
projekt 

Apel …………….. RADY MIEJSKIEJ w Krzeszowicach 

z dnia ……… …….2020 r. do Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie podjęcia 

inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej wprowadzenia na obszarze Gminy Krzeszowice 

ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 

 

  

Rada Miejska w Krzeszowicach na podstawie § 33 ust. 4 pkt 4 Statutu Gminy Krzeszowice 

(tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 1678 ze zmianami) apeluje do Zarządu 

Województwa Małopolskiego o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w celu wprowadzenia na 

obszarze Gminy Krzeszowice dalej idących ograniczeń niż określone w uchwale nr XXXII/452/17 

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na 

obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w 

których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 787). Zgodnie z art. 96 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.” Natomiast inicjatywa 

uchwałodawcza w tym zakresie zgodnie z ustawą przysługuje Zarządowi Województwa. 

Rada Miejska w Krzeszowicach wskazuje jednocześnie zakres wnioskowanych ograniczeń: 

1. Rodzaje instalacji, których dotyczą wnioskowane ograniczenia to instalacje, w których następuje 

spalanie paliw w rozumieniu art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), w szczególności kocioł i piec, jeżeli:  

1) dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub  

2) wydzielają ciepło poprzez: 

a) bezpośrednie przenoszenie ciepła lub  

b) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy lub  

c) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza.  

2. Podmiotami, dla których wnioskuje się wprowadzenie ograniczeń są podmioty eksploatujące 

instalacje wskazane powyżej.   

3. W instalacjach wskazanych w pkt. 1 wnioskuje się o dopuszczenie stosowania wyłącznie 

następujących rodzajów paliw:  

1) paliwa gazowego w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne,  

2) lekkiego oleju opałowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. 



4. W instalacjach wskazanych w pkt 1 wnioskuje się o dopuszczenie stosowania biomasy, jeśli 

spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) występuje brak możliwości technicznych przyłączenia do sieci gazowej, potwierdzony przez 

operatora sieci; 

2) spalanie biomasy zachodzi w instalacji, spełniającej minimalne poziomy sezonowej efektywności 

energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w 

pkt 1 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w 

sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do 

wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. 

5. W przypadku zaistnienia, po wejściu w życie wnioskowanych ograniczeń, możliwości 

technicznych pozwalających na podłączenie do sieci gazowej, postuluje się, aby instalacje o których 

mowa w pkt. 4 mogły być eksploatowane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku, w którym 

zaistniała możliwość podłączenia do sieci gazowej. 

6.  Wnioskuje się, aby warunki, o których mowa w pkt. 3 obowiązywały od dnia 1 września 2029 r. z 

zastrzeżeniem pkt. 7. 

7. Wnioskuje się, aby warunki, o których mowa w pkt. 3 obowiązywały do instalacji w nowych 

budynkach oddanych do użytkowania po 1 września 2022 r. lub dla których pozwolenie na budowę 

zostało wydane po 1 stycznia 2021 r. 

8. Wnioskowane ograniczenia nie dotyczą eksploatacji miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, przez 

które rozumie się instalacje z widocznym otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem 

kominkowym z widocznym paleniskiem z naturalnym ciągiem, w których powstające w wyniku 

spalania biomasy stałej ciepło oddawane jest do pomieszczenia w wyniku promieniowania 

(kominek), pod warunkiem, że spełnione w odniesieniu do tych instalacji są łącznie następujące 

wymagania:  

1) spalanie biomasy stałej zachodzi w instalacji, która spełnia normy emisji zanieczyszczeń dla 

sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w pkt 2. lit. a załącznika II do Rozporządzenia 

Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla 

miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe;  

2) nie stanowią podstawowego źródła ciepła w budynku lub lokalu.  

 Rada Miejska w Krzeszowicach zaniepokojona stanem powietrza na terenie gminy, w trosce 

o dobro wspólnoty samorządowej, a w szczególności o zdrowie mieszkańców, apeluje do Zarządu 

Województwa Małopolskiego o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w celu wprowadzenia na 

obszarze Gminy Krzeszowice ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 

spalanie paliw.  

Burmistrz Gminy  

 mgr inż. Wacław Gregorczyk  



 

 

Otrzymują: 

1. Zarząd Województwa Małopolskiego 

2. Sejmik Województwa Małopolskiego 

3. Burmistrz Gminy Krzeszowice 

  


