Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego

UCHWAŁA Nr …../ .…./22
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia ………………….2022 r.
w sprawie zmiany uchwały 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
Na podstawie art. 18 pkt 1 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.) w związku z art. 96 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje:

§1
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. Małop.
poz. 787) w § 9 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) od 1 stycznia 2024 roku - w przypadku instalacji niespełniających wymagań w
zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5
według normy PN-EN 303-5:2012,”
2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Wymagania wskazane w § 5 dla instalacji wymienionych w § 2 pkt. 2, których
eksploatacja rozpocznie się przed 1 lipca 2017 r., będą obowiązywać od 1 stycznia
2024 roku, chyba że instalacje te będą:
a) osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub
b) zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości
określonych w punkcie 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
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.
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§3
1. Uchwała podlega
Małopolskiego.

publikacji

w

Dzienniku

Urzędowym

Województwa

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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UZASADNIENIE
W dniu 23 stycznia 2017 roku Sejmik Województwa Małopolskiego, na podstawie art.
96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w celu zapobieżenia
negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko, przyjął uchwałę Nr
XXXII/452/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń
i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw.
uchwała antysmogowa dla Małopolski).
Aktualna sytuacja gospodarcza wywołana pandemią i wojną na Ukrainie ma
bezsporny wpływ na dostępność i ceny nośników energii.
W związku z tym samorządy gminne oraz bezpośrednio mieszkańcy zwracają się z
petycjami, apelami oraz wnioskami do Samorządu Województwa Małopolskiego o
przedłużenie terminów wynikających z tzw. uchwały antysmogowej dla Małopolski.
Samorząd Województwa Małopolskiego szanując głos wnioskodawców, zwłaszcza głos
samorządów gminnych, rozumiejąc przesłanki i obawy będące u podstaw skierowania
powyższych wystąpień, uznaje za zasadne wprowadzenie zmian w uchwale w zakresie
zmiany terminów przepisów przejściowych dających czas na dostosowanie się do regulacji
wskazanych w uchwale.
W obliczu rosnących cen, braku pewności co do ciągłości dostaw surowców oraz
zawieszenia przez dostawców gazu wykonywania nowych przyłączy, celowe jest
umożliwienie mieszkańcom Małopolski odłożenia wyboru źródła ogrzewania o okres jednego
roku.
Niezmiennie Samorząd Województwa Małopolskiego będzie kontynuował działania
zmierzające do poprawy jakości powietrza. Stanowi to bowiem cel strategiczny zgodny z
przyjętą ideą zrównoważonego rozwoju województwa. Intensyfikacja i podjęcie nowych
działań na rzecz poprawy jakości powietrza, zmierzających do neutralności klimatycznej, w
tym rozwoju tzw. zielonej energii poprzez wspieranie energooszczędnej gospodarki i rozwój
energetyki opartej na alternatywnych źródłach energii, to kluczowe wyzwania stanowiące
determinant dążeń Województwa Małopolskiego.
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