
Uchwała Nr XLVI/349/2014
Rady Gminy w Masłowie
z dnia 27 lutego 2014 roku

w sprawie przyjęcia ,,Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Masłów”

 Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 15   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity  Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.), art.85 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1232),   oraz Uchwała Nr XIII/234/11
Sejmiku  Województwa  Świętokrzyskiego  z  dnia  14  listopada  2011  r.  w  sprawie  określenia
,,Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego: Część A- strefa  miasto Kielce-
ze  względu  na  przekroczenia  pyłu  PM10,  pyłu  PM2,5  i  benzo(a)pirenu;  Część  B-  strefa
świętokrzyska  ze  względu  na  przekroczenia  pyłu  PM10,  i  benzo(a)pirenu;  Część  C-  strefa
świętokrzyska ze względu na przekroczenia ozonu” (Dz. Urz.  Woj. Świętokrzyskiego z dnia 29
grudnia  2011,  Nr  322,  poz.3942)  i  Uchwała  Nr  XXV/429/12  Sejmiku  Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia ,,Programu ochrony powietrza
dla  województwa świętokrzyskiego – strefa  świętokrzyska – ze względu na przekroczenie pyłu
PM2,5  wraz  z  Planem Działań  Krótkoterminowych (Dz.  Urz.  Woj.  Świętokrzyskiego  z  dnia  4
stycznia 2013,  poz. 45)  Rada Gminy  Masłów uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje  się Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Masłów, zwany dalej Programem,
w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.

Środki  finansowe  przeznaczone  na  realizację  Programu  określone  będą  corocznie  w  uchwale
budżetowej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

do Uchwały  nr XLVI/349/2014 Rady  Gminy  w Masłowie  z  dnia  27  lutego 2014  roku w sprawie

uchwalenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Masłów.

W  Programie ochrony powietrza dla  województwa świętokrzyskiego – strefa świętokrzyska – ze

względu na przekroczenie pyłu PM2,5 wraz z Planem Działań Krótkoterminowych, przyjęty Uchwałą nr

XXV/429/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  z dnia 26 listopada 2012 r.  gmina Masłów została

wskazana jako obszar z przekroczeniami stężenia dopuszczalnego pyły zawieszonego PM2,5, w związku z

tym stwierdzono, ze należy opracować i wdrożyć Program ograniczenia niskiej emisji w gminie.

Celem  Programu  jest  określenie  planu  działań  w  zakresie  obniżenia  poziomu  niskiej  emisji

spowodowanej spalaniem paliw w indywidualnych źródłach ciepła. Realizacja programu przyczyni się do:

poprawy  jakości  powietrza  poprzez  ograniczenie  emisji  zanieczyszczeń,  a  przez  to  obniżenie

ponadnormatywnych  poziomów  stężeń  zanieczyszczeń,  poprawy  jakości  życia  i  zdrowia  mieszkańców

gminy.   Na podstawie analizy stanu istniejącego  oraz z uwzględnieniem  technicznych i ekonomicznych

możliwości  modernizacji istniejących systemów grzewczych w  Gminie, do realizacji w ramach programu

ograniczenia niskiej emisji jako główne działania wskazano następujące przedsięwzięcia: wymiana starych

źródeł węglowych na niskoemisyjne węglowe (zasilane automatyczne), wymiana starych źródeł węglowych

na palety zasilane automatycznie, zastosowanie kolektorów słonecznych, termomodernizacja, wspierająco:

wymiana starych źródeł węglowych na gazowe (gaz ziemny). 

Zgodnie  z  art.57  i  art.58,  w związku z  art.  48 ust.  1  i  2  ustawy o udostępnianiu informacji  o

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko  wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Świętokrzyskiego

Państwowego Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  w Kielcach  z  wnioskiem o  zajęcie  stanowiska  w

sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla

projektu Programu. 

Świętokrzyski   Państwowy  Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny  w  Kielcach  pismem  nr

SEV.9022.5.74.2013 z  dnia  25.10.2013r.  uznał,  że  można odstąpić  od przeprowadzenia  postępowania  w

sprawie  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego Programu.

Również  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Kielcach  w  piśmie  nr  WPN-

II.410.77.2013.AN z dnia 5.11.2013 r.  uzgodnił  brak konieczności  przeprowadzenia  strategicznej  oceny

oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.

Biorąc pod uwagę zarówno opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach jak i

Świętokrzyskiego  Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  w  Kielcach  jak  również

uwzględniając uwarunkowania określone w art.49 wyżej cytowanej ustawy odstąpiono od przeprowadzenia

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego Programu.

Projekt uchwały podlega opinii  Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 


