
 

 

Uchwała Nr XLVII/341/2022 

Rady Miejskiej w Mordach  

z dnia 30 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego petycję dotyczącą naprawy programu 

ochrony powietrza 

 

 

Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                 

(Dz. U z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Mordy 

przyjętego uchwałą Nr XXIII/167/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Miasta i Gminy Mordy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 10881), Rada Miejska                  

w Mordach uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Przyjmuje się stanowisko popierające petycję Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki                   

i Piece” dotyczącą poprawy uchwały Nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego                    

z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie 

mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji 

w powietrzu i jego zmiany w części, w jakiej ogranicza on możliwość eksploatacji 

nowoczesnych urządzeń na drewno spełniających wymogi Ekoprojektu, zgodnie                                 

z uzasadnieniem zawartym w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mordach do przekazania przyjętego 

stanowiska, o którym mowa w § 1 do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece”. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

               /-/ Katarzyna Kotowska 

 

 

 



 

Załącznik do uchwały Nr XLVII/341/2022 

 Rady Miejskiej w Mordach  

z dnia 30 grudnia 2022 r.  

 

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego 

petycję dotyczącą naprawy programu ochrony powietrza 

 

Rada Miejska w Mordach popiera petycję Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki                  

i Piece” dotyczącą poprawy uchwały Nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego                                

z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie 

mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji 

w powietrzu, która została skierowana przez Stowarzyszenie do Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego. Stowarzyszenie postuluje o zmianę uchwały poprzez usunięcie z niej 

wszelkich ograniczeń eksploatacji urządzeń spełniających wymogi Ekoprojektu                               

i wykorzystujących jako paliwo stałe odnawialne źródła energii (drewno kawałkowe, pellet, 

brykiet drzewny) oraz o zniesienie wszelkich zakazów i ograniczeń eksploatacji kominków                      

i pieców na drewno (biopaliwo stałe), w szczególności miejscowych ogrzewaczy 

pomieszczeń spełniających wymogi Ekoprojektu. 

Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mordach w dniu       

13 grudnia 2022 r. członkowie Komisji uznali, że rozpatrzenie petycji dotyczącej zmiany 

uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla 

stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne 

i docelowe substancji w powietrzu, nie należy do zadań gminy i nie podlega rozpatrzeniu 

przez organ stanowiący gminy, tylko przez właściwy sejmik województwa. Jednakże 

problematyka ochrony powietrza mieści się w katalogu zadań własnych gminy, obejmujących 

szeroko rozumianą ochronę środowiska i ochronę zdrowia, wymienionych w art. 7 ustawy                

o samorządzie gminnym oraz wynikających z niej ograniczeń eksploatacji kominków                         

i pieców w celu zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery zredukowania 

smogu. Ograniczenie eksploatacji kominków i pieców jest ważne dla mieszkańców miasta                  

i gminy, zwłaszcza używających jako opału drewna, często pozyskiwanego z własnych 

zasobów leśnych. 

Radni Rady Miejskiej w Mordach mają pełną świadomość konieczności ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń do powietrza w sposób pozwalający na osiągnięcie poprawy jego 

jakości i dotrzymania standardów określonych prawem. Możliwość używania kominków                    

i pieców na drewno oraz biomasę drzewną, w szczególności miejscowych, niskoemisyjnych 

ogrzewaczy pomieszczeń, spełniających wymogi Ekoprojektu, nie tylko nie pogorszy jakości 

powietrza, ale wręcz przeciwnie, zmniejszy emisję pyłów zawieszonych do środowiska                        

i przyczyni się do szybszego wyeliminowania urządzeń przestarzałych – „szkodliwych 

kopciuchów”, czy też urządzeń zasilanych paliwem kopalnym. Mechanizmy zasilane 

sezonowanym drewnem o niskiej wilgotności są bowiem lokalnie dostępnym, ważnym 

źródłem energii odnawialnej. 

Podstawę do podjęcia uchwały przez radę gminy w przypadku, gdy rozpatrywana sprawa 

dotyczy materii niemającej charakteru normatywnego, stanowi art. 18 ust. 1 ustawy                            

o samorządzie gminnym oraz postanowienia Statutu Miasta i Gminy Mordy. Upoważniają 



 

one organ stanowiący do podejmowania działań niewładczych o charakterze programowym, 

intencyjnym, o ile pozostają one w granicach zadań gmin określonych przepisami prawa. 

W związku z powyższym Rada Miejska w Mordach, po zapoznaniu się z opinią Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza, że zasadne jest zajęcie stanowiska popierającego 

przedmiotową petycję poprzez usunięcie z niej ograniczeń eksploatacji kominków i pieców na 

drewno oraz biomasę drzewną, w szczególności miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń 

spełniających wymogi Ekoprojektu. 

 

 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

     /-/ Katarzyna Kotowska 


