
UCHWAŁA NR 52/V/2019
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy z siedzibą w Rybniku oraz 
Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z siedzibą w Rybniku

Na podstawie:

- art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 
ze zmianami),

- art. 9 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 870),

na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. 1. Uwzględnić petycję Stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy z siedzibą w Rybniku 
oraz Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z siedzibą w Rybniku w sprawie wystąpienia 
do Zarządu Województwa Śląskiego z apelem o zmianę uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego 
z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika do powiadomienia wnoszącego petycję o sposobie 
jej rozpatrzenia oraz przesłania treści uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Rybnika.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Kiljańczyk
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Załącznik do uchwały Nr 52/V/2019

Rady Miasta Rybnika

z dnia 28 lutego 2019 r.

W dniu 19 grudnia 2018 r. do Rady Miasta Rybnika wpłynęła petycja Stowarzyszenia Rybnicki Alarm 
Smogowy z siedzibą w Rybniku oraz Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS 
z siedzibą w Rybniku w sprawie wystąpienia do Zarządu Województwa Śląskiego z apelem o zmianę uchwały 
nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 
paliw.

Przewodniczący Rady Miasta Rybnika zwrócił się do Komisji Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa 
o zaopiniowanie przedmiotowej petycji.

W dniu 9 stycznia 2019 r. oraz 15 stycznia 2019 r. odbyły się posiedzenia Komisji Przemysłu Górniczego, 
Ekologii i Rolnictwa, w których uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy 
z siedzibą w Rybniku oraz Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z siedzibą 
w Rybniku oraz pracownicy Urzędu Miasta Rybnika.

W trakcie posiedzeń Komisji Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa zwrócono uwagę na fakt, iż termin 
1 stycznia 2021 r., który miałby być terminem granicznym w zakresie stosowania kotłów pozaklasowych 
eksploatowanych w okresie powyżej 5 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej 
na terenie Miasta Rybnika jest nieodpowiedni. Zaproponowany termin spowodowałaby utrudnienia w realizacji 
procesu wymiany kotłów pozaklasowych u mieszkańców Miasta Rybnika oraz w zasobie własnym Miasta 
Rybnika (budynki użyteczności publicznej oraz budynki w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej). Związane 
jest to chociażby z ograniczoną dostępnością podmiotów, które zajmują się instalacją systemów grzewczych 
spełniających standard emisyjny zgodny z 5 klasą kotła lub innego – ekologicznego – typu. Nie bez znaczenia 
dla niniejszej kwestii jest również fakt, iż na terenie Miasta Rybnika do końca 2021 r. spodziewana jest budowa 
nowych i rozbudowa istniejących sieci gazowych i ciepłowniczych. Okoliczność ta pozwoli mieszkańcom 
Miasta Rybnika na skorzystanie z możliwości podłączenia się do sieci gazowej lub ciepłowniczej.

Z uwagi na powyższe w dniu 4 lutego 2019 r. wpłynęło pismo Stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy 
z siedzibą w Rybniku oraz Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z siedzibą 
w Rybniku, w którym to autorzy petycji pozytywnie odnieśli się do zmiany w zakresie określenia terminu 
wyeliminowania kotłów pozaklasowych na dzień 1 stycznia 2022 r. Z kolei termin wyeliminowania kotłów 
spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub 4 według normy PN-
EN 303-5:2012 miałby przypaść na dzień 1 stycznia 2024.

Pismem z dnia 29 stycznia 2019 r. stanowisko w sprawie petycji przedstawił Pan Jarosław Kuźnik Naczelnik 
Wydziału Ekologii Urzędu Miasta Rybnika.

W toku posiedzenia Komisji Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa zgłoszono również potrzebę 
wprowadzenia na terenie Miasta Rybnika zakazu montażu i stosowania w nowych budynkach oddanych do 
użytkowania instalacji, w których paliwem byłby węgiel. Jednocześnie, dopuszczalnym paliwem byłby: gaz 
ziemny wysokometanowy lub zaazotowany (w tym skroplony gaz ziemny), propan-butan, biogaz rolniczy 
lub inny rodzaj gazu palnego oraz pellet. Autorzy petycji w toku posiedzenia Komisji Przemysłu Górniczego, 
Ekologii i Rolnictwa pozytywnie ustosunkowali się do propozycji poszerzenia treści petycji w tej kwestii, co też 
zostało potwierdzone pismem z dnia 5 lutego 2019 r.

Po ostatecznym sprecyzowaniu treści petycji oraz wysłuchaniu Pana Zdzisława Kuczmy będącego osobą 
reprezentującą grupę podmiotów wnoszącą petycję z dnia 14 grudnia 2018 r. Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2019 r. pozytywnie (jednogłośnie) zaopiniowała petycję autorstwa 
Stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy z siedzibą w Rybniku oraz Stowarzyszenia Centrum Rozwoju 
Inicjatyw Społecznych CRIS z siedzibą w Rybniku w sprawie wystąpienia do Zarządu Województwa Śląskiego 
z apelem o zmianę uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie paliw i uznała ją za zasadną.
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Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały o uznaniu petycji Stowarzyszenia Rybnicki 
Alarm Smogowy z siedzibą w Rybniku oraz Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS 
z siedzibą w Rybniku jest uzasadnione.

 

Przewodniczący Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji

Zbigniew Lubszczyk

.
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