
Uchwała Nr XXXV/399/17 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

 
z dnia  28 kwietnia 2017 roku 

 
w sprawie: apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego podjęcia skutecznych 

działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Polsce 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), w związku z § 21 ust. 2 pkt 2 
Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny stanowiącego załącznik do uchwały nr XI/58/2003 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 4701 z późn.zm.) 

 
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 

uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. Wystąpić z apelem do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie skutecznych działań 
mających na celu poprawę jakości powietrza w Polsce w brzmieniu ujętym w załączniku 
do uchwały. 

2. Uchwałę przekazać Prezesowi Rady Ministrów oraz do wiadomości: Marszałkowi Województwa 
Śląskiego, posłom i senatorom z terenu województwa śląskiego oraz wszystkim organom 
stanowiącym gmin i powiatów województwa śląskiego. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 

(-) Przewodniczący Rady Miejskiej  
        Bernard Strzoda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
Załącznik 
do uchwały Nr XXXV/399/17 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach   
z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

 
 
 

APEL 

 
 

Coroczne oceny jakości powietrza na terenie województwa śląskiego wykonywane przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wskazują na bardzo zły stan jakości 
powietrza w województwie, ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłów PM 10, 
PM 2,5 oraz poziomu benzo(a)pirenu. Stężenia w poprzednich latach wielokrotnie przekraczały 
dopuszczalne normy a na początku 2017 roku w województwie śląskim odnotowano rekordowo 
wysokie stężenia pyłów. 

Z najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) uwzględniającego dane 
z początku 2016 roku wynika, że 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej 
znajduje się w Polsce, z czego aż 10 leży w województwie śląskim. W kraju z powodu 
zanieczyszczenia powietrza umiera przedwcześnie powyżej 40 tysięcy osób rocznie. 

Dotychczasowe działania podejmowane przez poszczególne samorządy, zmierzające             
do poprawy stanu powietrza, są niewystarczające wobec skali problemu. Rozwiązanie tego problemu 
wymaga rozwiązań systemowych w skali całego kraju, które będą wspierać działania władz 
samorządowych różnego szczebla. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ma wszelkie mechanizmy 
i możliwości by podjąć skuteczne działania zwalczające bardzo złą jakość powietrza.  W związku 
z powyższym apelujemy o przygotowanie regulacji prawnych obejmujących: 
1) określenie minimalnych norm standardów emisyjnych dla sprzedawanych oraz użytkowanych 

kotłów; 
2) wprowadzenie norm jakości paliw stałych dopuszczonych do sprzedaży i zakaz sprzedaży         

na rynku detalicznym paliw emitujących największe zanieczyszczenia; 
3) powstanie programów wsparcia finansowego dla terenów najbardziej dotkniętych niską emisją; 
4) przygotowanie programów pomocowych dla osób najbiedniejszych w formie dopłat                    

do termomodernizacji i zmiany źródła ciepła, obniżenia stawek podatkowych dla dopuszczonych 
do obrotu paliw stałych ora prądu i gazu używanych do celów grzewczych; 

5) wprowadzenie ulgi podatkowej na cele remontowo-budowlane związane z kompleksową 
termomodernizacją budynków mieszkalnych i wymianą źródeł ciepła na wysokosprawne 
i niskoemisyjne; 

6) wprowadzenie zmian w przepisach, które uprawniałyby samorządy do administracyjnego 
nakazywania podłączania budynków do sieci ciepłowniczych i gazowych; 

7) wprowadzenie ogólnokrajowych przepisów umożliwiających kontrolę spalania paliw stałych, 
kontrolę emisji pyłów z kominów i stosowanych urządzeń grzewczych w sektorze komunalno-
bytowym. 

 
Powyższe regulacje powinny być wprowadzone bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem czasu                 
na konsultacje społeczne z samorządowcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych           
oraz społeczeństwem. 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-rising/en/


 

 


