Rezolucja Nr 76/CII/18

Rada Miasta Krakowa
zebrana na sesji w dniu 23 maja 2018 r.
uchwala niniejszą
REZOLUCJĘ
skierowaną do Sejmiku Województwa Małopolskiego
w sprawie zakazu palenia węglem i drewnem w podkrakowskich gminach.

Rada Miasta Krakowa zwraca się o wprowadzenie zakazu palenia węglem według zasad określonych
poniżej, które naszym zdaniem powinny być uwzględnione w uchwale Sejmiku Województwa
Małopolskiego:
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 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.) oraz art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala,
co następuje:
§1
W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie mieszkańców Krakowa i sąsiadujących
gmin, wprowadza się w granicach administracyjnych gmin: Zabierzów, Wielka Wieś, Zielonki,
Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Igołomia-Wawrzeńce, Niepołomice, Wieliczka,
Świątniki Górne, Mogilany, Skawina i Liszki ograniczenia określone niniejszą uchwałą dla nowych lokali
i budynków, tj. takich, dla których wniosek o wydanie pozwolenia na budowę został złożony po terminie
wejścia w życie niniejszej uchwały.
§2
Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia w zakresie ich eksploatacji to instalacje,
w których następuje spalanie paliw w rozumieniu art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), w szczególności kocioł, kominek 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.
§3
Podmiotami dla których wprowadza się ograniczenia są podmioty eksploatujące instalacje wskazane
w § 2.

§4
W instalacjach wskazanych w § 2 dopuszcza się wyłącznie stosowanie następujących rodzajów paliw:
1) gazu ziemnego wysokometanowego lub zaazotowanego (w tym skroplonego gazu ziemnego), propanbutanu, biogazu rolniczego lub innego rodzaju gazu palnego,
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 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1728 z późn. zm.).
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.
§6
1. Uchwała podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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