
UCHWAŁA NR 348/XXII/2016
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie poparcia działań mających na celu uchwalenie przez Sejmik Województwa Śląskiego regulacji 
prawnych pozwalających samorządom na walkę z niską emisją

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
2016 r., poz. 446) 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 grupy radnych, po zaopiniowaniu przez Komisję Przemysłu Górniczego, Ekologii
i Rolnictwa,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Poprzeć działania Marszałka Województwa Śląskiego mające na celu uchwalenie przez Sejmik 
Województwa Śląskiego regulacji prawnych pozwalających samorządom na walkę z niską emisją.

§ 2. Uzasadnienie wyrażonego przez Radę Miasta Rybnika poparcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Niniejszą uchwałę przekazać wszystkim organom stanowiącym gmin i powiatów województwa śląskiego 
oraz Marszałkowi Województwa Śląskiego oraz Posłom i Senatorom z terenu województwa śląskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Adam Fudali
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Załącznik do Uchwały Nr 348/XXII/2016

Rady Miasta Rybnika

z dnia 23 czerwca 2016 r.

Uzasadnienie

Jakość powietrza w województwie śląskim pozostawia wiele do życzenia. Raporty niezależnych ekspertów, 
w tym również analizy WHO, wskazują na wielokrotnie przekraczane poziomy stężeń dla pyłów PM 2,5, PM 
10 oraz innych szkodliwych substancji. Normy dopuszczanej emisji zagrażających życiu 
i zdrowiu substancji,  które są stosowane w Polsce, nie przystają do uwarunkowań europejskich.

Ogólnopolskie rozwiązania polegające na poprawce art. 96 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, oddaje 
w kompetencje samorządów sprawy związane z rodzajami paliw dopuszczonych bądź zakazanych 
do stosowania na danym terenie, a także w zakresie ustanawiania minimalnego standardu emisji kotłów. 
W praktyce oznacza to, że samorząd Rybnika musi czekać na rozwiązania wojewódzkie w przedmiotowej 
sprawie. Dopiero uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w zakresie ograniczania niskiej emisji i regulacji 
wskazanych zakresów (rodzaje paliw dopuszczonych do obrotu; emisyjność kotłów), 
pozwoli na zaproponowanie rozwiązań specyficznych z punktu widzenia Rybnika.

W związku z powyższym, powołując się na kompetencje samorządu, a także biorąc pod uwagę jak ważna jest 
sprawa ograniczania niskiej emisji, zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie poparcia działań Marszałka 
Województwa Śląskiego mających na celu uchwalenie przez Sejmik Województwa Śląskiego regulacji 
prawnych pozwalających samorządom na walkę z niską emisją.
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