
UCHWAŁA NR 157/XVIII/2020 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 9 lipca 2020 r. 

w sprawie postulatu zmiany uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 
24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń 

i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) w związku z art. 241 i art. 221 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Mając na celu osiągnięcie możliwie najlepszej jakości powietrza, w szczególności przestrzeganie 
poziomów dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 i PM2,5 i poziomu docelowego stężenia benzo(a)pirenu oraz 
dążenie do osiągnięcia stężeń tych zanieczyszczeń zgodnych z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, 
wnioskuje się do Zarządu Województwa Mazowieckiego o opracowanie projektu zmiany uchwały nr 162/17 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalania paliw (dalej: Uchwała nr 162/17) oraz o przedłożenie tego projektu do uchwalenia przez Sejmik 
Województwa Mazowieckiego. 

§ 2. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr 162/17 stanowi Załącznik nr 1. 

§ 3.  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr 162/17 wprowadza, na obszarze Miasta Podkowa Leśna, 
zakaz spalania paliw stałych, z wyłączeniem drewna prasowanego w formie peletu, w instalacjach, o których 
mowa w § 2 pkt 1 i 2 tej uchwały, od dnia 1 stycznia 2023 r. 

§ 4. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna do przekazania odpisu uchwały na 
ręce Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

 
 

Michał Gołąb 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 157/XVIII/2020 

Rady Miasta Podkowa Leśna 

z dnia 9 lipca 2020 r. 

Projekt zmiany uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

UCHWAŁA nr [numer uchwały] SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

z dnia [data podjęcia uchwały] 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr 162/17 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

z dnia 24 października 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego 
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 

Na podstawie art. 18 pkt 1 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1296 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dotychczasową treść § 4 Uchwały nr 162/17 oznacza się jako ust. 1, po którym dodaje się kolejne 
ustępy o następującej treści: 

„2. Na obszarze Miasta Podkowa Leśna, w instalacjach, o których mowa w § 2 pkt. 1 i pkt. 2 dopuszcza 
się stosowanie wyłącznie następujących rodzajów paliw: 

1) gazu ziemnego wysokometanowego lub zaazotowanego (w tym skroplonego gazu ziemnego), propan-
butanu, biogazu rolniczego lub innego rodzaju gazu palnego,  

2) drewna prasowanego w formie pelletu wyłącznie w kotłach z podajnikiem automatycznym, z których emisja 
cząstek stałych (pyłu) nie przekracza granicznych wielkości emisji określonych w załączniku II ust. 1 lit. c 
do Rozporządzenia Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
kotłów na paliwo stałe.” 

„3.  Do czasu wejścia w życie ograniczeń określonych w ust. 2 powyżej w instalacjach wskazanych w § 
2 pkt. 1 i pkt. 2 dopuszcza się stosowanie paliwa stałego, pod warunkiem, że spalanie paliwa zachodzi 
w instalacji, z której emisja cząstek stałych (pyłu) nie przekracza granicznych wielkości emisji określonych 
w załączniku II ust. 1 lit. c Rozporządzenia Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.”   

§ 2. W § 10 Uchwały nr 162/17 dodaje się kolejne punkty o następującej treści: 

„3) Ograniczenia określone w § 4 ust. 2 wchodzą w życie 1 stycznia 2023 r.” 

„4) Wymogi określone w § 4 ust. 3 wchodzą w życie 1 stycznia 2022 r.”
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