
DRUK NR 15/XXIV

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie wystąpienia do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o podjęcie inicjatywy 
uchwałodawczej dotyczącej wprowadzenia na obszarze miasta Gryfina ograniczeń w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Gryfinie zwraca się do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 
z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w celu wprowadzenia na obszarze miasta Gryfina 
dalej idących ograniczeń niż określone w Uchwale nr XXX/540/18 Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 
zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw.(Dz. Urz. Woj. Zach. z 2018 r. poz. 4984), a mianowicie:

1) Zmianę § 8 pkt 2 uchwały poprzez skrócenie okresu przejściowego wprowadzenia wymagań 
wskazanych w § 5 uchwały dla instalacji na terenie miasta Gryfina, których eksploatacja rozpoczęła 
się przed dniem wejścia w życie uchwały:

a) od 1 stycznia 2022 r. w przypadku instalacji nie spełniających wymagań odnoszących się do 
sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 
303-5:2012;

b) od 1 stycznia 2025 r. w przypadku instalacji spełniających wymagania odnoszące się do 
sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 
303-5:2012.

2) Wprowadzenie zakazu eksploatacji instalacji nie spełniających wymagań odnoszących się do 
sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 5 według normy PN-EN 303-
5:2012 dla nowo budowanych nieruchomości na terenie miasta Gryfina.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga
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UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2020 r. do Rady Miejskiej w Gryfinie wpłynęła petycja grupy
mieszkańców Gryfina dotycząca ograniczenia emisji niskiej i poprawy jakości powietrza w
mieście Gryfino. Wobec sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa podmiot wnoszący petycję
w dniu 23 marca 2020 r. został poinformowany przez Przewodniczącego Rady o braku możliwości
rozpatrzenia petycji w planowanym terminie przewidzianym przez ustawę i o wyznaczeniu
nowego terminu.

Jak wynikało z treści petycji grupa mieszkańców Gryfina postanowiła wnioskować do
Rady Miasta, w trosce o poprawę jakości powietrza w mieście Gryfino, o podjęcie stosownych
działań w zakresie egzekwowania od użytkowników pieców na paliwa stałe właściwej
technologii ich spalania. Spośród 5 zgłoszonych postulatów Rada Miejska w Gryfinie za
uzasadnione uznała 3 postulaty, a mianowicie:
- wprowadzenie preferencji i ułatwień dla mieszkańców Gryfina w zakresie dostępu
do ciepła systemowego z Elektrowni Dolna Odra oraz rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej,
- wprowadzenie 12 miesięcznego okresu przejściowego wraz z sankcjami za jego niedotrzymanie
na wymianę wysokoemisyjnych pieców na paliwa stałe na terenie miasta;
- wprowadzenie zakazu stosowania pieców na paliwa stałe dla nowobudowanych
nieruchomości oraz preferencji dla niskoemisyjnych systemów grzewczych.

Organem upoważnionym do wprowadzenia regulacji dotyczących 12 miesięcznego
okresu przejściowego wraz z sankcjami za jego niedotrzymanie na wymianę wysokoemisyjnych
pieców na paliwa stałe na terenie miasta oraz wprowadzenia zakazu stosowania pieców na
paliwa stałe dla nowo budowanych nieruchomości są sejmiki poszczególnych województw.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/540/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26
września 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,
takie zakazy i okresy przejściowe dla całego naszego województwa zostały wyznaczone. Z uwagi,
iż autorzy petycji wnioskowali, mimo to, aby na terenie miasta Gryfino okres przejściowy został
skrócony, rada miejska przychyliła sie do tego postulatu. Stosownie do tego przygotowano
projekt uchwały intencyjnej, dotyczącej wprowadzenia na obszarze miasta Gryfina ograniczeń w
zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zawierający postulaty
wynikające z treści przedmiotowej petycji.
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