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UCHWAŁA NR 635/XLI/2013 
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 18 grudnia 2013 r. 

w sprawie apelu do Sejmiku Województwa Śląskiego o podjęcie bezzwłocznych działań zmierzających 
do ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianą) oraz § 13 ust. 2 Statutu Miasta Rybnika, przyjętego Uchwałą Rady Miasta 
Rybnika Nr 834/XLIII/2002 z dnia 4 października 2002 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 4699), 

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Przemysłu Górniczego, Ekologii 
i Rolnictwa, 

Rada Miasta Rybnika 
uchwala:

§ 1. Wystąpić z apelem do Sejmiku Województwa Śląskiego o podjęcie bezzwłocznych działań zmierzających 
do ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie województwa. 

§ 2. Zobowiązać Prezydenta Miasta Rybnika do przesłania niniejszej uchwały Przewodniczącemu Sejmiku 
Województwa Śląskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Wojaczek
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Załącznik Nr 1 do UchwałyNr 635/XLI/2013

RadyMiasta Rybnika

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Apel Rady Miasta Rybnikado SejmikuWojewództwa Śląskiego

Rada Miasta Rybnika zwraca się do Sejmiku Województwa Śląskiego z apelem o podjęcie bezzwłocznych
działań ograniczających niską emisję zanieczyszczeń a w konsekwencji przyczyniających się do poprawy jakości
powietrza.

Troska o ochronę powietrza winna być obowiązkiem każdego człowieka. Stąd wobec dramatycznie
pogarszającej się jakości powietrza powodowanejw dużym stopniu rosnącą emisją zanieczyszczeńz procesów spalania
paliw stałych na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, nie można pozostawać obojętnym. W sytuacji kiedy
realizowane przez samorządy ogromnym nakładem finansowym programy naprawcze okazują się niewystarczające,
wymagane jest wdrożeniebardziej zdecydowanychrozwiązań, poprzez:
- odejście od spalania złej jakości paliw stałych w kotłach małej mocy,
- prawne zobligowaniewłaścicieli nieruchomoścido korzystania ze zbiorczych systemów zasilania w ciepło, w sytuacji
kiedy systemy takie funkcjonują,
- zmiany legislacyjne w prawie zagospodarowania przestrzennego oraz budowlanym pozwalające na narzucenie
sposobu ogrzewania budynków,
- zwiększenie dostępności paliw ekologicznych poprzez obniżenie podatków od tych paliw i stworzenie zachęt
ekonomicznychdla mieszkańcówdo ich stosowania.

Działania zmierzające do eliminacji zanieczyszczeń z powietrza powinny stać się kluczowym i priorytetowym
zadaniem nas wszystkich, dlatego wzywamydo:
1) działań w postać nacisku na Ministerstwo Środowiska oraz parlamentarzystów naszego regionu by podjęli niezbędne
kroki, które pozwolą na wdrożeniepowyższych rozwiązań,
2) podjęcia uchwały na podstawie art. 96 Prawa ochrony środowiska, w której określone zostaną rodzaje paliw
dopuszczonychdo stosowania na terenie województwa.

Oczywiście wdrożenie tych działań w dobie kryzysu gospodarczego może być trudne, jednak jest wielce
pożądane ze względu na ochronę zdrowia mieszkańców,a także grożące Polsce ze strony Komisji Europejskiej wysokie
kary za nieprzestrzeganie norm jakości powietrza określonych Dyrektywą CAFE. Wymagane jest jednak wzajemne
zrozumienie i spójność działań samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, a także władz centralnych oraz
mieszkańców. Jest to konieczne by w perspektywie najbliższych kilkunastu lat mieszkańcy nie tylko naszego regionu
ale i całej Polski Południowejmogli cieszyć się czystszym powietrzem.
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