisów uchwał, zgodnych z zakresem
określonym w art. 96 ustawy POŚ.

1

Duża liczba budynków wyposażonych jest w stare instalacje
grzewcze, wymagające znacznych nakładów finansowych aby
dostosować je do zakładanych w uchwale wymogów. Względy
ekonomiczne zatem stanowić będą bariery do stosowania przez
mieszkańców przepisów, o których mowa w projekcie uchwały.

Uwaga nie podlega rozpatrzeniu.
Uwaga nie formułuje wniosków do
zapisów uchwał, zgodnych z zakresem
określonym w art. 96 ustawy POŚ.

1

Konieczne jest wprowadzenie certyfikacji kotłów na paliwa stałe i
paliw węglowych.
Kontrola jakości paliw węglowych powinna w większym stopniu
dotyczyć podmiotów, które handlują i wprowadzają je do obrotu.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga wykracza poza art. 96 ustawy POŚ.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga wykracza poza art. 96 ustawy POŚ.

W założeniach jest zapis o zezwoleniu używania wyłącznie gazu i
lekkiego oleju opałowego po roku 2024. Brak jest odniesienia do
poziomów emisji spalin z urządzeń gazowych i olejowych. Kocioł
olejowy przeciętnej jakości emituje do atmosfery dużo więcej
szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń niż nowoczesny kocioł na
biomasę. Istnieją obiekty w strefie uzdrowiskowej, które
zainwestowały w nowoczesne kotły na pellet spełniające wymogi
klasy 5 (Rozporządzanie KUE 2015/1189). Te urządzenia emitują
mniej zanieczyszczeń niż kotły olejowe wiec zakaz jest
niezrozumiały. Każdemu dać możliwość wyboru paliwa jakie
będzie stosowane ale ograniczyć w sposób zgodny z gotowym
prawem UE ilość emitowanych spalin.
Zmiana zapisu § 4 - Wprowadzenie ograniczenia emisji spalin
stosownie do Rozporządzania KUE 2015/1189 zarówno dla kotłów
jak i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń i zgodnie z prawem
nadrzędnym do prawa krajowego wyeliminować problem emisji
spalin.

Uwaga nie została uwzględniona.
Zakres ograniczeń dla gminy uzdrowiskowej DusznikiZdrój został określony zgodnie z wynikami wykonanej
dla uzdrowisk ekspertyzy. Zastosowane w uchwale
ograniczenia mają na celu osiągnięcie efektu
ekologicznego.

1

76 29/08/2017

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA
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Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

77 29/08/2017

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Urząd Miasta Boguszowa-Gorc
Pl. Odrodzenia 1 58-370 BoguszówGorce

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

1

Stosowanie biomasy w nowoczesnych paleniskach spełniających
wymogi EUROPROJEKTU jest porównywalnie emisyjne ze
spalaniem gazu lub oleju. Biomasa jest OZE, natomiast węgiel nie
jest. Biomasa ma około 7% udziału w ogrzewaniu. Zgodnie z
Dyrektywą UE 2009/28/WE do roku 2020 należy ograniczyć
zużycie energii o 20 %, oraz emisję gazów do atmosfery oraz
uzyskać 20 % udziału OZE w wytwarzaniu energii. Jeżeli
uzdrowiska oraz miasto Wrocław wycofają biomasę to dodatkowy
ciężar wypełnienia założeń Dyrektywy 2009/28/WE spadnie na
pozostałe gminy województwa. Jest to nakładanie
nieproporcjonalnych obciążeń i obowiązków. Dopuszczenie
biomasy w nowoczesnych paleniskach spełniających wymogi
EUROPROJEKTU

1

Określić uprawnienia do wystawiania certyfikatu jakości dla
Uwaga uwzględniona.
stosowanego paliwa. Nie zostało określone kto jest uprawniony do Zapis dot. certyfikatów stosowanego
wystawiania certyfikatu jakości dla stosowanego paliwa
paliwa został usunięty.

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała dopuszcza instalacje zgodne z
ekoprojektem w strefie C ochrony
uzdrowiskowej, pod warunkami
określonymi w uchwale.

1

Wnioskuję o przygotowanie uchwały zapewniającej rozwiązania
będące realnym kompromisem pomiędzy poprawą jakości
powietrza a możliwościami finansowymi mieszkańców.
Projekt uchwały zaklada zbyt restrykcyjne podejście do
ograniczenia niskiej emisji „kominowej". Działania restrykcyjne
powinny być poprzedzone działaniami zachęcającymi do wymiany
źródeł ciepła na ekologiczne.
System taki powinien zakładać przede wszystkim wsparcie
finansowe (zwłaszcza w subregionach o niskim dochodzie per
capita), poprzez:
a) łatwo dostępne dofinansowania do kosztów przebudowy
instalacji i wymiany źródeł ciepła na kotły opalane gazem,
b) łatwo dostępne dofinansowania do kosztów budowy OZE w
gospodarstwach domowych opierających się na energii słonecznej
lub wiatrowej,
c) częściowe dofinansowanie kosztów eksploatacji instalacji w
pierwszym okresie jej użytkowania w związku ze zwiększonymi
kosztami zakupu paliwa gazowego.

Uwaga nie została uwzględniona. Kwestie finansowe
pozostają poza zakresem określonym w art. 96 ustawy
POŚ.

1

W uchwale należy rozważnie określić termin obowiązywania
działań zachęcających do wymiany źródeł energii. Dopiero w
drugiej części uchwały powinno się wskazać działania restrykcyjne,
z wyznaczonymi terminami i karami finansowymi. Termin
obowiązywania działań zachęcających do wymiany źródeł energii
należy określić biorąc pod uwagę zarówno ilość instalacji
podlegających wymianie jak i dostępność finansową rozwiązań
ekologicznych dla gospodarstw domowych, a także możliwości
wykonawcze firm, które będą to wykonywały.

Uwaga nie została uwzględniona.
Zapisy uchwał zostały opracowane zgodnie z art. 96
ustawy POŚ.
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Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

78 29/08/2017

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Urząd Gminy Zawonia
ul. Trzebnicka 11 55-106 Zawonia

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

1

Projekt uchwały wprowadza mało realne terminy na spełnienie
wymogów oraz nie uwzględnia sytuacji finansowej mieszkańców.
Projekt uchwały powołuje się na rozporządzenie Komisji UE
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. ale analizując jej treść ma się
wrażenie, że powstała w oderwaniu od powyższego
rozporządzenia. Zakłada bowiem ono zakaz wprowadzania na
rynek UE kotłów na paliwo stałe nie spełniające wymagań
określonych w tym rozporządzeniu od dnia 1 stycznia 2020 roku
natomiast projekt uchwały skraca ten czas do 1 lipca 2018 roku.
Dodatkowo projekt uchwały zakłada o wiele bardziej restrykcyjne
działania niż te opisane w rozporządzeniu, dotyczy to chociażby
kotłów z ręcznym podawaniem paliwa. Zarówno nadmierne
zaostrzanie przepisów jak i wyznaczanie nierealnych terminów
spełnienia wymogów nie wpłynie na osiągnięcie założonych celów.

1

Egzekwowanie regulacji zawartych w uchwale będzie bardzo
trudne. Restrykcyjne zapisy projektu uchwały będą wymagały
zorganizowania kosztownego systemu kontroli. Jednocześnie ze
względu na niskie dochody mieszkańców nakładanie kar
finansowych wydaje się mało zasadne. Gdyby warunki
ekonomiczne pozwalały na to, to wielu najemców/właścicieli lokali
samodzielnie wymieniałoby źródła energii na ekologiczne. Główną
barierą pozostawania przy tradycyjnych źródłach wytwarzania
energii jest trudna sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych.

1

Z uwagi na lokalizację wszystkie mieszkania lub domy na terenie
gminy Zawonia nie mogą zostać podłączone do zbiorczej sieci
ciepłowniczej. Nieliczne miejscowości posiadają zbiorczą sieć
gazową. Część zabudowy mieszkaniowej gminy Zawonia to
rozproszona zabudowa poniemiecka, nie spełniająca wymagań
termomodernizacyjnych, często pozbawiona instalacji c.o..
Budynki te ogrzewane są często tzw. "piecokuchniami kaflowymi"
. Stare budynki posiadają przewody kominowe wzniesione
tradycyjną metodą murowaną i nie nadają się do zastosowania
nowoczesnych urządzeń grzewczych. Mając to na uwadze Wójt
Gminy Zawonia wnosi aby wydłużyć okres przejściowy co najmniej
dwukrotnie, głównie ze względów ekonomicznych
Co najmniej dwukrotnie wydłużyć okres zakazu spalania paliw
stałych w instalacjach oddanych do użytku przed 1 lipca 2018 r.
niespełniających i spełniające wymagania w zakresie minimalnych
standardów emisyjnych wymagań w zakresie minimalnych
standardów emisyjnych
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Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uwaga uwzględniona w zakresie
dopuszczenia do eksploatacji kotłów z
ręcznym załadunkiem o emisyjności
cząstek stałych (pyłu) zgodnie z zał. II do
rozporządzenia 2015/1189 dyrektywy
Ecodesign.
W odniesieniu do kwestii finansowania:
mając na uwadze wysokie koszty
koniecznych do podjęcia działań,
Uchwała wprowadza okresy przejściowe.
Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia
21 maja 2008 r. w sprawie jakości
powietrza i czystszego z dnia 21 maja
2008 r. w sprawie jakości powietrza i
czystszego powietrza dla Europy wymaga,
aby w przypadku przekroczenia wartości
dopuszczalnych stężeń władze publiczne
podjęły odpowiednie działania, tak aby
okres, w którym nie są one dotrzymane,
był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę
powyższe, jak i terminy określone w
obowiązującym od 2014 r. Programie
ochrony powietrza, stanowiącym prawo
lokalne, w stosunku do którego terminy
w uchwale zostały wydłużone, możliwość
dalszego przedłużenia okresów

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Uwaga nie podlega rozpatrzeniu.
Uwaga nie formułuje wniosków do
zapisów uchwał, zgodnych z zakresem
określonym w art. 96 ustawy POŚ.

Uwaga nie została uwzględniona.
Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do
podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy
przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja
2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego z dnia
21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i
czystszego powietrza dla Europy wymaga, aby w
przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych
stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie
działania, tak aby okres, w którym nie są one
dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę
powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym
od 2014 r. Programie ochrony powietrza,
stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego
terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość
dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie
z uwagą oceniono negatywnie.

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

79 29/08/2017
80 31/08/2017

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Urząd Miasta Nowa Ruda
Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
Urząd Miasta Jelcz-Laskowice
Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

1

1

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

1

Opinia pozytywna

Opinia przyjęta.

1

Zapisy ww. projektu nie będą mogły być egzekwowane do
momentu opublikowania i obowiązywania stosownych przepisów
prawnych określających parametry jakościowe dopuszczające
stosowanie poszczególnych rodzajów paliw do eksploatacji w
urządzeniach grzewczych. ( Obecnie nie ma możliwości
stwierdzenia czy używane paliwa stałe spełniają normy, gdyż takie
normy nie istnieją.)
W projekcie brak jest doprecyzowanych zapisów prawnych m.in.
nie określono sposobu i narzędzi, dotyczących obszaru
przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania
przedmiotowej uchwały.

Uwaga uwzględniona.
Zapis dotyczący konieczności posiadania
przez użytkownika certyfikatu jakości
stosowanego paliwa został usunięty.

1

81 01/09/2017

Urząd Gminy Bogatynia
Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

Uwaga uwzględniona częściowo.
W §8 uchwały określono obowiązki
podmiotów objętych uchwałą w zakresie
niezbędnym do kontroli realizacji
uchwały. Zadania kontrolne oraz sankcje
w zakresie przestrzegania przepisów
wprowadzonych uchwałą (zgodnie z art.
334 ustawy POŚ) zostały określone w
uzasadnieniu do uchwały.

1

Dopuszczenie do użytkowania instalacji wyposażonych w ruszt
Uwaga uwzględniona częściowo.
awaryjny i z ręcznym podawaniem paliwa, które spełniają
Uwaga uwzględniona w zakresie
określone Uchwałą wymogi co do poziomu emisji cząstek stałych. dopuszczenia do eksploatacji kotłów z
ręcznym załadunkiem o emisyjności
cząstek stałych (pyłu) zgodnie z zał. II do
Rozporządzenia (UE) 2015/1189
dyrektywy Ecodesign.

1

Wprowadzenie możliwości bezterminowej eksploatacji kominków
będących w eksploatacji w dniu wejścia w życie uchwały, z
jednoczesnym nałożeniem obowiązku montażu odpowiednich
filtrów.

Uwaga uwzględniona.
Uchwała dopuszcza w przypadku
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń
stosowanie urządzeń zapewniających
redukcję emisji pyłu do wartości
określonych w załączniku nr II do
Rozporządzenia (UE) 2015/1185

1

Bardziej szczegółowe uregulowanie kwestii wydawania
certyfikatów jakości paliwa przez podmioty wprowadzające je do
obrotu
Bardziej szczegółowe uregulowanie kwestii kontroli przestrzegania
zapisów Uchwały oraz kar za jej nieprzestrzeganie

Uwaga nie została uwzględniona.
Uwaga wykracza poza art. 96 ustawy POŚ.

1
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Uwaga uwzględniona częściowo.
W §8 uchwały określono obowiązki
podmiotów objętych uchwałą w zakresie
niezbędnym do kontroli realizacji
uchwały. Zadania kontrolne oraz sankcje
w zakresie przestrzegania przepisów
wprowadzonych uchwałą (zgodnie z art.
334 ustawy POŚ) zostały określone w
uzasadnieniu do uchwały.

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

82 07/09/2017
83 07/09/2017

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Urząd Gminy Marciszów
ul. Szkolna 6 58-410 Marciszów
Urząd Miejski Wrocławia
ul. G. Zapolskiej 4 50-032 Wrocław

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

1
1

1

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

1

Wydłużenie określonych w § 9 Uchwały okresów przejściowych
odpowiednio do dnia 1 stycznia 2030r. dla instalacji
wymienionych w pkt. 1 oraz do dnia 1 stycznia 2034r. dla instalacji
wymienionych w pkt. 2. 6.

Uwaga nie została uwzględniona.
Mając na uwadze wysokie koszty koniecznych do
podjęcia działań, Uchwała wprowadza okresy
przejściowe. Jednocześnie Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja
2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego z dnia
21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i
czystszego powietrza dla Europy wymaga, aby w
przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych
stężeń władze publiczne podjęły odpowiednie
działania, tak aby okres, w którym nie są one
dotrzymane, był jak najkrótszy. Biorąc pod uwagę
powyższe, jak i terminy określone w obowiązującym
od 2014 r. Programie ochrony powietrza,
stanowiącym prawo lokalne, w stosunku do którego
terminy w uchwale zostały wydłużone, możliwość
dalszego przedłużenia okresów przejściowych zgodnie
z uwagą oceniono negatywnie.

1

Wprowadzenie dopłat do wymiany źródeł ogrzewania oraz zakupu
niskoemisyjnych paliw

Uwaga nie została uwzględniona. Kwestie finansowe
pozostają poza zakresem określonym w art. 96 ustawy
POŚ.

1

Opinia pozytywna

Opinia przyjęta.

Gmina Wrocław uzasadnia, że określony w § 4 projektu uchwały
termin (1 styczeń 2024 r.) może spowodować konieczność
wymiany przez posiadaczy instalacji spalania paliw stałych (kotłów,
pieców), użytkowanych w krótkim okresie czasu od ich zakupu i
zainstalowania, tj.: pieców sprawnych, niewyeksploatowanych,
mając na uwadze, że średni czas eksploatacji kotłów średniej klasy,
zapewniający efektywną sprawność cieplną urządzeń wynosi ok.
10 - 15 lat. Jednocześnie za wydłużeniem podanego horyzontu
czasowego przemawiają względy ekonomiczne domowych
budżetów. Posiadający źródła grzewcze na paliwa stałe zobowiązani do ich wymiany projektowaną uchwałą - będą mieli
więcej czasu na dostosowanie swoich domowych budżetów na
zakup nowego, lepszej jakości, ale również i droższego pieca.
Niejednokrotnie zajdzie też potrzeba dostosowania pozostałej
części instalacji c.o. do nowych parametrów systemu grzewczego.
Przesunięcie terminu wprowadzenia ograniczeń dla instalacji
opalanych paliwem stałym, oddanych do użytkowania przed
dniem 1 lipca 2018 r. (tj. instalacji istniejących, użytkowanych) z
dnia 1 stycznia 2024 r. na dzień 1 stycznia 2027 r.

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała wprowadza okresy przejściowe
wprowadzenia ograniczeń dla kotłów
opalanych paliwem stałym, oddanych do
użytkowania przed dniem 1 lipca 2018 r.
(tj. instalacji istniejących, użytkowanych),
zgodnie z którymi, do dnia 30 czerwca
2024 r. należy zakończyć eksploatację
kotłów pozaklasowych oraz do 30
czerwca 2028 r. zakończyć eksploatację
kotłów klasy 3, 4 i 5 zgodnie z polską
normą, pod warunkami określonymi w
uchwale.
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Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Opinia pozytywna w odniesieniu do par.
1,2,3,8,9.
Opinia negatywna w odniesieniu do par.
4,5,6,7

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

1

Proponowany uchwałą zakaz spalania paliw stałych, w tym także
paliwa w postaci biomasy nie uwzględnia ograniczeń wynikających
z uwarunkowań technicznych, finansowych, jak również
lokalizacyjno – społecznych, stanowiących istotną przeszkodę w
podłączeniu obiektów/lokali/mieszkań do sieci ciepłowniczej i
korzystaniu z ciepła sieciowego w zamian za rezygnację z
węglowego źródła ciepła. Podobnie, zakaz nie uwzględnia ww.
uwarunkowań uniemożliwiających podłączenie do sieci gazowej.
W takim przypadku jedyną alternatywą może okazać się energia
elektryczna, która stanowi odrębne zagadnienie do dyskusji w
aspekcie praktycznym i ekonomicznych konsekwencji społecznych.
Dopuszczenie do eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw stałych po spełnieniu określonych warunków
technicznych, jakościowych i formalnych.

Uwaga uwzględniona.
Uchwała dopuszcza eksploatację kotłów,
w których następuje spalanie paliw
stałych po spełnieniu warunków, o
których mowa w uchwale.

1

Za wprowadzeniem takiego rozwiązania w akcie prawa
miejscowego przemawiają zobowiązania wynikające z
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 oraz z rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 28
kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów
dotyczących Ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. Wymagania
rozporządzeń w sprawie Ekoprojektu ograniczają emisję pyłu i
związków gazowych zostały wprowadzone jednolicie dla całej Unii
Europejskiej (od 2020 r. obejmą kotły na paliwa stałe a od 2022 r.
miejscowe ogrzewacze pomieszczeń dopuszczone do obrotu na
obszarze UE).
Dopuszczenie do stosowania paliwa stałego w instalacjach
spalania paliw spełniających wymagania rozporządzeń Komisji (UE)
- pod warunkiem określenia właściwych parametrów dla węgla
kamiennego (np. przez akredytowane jednostki badawcze do
czasu ukazania się stosownych rozporządzeń) oraz drewna.

Uwaga uwzględniona częściowo.
Uchwała dopuszcza stosowanie biomasy
stałej (w tym drewna) zgodnie z
warunkami określonymi w uchwale.
Uchwała nie wprowadza natomiast
parametrów stosowanego paliwa stałego,
gdyż jest to przedmiotem
przygotowywanej obecnie regulacji
prawnej na poziomie krajowym. Zachodzi
uzasadniona obawa, że po ich
wprowadzeniu uchwała pozostawałaby w
sprzeczności z ww. regulacjami
ustawowymi

1

Ujęcie miałów węglowych jako paliwa zakazanego do stosowania

Uwaga uwzględniona.
Uchwała wprowadza zakaz stosowania
węgla kamiennego w postaci sypkiej o
uziarnieniu poniżej 3 mm.

1

zapisy ujęte w § 4 i § 5 uchwały nie zachowują spójności z § 6 Uwaga uwzględniona.
niniejszego projektu uchwały, który zakłada zakaz stosowania Zapisy uchwały zostały doprecyzowane.
biomasy o wilgotności powyżej 20%, tym samym można rozumieć,
iż biomasa o wilgotności poniżej 20% winna być (przez
domniemanie) dopuszczona do stosowania.
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Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

1

84 28/09/2017

85

29-09-2017

PO TERMINIE
Urząd Gminy Świeradów-Zdrój
11-go Listopada 35, 59-850
Świeradów-Zdrój

Urząd Gminy Szczawno-Zdrój
Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

§7 błędnie odsyła do „wymagań określonych w § 6, skoro przepis
ten w istocie zawiera zakazy stosowania określonych rodzajów
paliw. Wydaje się, że prawidłowym rozwiązaniem byłoby
precyzyjne opisanie, jakich konkretnie wymagań dotyczy ten
przepis. Zatem zapis ten może okazać się niemożliwy do wdrożenia
i realizowania pod względem posiadania dokumentu przez
podmioty eksploatujące, jak i jego sprawdzenia przez organy
kontrolne

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

Uwaga uwzględniona.
Z treści uchwały usunięto zapis dotyczący
konieczności posiadania przez
użytkownika instalacji certyfikatu jakości
stosowanego paliwa.

1

W projekcie uchwały być dopuszczona możliwość palenia węglem,
tylko że w nowoczesnych kotłach. Proponowane w projekcie
uchwały rozwiązania wiążą się z znacznymi opłatami przy
wymianie ogrzewania z węglowego na elektryczne bądź gazowe.
Ponadto na terenie Świeradowa-Zdroju nadal w wielu miejscach
nie ma dostępu do sieci gazowej.

Uwaga nie podlega rozpatrzeniu z uwagi
na przekroczony termin wydania opinii,
określony w art. 96 ust. 3 ustawy POŚ.

1

Dopuścić kominki po wyposażeniu w urządzenie redukujące
emisję pyłu. Zakaz użytkowania kominków uderza w kulturę i
architekturę regionu. Proponuję wyposażenie kominków w
urządzenie redukujące emisję pyłu.

Uwaga nie podlega rozpatrzeniu z uwagi
na przekroczony termin wydania opinii,
określony w art. 96 ust. 3 ustawy POŚ.

1

Gmina Szczawno-Zdrój, posiadająca status uzdrowiska, w pełni
popiera inicjatywę wdrożenia w życie uchwał ograniczających
użytkowanie instalacji mających szkodliwy wpływ na stan
powietrza, szczególnie na obszarze uzdrowisk.

Uwaga nie podlega rozpatrzeniu z uwagi
na przekroczony termin wydania opinii,
określony w art. 96 ust. 3 ustawy POŚ.

1

Pewne zaniepokojenie wzbudził jednak projekt uchwały dla
terenów uzdrowiskowych, w zapisie § 4: ,, W instalacjach
wskazanych w § 2, oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018 r.,
od dnia 1 stycznia 2024 r. dopuszcza się stosowanie wyłącznie
następujących rodzajów paliw: 1) paliwa gazowego ... , 2) lekkiego
oleju opałowego ...". Realizowany przez NFOSiGW we Wrocławiu
od 2013 r. Program KAWKA dopuszcza do stosowania, jako nowe
rozwiązania, źródła ciepła opalane paliwem stałym o określonych
standardach emisyjnych i standaryzowanego paliwa, niemniej
jednak paliwa stałego, które po wejściu w życie uchwały będzie
zakazane od 2024 r. Analiza zastosowanych rozwiązań u
beneficjentów Programu Kawka, wskazała że w latach 2015-2017
na terenie uzdrowiska Szczawno-Zdrój zamontowano 41 nowych
źródeł stałopalnych. Refleksję wzbudza możliwe zaniepokojenie
mieszkańców, którzy np. w 2017 r. zamontowali nowy piec, a
następnie w 2023 r., czyli po 5 latach będą zmuszeni go
zdemontować. Kto wówczas winien ponieść koszty ponownego
montażu źródła ciepła opalanego już gazem bądź olejem
opałowym ? Ogłoszony w 2017 r. przez WFOŚiGW Program
Priorytetowy Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Dolnego Śląska
(PPONE) również dopuszcza montaż kotłów stałopalnych
najwyższej klasy, ale jednak stałopalnych.
Należałoby zastosować dłuższy okres na przejście na nowy rodzaj
paliwa w przypadku kotłów klasy 5 zrealizowanych w ramach
Programu KAWKA , ewentualnie rozważyć możliwości
dofinansowania w ramach różnych funduszy (gminnego,
wojewódzkiego, ochrony środowiska, unijnego).

Uwaga nie podlega rozpatrzeniu z uwagi
na przekroczony termin wydania opinii,
określony w art. 96 ust. 3 ustawy POŚ.
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Rozstrzygnięcie opinii JST do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

L.P.

Data wpływu

86 29/09/2017

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Urząd Gminy Kobierzyce
hmichalak@ugk.pl

Uchwała
Uchwała
dla
dla
m. Wrocław uzdrowisk

Uchwała
dla woj.
dolnośląski
ego

Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

1

Potrzeba zabezpieczenia obszaru przylegającego do stref ochrony
uzdrowiskowej, np. o minimalnej szerokości 500m od granic strefy
w którym obowiązywałyby ustalenia takie, by użytkowane na tym
obszarze instalacje nie miały szkodliwego wpływu na zachowanie
walorów klimatycznych uzdrowiska.

Uwaga nie podlega rozpatrzeniu z uwagi
na przekroczony termin wydania opinii,
określony w art. 96 ust. 3 ustawy POŚ.

1

Ponadto przychylamy się do inicjatywy Pana Marszałka zabiegania
o wprowadzenie specjalnych taryf gazu i energii elektrycznej dla
odbiorców tych mediów zamieszkałych na terenach uzdrowisk.

Uwaga nie podlega rozpatrzeniu z uwagi
na przekroczony termin wydania opinii,
określony w art. 96 ust. 3 ustawy POŚ.

1

Obawiamy się, że tak rygorystycznie wprowadzone ograniczenia w
użytkowaniu paliw stałych na terenach uzdrowiskowych mogą być
nie do udźwignięcia przez mieszkańców gorzej sytuowanych.
Szczególnie, że rodzaj użytkowanego obecnie paliwa stałego dla
znaczącej części tej grupy mieszkańców nie jest wyborem lecz
koniecznością, a proponowane do wprowadzenia regulacje nie
dają żadnej alternatywy. Dzieląc się powyższymi refleksjami na
temat przedmiotowych uchwał, Uzdrowiskowa Gmina Miejska
Szczawno-Zdrój deklaruje zaangażowanie w realizację
przedsięwzięć mających na celu doprowadzenie do uzyskania
dobrego stanu jakości powietrza na terenie województwa.

Uwaga nie podlega rozpatrzeniu z uwagi
na przekroczony termin wydania opinii,
określony w art. 96 ust. 3 ustawy POŚ.

1

Zapis w § 4 pkt. Czy korzystanie z Kominka który wydziela ciepło
tylko miejscowo jest dopuszczone? Należy rozważyć sytuacje gdy
ogrzewanie jest wyłącznie kominkiem.
Proponujemy wprowadzenie klarownych zapisów mówiących o
tym że np. .Kominki wykorzystywane do celów rekreacyjnych
normy klasy 5, a stosowane paliwo ( drewno) spełnia pozostałe
wymogi określone w założeniach (wilgotność biomasy jest poniżej
20% ), są dopuszczone do użytku.

Uwaga nie podlega rozpatrzeniu z uwagi
na przekroczony termin wydania opinii,
określony w art. 96 ust. 3 ustawy POŚ.

1

Proponujemy przeanalizowanie czy możliwe jest "zabezpieczenie"
potencjalnego użytkownika przed nieuczciwością sprzedawców
poprzez ograniczenia związane z dystrybucją produktów
wymienionych w paragrafie 7 na terenie objętym uchwałą.
Paragraf 8 wskazuje że uchwała dotyczy podmiotów które
eksploatują instalację, nie ma mowy o dystrybutorach/
sprzedawcach paliw.
Proponujemy zobowiązać dystrybutora np. do informowania
mieszkańców o jakości sprzedawanego paliwa i czy korzystanie z
takiego paliwa jest zgodne z założeniami uchwały.

Uwaga nie podlega rozpatrzeniu z uwagi
na przekroczony termin wydania opinii,
określony w art. 96 ust. 3 ustawy POŚ.

1

Czy na etapie użytkowania podmiot eksploatujący obarczony
będzie przeprowadzaniem specjalistycznych badań emisji pyłów?
Czy mowa tu o producenckiej gwarancji dot. ilości emisji pyłów,
(przy założeniu prawidłowego, wskazanego przez producenta
korzystania). Obecny zapis jest nieprecyzyjny
Należałoby wskazać bardziej konkretnie o jakim dokumencie
potwierdzającym spełnienie w/w zapisów (dot. emisji ilości pyłów
) jest mowa.

Uwaga nie podlega rozpatrzeniu z uwagi
na przekroczony termin wydania opinii,
określony w art. 96 ust. 3 ustawy POŚ.
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Pozytywne/częściowo pozytywne
rozpatrzenie z uzasadnieniem

OPINIA

Negatywne rozpatrzenie z uzasadnieniem

Brak rozstrzygnięcia z uzasadnieniem

1

Zapis w § 8 pkt. 2 nieprecyzyjny. Nie jest jasne kto wystawia
certyfikat jakości paliwa? Czy mowa tu o oświadczeniach
certyfikatach "producenta" czy o konkretnym niezależnych
badaniach, przeprowadzanych w akredytowanych laboratoriach?
Proponujemy doprecyzowanie zapisu, konkretny zapis ułatwi
interpretację jego założeń przez przeciętnego użytkownika.
Proponujemy wskazanie informacji o jakim rodzaju certyfikatu jest
mowa, pomoże to uniknąć sytuacji dotyczącej nieuczciwości
dystrybutorów mogących wystawiać własne certyfikaty,
oświadczenia, o jakości sprzedawanych paliw, niepodparte
aktualnymi badaniami. Należałoby doprecyzować zapis.

Uwaga nie podlega rozpatrzeniu z uwagi
na przekroczony termin wydania opinii,
określony w art. 96 ust. 3 ustawy POŚ.

1

Zapis uwzględniony w § 8 określającym terminy, wejścia w życie
uchwały są nieprecyzyjne - nie uwzględniono urządzeń bez
autotematycznego podajnika.

Uwaga nie podlega rozpatrzeniu z uwagi
na przekroczony termin wydania opinii,
określony w art. 96 ust. 3 ustawy
POŚ.+A224:M227
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