UWAGA MIESZKAŃCY GMINY PORĄBKA –
SEJMIK WOJEWÓDZTWA PRZYJĄŁ UCHWAŁĘ ANTYSMOGOWĄ
W dniu 7 kwietnia bieżącego roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw.

Co to dla nas oznacza?
Przede wszystkim:
1.

Od 1 września 2017 r. – całkowity zakaz stosowania
popularnych na naszym terenie mułów i flotów
(flotokoncentratów), a także paliw, w których udział masowy
węgla o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm wynosi więcej niż
15%; dodatkowo zakaz stosowania węgla brunatnego oraz
biomasy stałej (w tym drewna), o dużej wilgotności (powyżej
20%);

2.

Od 1 września 2017 r. – w budynkach nie oddanych do
eksploatacji nakaz montowania źródeł ciepła spełniających
wymogi uchwały ;
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3.

Do 31 grudnia 2021 r. – konieczność wymiany źródła ciepła na nowe spełniające wymogi uchwały* – dla instalacji eksploatowanych powyżej
10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki
znamionowej;

4. Do 31 grudnia 2023 r. – konieczność wymiany źródła ciepła na nowe - spełniające

wymogi uchwały* – dla instalacji eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty ich
produkcji;
5. Do 31 grudnia 2025 r. – konieczność wymiany źródła ciepła na nowe - spełniające wymogi
uchwały* – dla instalacji eksploatowanych poniżej 5 lat od daty ich produkcji;

1 Dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą
pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdza się
zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia
o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation)

6. Do 31 grudnia 2027 r. – konieczność wymiany źródła ciepła na nowe - spełniające wymogi
uchwały* – dla instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń
określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012;
Uchwała określa również ograniczenia dla eksploatacji kominków oraz innych punktowych źródeł
ciepła. Zainteresowanych odsyłam do jej treści (w załączeniu).
Funkcja kontrolna nad wypełnianiem postanowień uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na barkach marszałka województwa, starosty oraz wójta, burmistrza lub prezydenta. Ci
wyznaczają odpowiednich pracowników do przeprowadzania kontroli.
„Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do wstępu wraz z rzeczoznawcami i
niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których
prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren,
przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, żądania
pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do
ustalenia stanu faktycznego czy żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych
mających związek z problematyką kontroli” – podaje uzasadnienie uchwały antysmogowej.
Natomiast sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały
w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że: „Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów
lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega
karze grzywny.” Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5 000 zł, przy
czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn
wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1 000 zł
(art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Organami uprawnionymi do
nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego
stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska.

Czy i gdzie można uzyskać dofinansowanie do wymiany kotłów?
W związku z powyższym, jak i dużym zainteresowaniem ewentualnymi dopłatami do wymiany
kotłów, przypominam o możliwości skorzystania z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w Katowicach w ramach programu SMOG STOP (Szczegółowe informacje w
ogłoszeniu „Z prac Urzędu” z dnia 07.04.2017r.) Również Gmina Porąbka zamierza pozyskać środki na
dofinansowanie do wymiany kotłów przez Mieszkańców. Będzie to jednak możliwe dopiero po
rozstrzygnięciu konkursu o dotacje z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, którego ogłoszenie zaplanowano na I
kwartał przyszłego roku.
O przygotowaniach Projektu do konkursu, a także o naborze wniosków Mieszkańców do Projektu
będziemy Państwa informować na bieżąco, lecz prawdopodobnie nie wcześniej niż w IV kwartale
bieżącego roku, tj. po ustaleniu szczegółowych zasad uczestnictwa w konkursie przez jego
organizatora – Urząd Marszałkowski.
Po co nam uchwała antysmogowa?
Jak wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia „Ambient Air Pollution Database 2016”, 33 z 50
najbardziej zanieczyszczonych miast Europy znajduje się w Polsce, z czego aż 10 leży w województwie
śląskim. Wymienione są tu tylko i wyłącznie miasta, w których zainstalowane są specjalne systemy

monitoringu jakości powietrza, w naszym regionie jest to tylko kilka większych miast. Wszyscy
widzieliśmy i czuliśmy, również na terenie naszej Gminy, jak duże zanieczyszczenie występowało
podczas tegorocznej zimy.
Natomiast raport Światowej Organizacji Zdrowia z 2015 r. „Economic cost of the health impact of air
pollution in Europe” wykazuje, że w 2010 r. zanieczyszczenia powietrza w Polsce przyczyniły się do
śmierci ponad 48,5 tys. Polaków, co z kolei wygenerowało koszty w wysokości 101,826 mld dolarów.
Szacuje się, że zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 odpowiada za blisko 0,5 mln
przedwczesnych zgonów w Europie (ponad 400 tys. w 28 krajach UE), w tym za blisko 80 proc.
zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego i rakiem płuc.
Najnowsze dane wskazują, że w Polsce w 2012 r. z powodu ostrych chorób dolnych dróg
oddechowych odnotowano 12 zgonów, 483 zgonów z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
(POChP), raka płuc – 5731, choroby niedokrwiennej serca – 11 987; udaru – 8376.
Dlatego też, dla naszego wspólnego dobra, należy podejmować radykalne działania w kierunku
ograniczenia niskiej emisji na terenie całego kraju, ale w naszym województwie jest to szczególnie
ważne.
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