
UCHWAŁA NR 11/2019 

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 13 stycznia 2020 r. 
 

w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego wprowadzenia zapisów do Programu Ochrony 

Powietrza dla Województwa Śląskiego do 2024 roku 

 

Na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku, 

 

 

Zarząd Związku 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się stanowisko w sprawie wprowadzenia zapisów do nowopowstającego Programu 

Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego do 2024 roku.  

 

§ 2 

Treść stanowiska, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przekazuje się do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

(-) Mieczysław Kieca 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2020 

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku  

z dnia 13 stycznia 2020 r. 

 

 
 

Stanowisko Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego 

wprowadzenia zapisów do nowopowstającego Programu Ochrony Powietrza dla 

Województwa Śląskiego do 2024 roku 

 
 
Realizując rekomendację Grupy roboczej ds. ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego, zwracamy się z wnioskiem o uwzględnienie w zapisach 

Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego do roku 2024 proponowanych przez Grupę 

zapisów dotyczących Planu Działań Krótkoterminowych.  

 

Proponujemy odejście od zapisów zawartych w Planie Działań Krótkoterminowych, poprzez 

zastąpienie kontroli doraźnych, w przypadku występowania przekroczeń poziomów informacyjnych 

i alarmowych, poprzez zamianę tych zapisów następującym określeniem zadań: zobowiązuje się 

gminy do przeprowadzania systematycznych kontroli nieruchomości w ilościach wyliczanych na 

podstawie ilości mieszkańców/nieruchomości w danej gminie oraz ilości przekroczeń poziomu 

alarmowego w roku poprzedzającym wykonanie obowiązku kontroli. Za okres rozliczeniowy 

obowiązku przeprowadzonych kontroli przyjmuje się kwartały (I i IV każdego roku). Rozwiązanie to 

pozwoli na prowadzenie systematycznych kontroli palenisk domowych pod kątem spalania odpadów 

oraz stosowanych paliw w sezonie grzewczym. Prowadzenie systematycznych kontroli przyczyni się 

do skontrolowania większej ilości gospodarstw domowych oraz podejmowania działań 

prewencyjnych.   

 

Proponuje się by informacje o przekroczeniu poziomu informowania oraz alarmowania były 

przekazywana do jednostek wymienionych w Programie Ochrony Powietrza dla Województwa 

Śląskiego bezpośrednio przez Powiatowe Centra Zarzadzania Kryzysowego. Z uwagi na potrzebę 

szybkiego reagowania ww. podmiotów pozwoli na osiągniecie lepszych efektów Programu oraz 

przyspieszy czas reakcji i podjęcie odpowiednich działań przez odpowiednie instytucje. Proponuje się 



zobowiązanie gmin do przygotowania oraz aktualizacji, w przypadku wystąpienia zmian, wykazów 

instytucji, które należy powiadomić o występujących przekroczeniach. 

 

Postulatem Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 

z siedzibą w Rybniku jest wprowadzenie do Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego 

działań efektywnych oraz możliwych do realizacji przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.  

 

 

 
 

       Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  
    Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

(-) Mieczysław Kieca 


