UCHWAŁA NR XXXVI/701/21
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 listopada 2021 r.
zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia, na obszarze
Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw
Na podstawie art. 96 ust. 1, ust. 6 i ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XXXIX/942/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 8808), wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ograniczenia i zakazy dotyczą:
1) instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
(Dz. U. z 2021 r. poz. 133, 1093 i 1642), takich jak kocioł, kominek lub piec, jeżeli:
a) dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub
b) wydzielają ciepło poprzez:
- bezpośrednie przenoszenie ciepła lub,
- bezpośrednie
do cieczy lub,

przenoszenie

ciepła

w połączeniu

z przenoszeniem

ciepła

- bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza;
2) podmiotów eksploatujących instalacje wymienione w pkt 1.”;
2) w § 5 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) spełniających wymagania dla kotłów 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012;”;;
3) w § 7 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 4 w brzmieniu:
„4) świadectwa jakości, o którym
i kontrolowania jakości paliw.”.

mowa

w art. 6c

ust. 1 ustawy

o systemie

monitorowania

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
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§ 3.
Uchwała
podlega
ogłoszeniu
w Dzienniku
i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r.

Urzędowym

Województwa

Wielkopolskiego

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
Wielkopolskiego
Małgorzata Waszak-Klepka
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVI/701/21
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 listopada 2021 r.

Instrumentem wkomponowanym w przepisy ochrony środowiska, celem stworzenia lepszych możliwości
poprawy jakości powietrza na szczeblu wojewódzkim i lokalnym, jest tzw. „uchwała antysmogowa”.
Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska sejmik województwa może, w drodze uchwały,
w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić
ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
W związku z powyższym Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę Nr XXXIX/942/17
z dnia 18 grudnia 2017 r., w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
W marcu 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, celem zdiagnozowania sytuacji na terenie
województwa wielkopolskiego, podjął działania polegające na wysłaniu, do wszystkich gmin – ankiety
dotyczącej określenia potrzeby podjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały
zmieniającej „uchwały antysmogowe”.
Spośród otrzymanych odpowiedzi większość gmin Województwa stwierdziła, że obecnie obowiązujące
zakazy są wystarczające i nie ma potrzeby dalszego zaostrzania ograniczeń.
Z uwagi na złożony charakter omawianego zagadnienia uznano, że winno ono zostać poddane analizie
w ramach interdyscyplinarnego Zespołu do sprawy wprowadzenia ograniczeń lub zakazów
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zespół ten został powołany mocą
uchwały Nr 3687/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2017 r. ze zm., na etapie
projektowania obowiązujących ograniczeń. Członkami Zespołu zostali przedstawiciele samorządu
terytorialnego różnych szczebli, instytucji ochrony środowiska oraz organizacji społecznych, a także osoby
reprezentujące środowiska naukowe. Zespół wznowił prace na spotkaniu w dniu 9 września 2020 r.
Mając na względzie posiadaną wiedzę oraz doświadczenie Członków Zespołu, w trakcie posiedzeń
Zespołu wypracowany został optymalny projekt niniejszej uchwały. Zespół rekomendował podjęcie uchwał
zmieniających tzw. „uchwały antysmogowe” w zakresie:
1)dodania zapisu określającego, że kotły na paliwa stałe powinny spełniać wymagania dla kotłów 5 klasy
wg normy PN-EN 303-5:2012,
2)dodania zapisu, że kontrolowane podmioty, w zakresie niezbędnym do kontroli realizacji niniejszej
uchwały,
są
zobowiązane
przedstawić
świadectwa
jakości,
o których
mowa
w art. 6c ust. 1 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
Wypełniając obowiązek wynikający z ustawy dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w
procesie
stanowienia
prawa
(Dz. U.
z 2017 r.,
poz. 248)
oraz
zarządzenia
Nr 40/2016 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami
wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej,
poinformowano o przystąpieniu do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Zawiadomienie
o możliwości
zgłoszenia
zainteresowania
pracami
nad
projektem
ww. uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w dniach 21 – 28 września 2021 r.
W oznaczonym terminie żaden uprawniony podmiot nie złożył uwag lub wniosków odnośnie
przedmiotowego projektu.
Jak wynika z art. 96 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska – projekt uchwały sejmiku województwa
w sprawie
wprowadzenia
ograniczeń
lub
zakazów
w zakresie
eksploatacji
instalacji,
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w których następuje spalanie paliw – opracowuje zarząd województwa i przedstawia go do zaopiniowania
właściwym miejscowo wójtom, burmistrzom i prezydentom miast i starostom.
Organy współdziałające są obowiązane do wydania opinii w terminie miesiąca od dnia otrzymania
projektu uchwały (art. 96 ust. 3 ww. ustawy), przy czym niewydanie opinii w tym terminie oznacza
akceptację projektu uchwały (art. 96 ust. 4 ustawy).
Stosownie do ww. postanowień Zarząd Województwa Wielkopolskiego przekazał projekt niniejszej
uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Prezydentowi Miasta Poznania. W ustawowym terminie
tamtejszy Organ wyraził stanowisko w sprawie.
Pismem z dnia 6 października 2021 r., poinformowano przewodniczącą Miejskiego Zespołu ds. Jakości
Powietrza w Poznaniu o przystąpieniu do konsultowania projektów uchwał Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego zmieniających uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz o spotkaniu konsultacyjnym w dniu
25 października 2021r.
Uwzględniając dyspozycję art. 96 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, w toku prac legislacyjnych
Zarząd
Województwa
Wielkopolskiego
zapewnił
możliwość
udziału
społeczeństwa
w opracowaniu uchwały, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.).
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1-5 cytowanej ustawy podano do publicznej wiadomości informację o:
1)przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały i o jej przedmiocie;
2)możliwościach
zapoznania
się
w którym jest ona wyłożona do wglądu;

z niezbędną

dokumentacją

sprawy

oraz

o miejscu,

3)możliwości składania uwag i wniosków;
4)sposobie i miejscu składania
21-dniowy termin ich składania;

uwag

i wniosków,

wskazując

jednocześnie

co

najmniej

5)organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.
Ogłoszenie
o przystąpieniu
do
procedury
zapewnienia
udziału
społeczeństwa
oraz
o terminie spotkania informacyjnego dotyczącego projektu uchwały zostało zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu.
Ponadto, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu, w terminie 11 października – 1 listopada 2021 r., została zamieszczona informacja
o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu uchwały.
Informacja ta została zamieszczona także w „Głosie Wielkopolskim” (wydanie papierowe z dnia
11 października 2021 r.) Natomiast spotkanie informacyjne odbyło się online w dniu 25 października
2021 r.
Przeprowadzono
również
konsultacje
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
poz. 1057 z późn. zm.).

na
podstawie
przepisów
publicznego i o wolontariacie

ustawy
z dnia
(Dz. U. z 2020 r.,

Wypełniając obowiązek wynikający z uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Województwa Wielkopolskiego – uchwałą Nr 4158/2021
z dnia 29 września 2021 r. – określił tryb oraz termin przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały
Sejmiku Województwa Wielkopolskiegow sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa
wielkopolskiego,
ograniczeń
lub
zakazów
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Zgodnie z postanowieniami cytowanej uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu, w dniach 14-21 października 2021 r., zamieszczono zawiadomienie o przystąpieniu do
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konsultacji oraz o możliwości składania uwag i wniosków do projektu uchwały, którego tekst stanowił
załącznik do zawiadomienia.
Ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1654) nadano nowe brzmienie
art. 2 ust. 1 pkt 4a
ustawy
z dnia
25 sierpnia
2006 r.
o systemie
monitorowania
i kontrolowania jakości paliw, w którym zmieniono dotychczasową definicje paliw stałych.
W związku z tym, że definicja ta w znaczny sposób rozszerza katalog paliw stałych, zmieniono
w uchwale dotychczasowe odwołanie do definicji paliw, zawarte w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
Ponadto ww. ustawą wprowadzono przepisy dotyczące „świadectw jakości” dla paliw stałych.
W związku z tym do uchwały wprowadzono zapisy dotyczące obowiązkowego przedstawiania świadectwa
podczas kontroli realizacji uchwały.
Celem uszczelnienia dotychczasowych zapisów dotyczących wymagań dla kotłów na paliwa stałe dodano
zapisy
o konieczności
spełniania
przez
kotły
wymagań
5 klasy
wg
normy
PN-EN 303-5:2012.
Wobec powyższego, przyjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego niniejszej uchwały jest
uzasadnione.
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