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Odpowiadając na Pana pismo z dnia 17 czerwca 2016 r„ skierowane do pana Rafała 
Dutkiewicza, Prezydenta Miasta Wrocławia, dotyczące podjęcia do dnia 31 października 2016 r.
inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie uzyskania jako gmina uprawnienia do skutecznego 
zobligowania najemców lokali komunalnych do wymiany pieców opalanych węglem na urządzenia 
ekologiczne, wyjaśniam co następuje.

Jako przedstawiciel resortu środowiska dziękuję za Pana obywatelską postawę, dbałość
0 zdrowie obywateli i warunki ich życia. Ponadto informuję, że ww. petycja została przez Pana 
słusznie skierowana do władz samorządowych, w tym przypadku Prezydenta Miasta, który powinien 
ją przekazać zgodnie z kompetencjami do właściwego urzędu marszałkowskiego w celu podjęcia 
stosownych uchwał służących rozwiązaniu ww. problemu.

Trzeba tu przypomnieć, że Minister Środowiska mając na uwadze dbałość o zdrowie 
obywateli i stan środowiska w 2015 r. przepisami tzw. „ustawy antysmogowej” z dnia 10 września 
2015 r. spowodował dokonanie zmiany ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -  Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) (zwana dalej ustawą ,Poś”) w celu umożliwienia 
przyjmowania na poziomie samorządowym regulacji prowadzących m.in. do stosowania paliw 
dobrej jakości oraz odpowiednich rozwiązań technicznych dotyczących spalania paliw stałych. 
Przedmiotowa nowelizacja ustawy - Poś poszerzyła możliwości działania władz lokalnych w zakresie 
wprowadzania środków ograniczających tzw. niską emisję. Możliwości te wynikają ze zmienionego 
art. 96 ustawy - Poś, w myśl którego sejmik województwa może wprowadzić na obszarze 
województwa lub jego części, w drodze uchwały, ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw, czyli w tym przypadku np. wyeliminować stosowanie 
wyeksploatowanych pieców lub stosowanie danego rodzaju paliwa.

W świetle powyższego władze samorządu województwa mogą obecnie w drodze aktu prawa 
miejscowego określać nie tylko rodzaj lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania lub których 
stosowanie jest zakazane, ale także parametry techniczne, rozwiązania techniczne lub parametry emisji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw, dopuszczonych do stosowania na określonym obszarze. 
Przy podejmowaniu takiej uchwały organy mogą dodatkowo uwzględniać wymagania dla źródeł 
spalania o mocy mniejszej niż 1 MW wynikające z rozporządzeń Komisji (UE) nr 2015/1185 
¡2015/1189 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE 
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń
1 kotłów na paliwo stałe.

Ponadto należy przypomnieć, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 
własnych gminy. W szczególności należą do nich zadania obejmujące sprawy dotyczące ochrony
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środowiska i przyrody (art.7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). 
W związku z powyższym w myśl art. 400a ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy, finansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej obejmuje wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i 
inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 21 
i 22 ustawy Poś, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje przedsięwzięcia 
związane z ochroną powietrza, wspomaganiem wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej 
oraz wprowadzaniem bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii. Zgodnie z art. 403 ust. 2 
ww. ustawy do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska w wysokości nie 
mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, stanowiących dochody budżetu gmin, pomniejszona 
o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Reasumując właściwym adresatem Pana petycji, w której wnosi Pan o podjęcie inicjatywy 
skutkującej wymianą pieców są władze samorządowe, w tym przypadku Dolnośląski Urząd 
Marszałkowski, który dysponuje odpowiednimi narzędziami administracyjno-prawno-finansowymi.
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