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Ministerstwo Środowiska

W załączeniu przekazuję do stosownego rozpatrzenia wystąpienie Rady Miejskiej 

Wrocławia z 4 marca 2016 r. w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w przepisach mających 

wpływ na jakość powietrza.

W związku z tym zwracam się z prośbą o udzielenie zainteresowanym stosownych 

wyjaśnień w przedmiocie sprawy.
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Wrocław, dnia 4 marca 2016 roku

BRM-DPP.0008.4.2016.KL

Działając w im ieniu Rady M iejskiej Wrocławia, przekazuję na Pani ręce 

APEL skierowany do Rady Ministrów w sprawie konieczności wprowadzenia 

pilnych zm ian w przepisach prawa majęcych wpływ na jakość powietrza, 

z prośbą o podjęcie stosownych działań w przedstaw ionej sprawie.
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APEL NR XXI/2/16 
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 25 lutego 2016 r.

do Rady Ministrów w sprawie konieczności wprowadzenia pilnych zmian w przepisach prawa mających
wpływ na jakość powietrza

Na podstawie § 36 ust. I pkt 2 i ust. 4 Statutu Wrocławia (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2004 r. Nr 213, poz. 3338, 
z 201 1 r. Nr 193, poz. 3350 oraz z 2013 r. poz. 5149), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

Rada Miejska Wrocławia uznaje, że jednym z najpilniejszych do rozwiązania problemów zagrażających 
zdrowiu mieszkańców jest tzw. niska emisja pochodząca przede wszystkim z lokalnych kotłowni węglowych 
i domowych pieców grzewczych oraz emisja komunikacyjna. Zanieczyszczenie powietrza w dużych miastach, 
w tym we Wrocławiu -  zwłaszcza ponadnormatywne stężenie pyłu zawieszonego oraz benzopirenów 
to problem, który musi zostać rozwiązany bardzo pilnie. Wspólnie, ponad wszelkimi podziałami. Zła jakość 
powietrza to zła jakość życia i zdrowia.

Rada zwraca się z apelem do Pani Prezes Rady Ministrów o natychmiastowe podjęcie wszelkich kroków 
w zakresie zmian przepisów prawa mających wpływ na jakość powietrza. Walka z niską emisją i troska
0 zdrowie Polaków powinna być jednym z priorytetów obecnego Rządu.

Dziś dla Wrocławia, ale także dla wielu innych miast w Polsce, najistotniejsze jest ustawowe określenie 
minimalnych jakości paliw sprzedawanych w kraju do celów komunalnych oraz certyfikacja pieców na paliwo 
stałe stosowanych w budownictwie mieszkaniowym wraz z wprowadzeniem możliwości skutecznej kontroli 
przestrzegania tych wymogów.

Inicjatywie ustawodawczej mającej na celu poprawę jakości powietrza w Polsce musi towarzyszyć 
wprowadzenie kompleksowych programów osłonowych dla najuboższych przy zmianie systemów grzewczych 
na ..proekologiczne”.

Postulujemy ponadto wprowadzenie możliwości określenia stref ograniczonej emisji komunikacyjnej 
w miastach, z prawem wjazdu wyłącznie dla pojazdów spełniających normy, w tym także elektrycznych
1 hybrydowych.

Zmiany winny objąć również sferę przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego 
oraz prawa budowlanego w zakresie możliwości określania sposobów zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe ze wskazaniem dopuszczalnego sposobu ogrzewania budynków przy eliminacji 
źródeł grzewczych opalanych paliwem stałym.

Rada Miejska Wrocławia wyraża przekonanie, że wprowadzenie postulowanych regulacji będzie skutkowało 
wymiernymi efektami w zakresie poprawy jakości powietrza.
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