
UCHWAŁA NR 107/2020 

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

z dnia 15 grudnia 2020 r. 
 

w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego interpretacji decyzji Wojewody Śląskiego nr 

ZKI.6330.9.5.2020(15) 

 

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 interpretacji decyzji Wojewody Śląskiego nr 

ZKI.6330.9.5.2020(15) dotyczącej przeprowadzana kontroli w indywidualnych gospodarstwach 

domowych, wynikających z Planu Działań Krótkoterminowych będącego integralną częścią Programu 

Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego.  

 

§ 2 

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

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 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 107/2020 
Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku  
z dnia 15 grudnia 2020 r. 

 

 
 

Stanowisko Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku w sprawie: interpretacji decyzji Wojewody Śląskiego nr 

ZKI.6330.9.5.2020(15) dotyczącej przeprowadzana kontroli w indywidualnych 

gospodarstwach domowych, wynikających z Planu Działań Krótkoterminowych będącego 

integralną częścią Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego 

 

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

Zachodniego Województwa Śląskiego, zwracamy się z wnioskiem o zajęcie stanowiska organu 

kontroli w odniesieniu do pojęcia „niezbędnego minimum” użytego w decyzji Wojewody Śląskiego nr  

ZKI.6330.9.5.2020(15).  

 

W związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.9.5.2020(15) z dnia 21 października br., 

polecającej prezydentom miast, burmistrzom i wójtom ograniczenie do niezbędnego minimum 

kontroli w indywidualnych gospodarstwach domowych, wynikających z Planu działań 

krótkoterminowych określonych w „Programie ochrony powietrza dla terenu województwa 

śląskiego” z dn. 20 czerwca 2020 r., oraz przekazanym za pośrednictwem Departamentu Ochrony 

Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pismem Dyrektora Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 

20.11.2020 r. znak ZKI.6330.9.5.2020, wnioskujemy o zajęcie jednoznacznego stanowiska organu 

kontroli w odniesieniu do pojęcia „niezbędnego minimum” użytego w ww. decyzji.  

 

Zgodnie z interpretacją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ograniczenia ilości kontroli do niezbędnego 

minimum, o którym mowa w decyzji Wojewody Śląskiego nie należy odnosić do minimalnych ilości 

kontroli określonych w Programie ochrony powietrza. W związku z obecnym stanem epidemii 

spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 przeprowadzanie kontroli jest sprawą indywidualną, 

pozostającą w gestii samorządu, jednakże decyzja o podjęciu kontroli winna zostać podjęta 

w przypadku uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia potencjalnego zagrożenia dla zdrowia 

mieszkańców. 



Przy analizie przedmiotowego pojęcia „niezbędnego minimum” nie bez znaczenia pozostaje również 

fakt, że zgodnie z § 22 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz.U. 2020.2132), na pracowników urzędów administracji publicznej został nałożony obowiązek 

pracy zdalnej. Jest to szczególnie znaczące w przypadku gmin nie posiadających straży gminnej. 

Jednocześnie w odniesieniu do straży gminnych, w ocenie Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, priorytetem ich działań 

jest obecnie zapewnienie bezpieczeństwa epidemicznego.  

 

Jednocześnie, mając na uwadze pismo znak IN.I.046.14.2020.MC Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 09.11.2020 r. przesłane do Śląskiego Związku Gmin 

i Powiatów, którego członkami jest część samorządów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego, zgodnie z którym ewentualną karę pieniężną, którą na podstawie art. 315a ustawy z dnia 

27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska,  Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wymierza 

w drodze decyzji biorąc pod uwagę ilość i wagę stwierdzonych uchybień oraz naruszonych 

obowiązków, w tym także wynikających z utrudnień spowodowanych pandemią koronawirusa, 

proszę o wskazanie co organ kontroli uznawać będzie za udokumentowanie przyczyn ewentualnych 

uchybień i naruszeń. 

 

 
 

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

 

(-) Mieczysław Kieca 


