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UCHWAŁA NR XXVI/.../21 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie wystąpienia z apelem do Sejmiku Województwa Śląskiego o zmianę uchwały Sejmiku 
Województwa Śląskiego nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 

województwa śląskiego 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 ze zm.) w związku z § 9 ust. 2 Statutu Gminy Gorzyce (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 7134), 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wystąpić z apelem do Sejmiku Województwa Śląskiego o zmianę uchwały Sejmiku Województwa 
Śląskiego nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 
śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw w zakresie wejścia 
w życie jej postanowień określonych w § 8 ust 2 pkt 1 li a i b, w przypadku zawarcia przez podmiot 
eksploatujący do końca 2021 r. umowy z właścicielem sieci gazowej na realizację przyłącza gazowego. 

§ 2. Wykonanie uchwały i jej przekazanie Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Śląskiego, 
Marszałkowi Województwa Śląskiego oraz organom stanowiącym miast i gmin Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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Uzasadnienie

Mając na uwadze ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Gorzyce w celu zapobieżenia
negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko, prowadzone są intensywne działania
zmierzające do wybudowania sieci gazowej na znacznym obszarze gminy, które umożliwią mieszkańcom
wymianę źródeł ciepła na ekologiczne. W związku z tym, że terminy realizacji budowy sieci gazowej
nie pokrywają się z terminami ujętymi w uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/1/2017 z dnia
7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, a mieszkańcy mają możliwość podpisania
umowy z właścicielem sieci gazowej na wykonanie przyłącza w następnych latach, celowym jest
przedłużenie terminu realizacji postanowień w/wym. uchwały.

Wskazując miedzy innymi na zapisy uzasadnienia przedmiotowej uchwały Sejmiku Województwa
Śląskiego: "Spośród wszystkich źródeł na obszarze województwa śląskiego generujących emisje
zanieczyszczeń do powietrza, indywidualne urządzenia grzewcze na paliwa stałe powodują ponad 51%
całkowitej emisji pyłu PM10, blisko 44% całkowitej emisji pyłu PM2,5 oraz 94% emisji benzo(a)pirenu.
Tak duże udziały indywidualnych urządzeń grzewczych w całkowitej emisji do powietrza wynikają z dwóch
podstawowych powodów – użytkowania kotłów, czy pieców węglowych o niskiej efektywności
energetycznej, niespełniających żadnych norm emisyjnych oraz spalania w nich paliw o niskich parametrach
jakościowych - o niskiej kaloryczności i wysokiej zawartości siarki i popiołu, czy wręcz spalania odpadów
różnego pochodzenia." zasadnym jest skorzystanie z możliwości wymiany źródła ciepła na gazowe,
eliminując tym samym wykorzystywanie węgla kamiennego i innych paliw stałych do ogrzewania
budynków, co znacząco wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczeń pyłowych powstających w procesie
spalania.
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