
UCHWAŁA NR 158/XVIII/2020 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 9 lipca 2020 r. 

w sprawie postulatu wprowadzenia do Planu działań krótkoterminowych, w Programie ochrony 
powietrza dla strefy mazowieckiej, działania krótkoterminowego polegającego na czasowym zakazie 

spalania biomasy w niektórych rodzajach instalacji, które nie stanowią głównego źródła ciepła 
w lokalach 

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 zapewnienie mieszkańcom Miasta Podkowa Leśna należytej ochrony przed szkodliwym 
oddziaływaniem zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania biomasy, które nie jest konieczne dla 
ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych, w związku z trwającymi pracami nad nowym Programem 
ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, którego integralną część stanowi plan działań 
krótkoterminowych, wnioskuje się do Zarządu Województwa Mazowieckiego o uwzględnienie w treści planu 
działań krótkoterminowych dla obszaru Miasta Podkowa Leśna działań, opisanych w § 2-4. 

§ 2. Plan działań krótkoterminowych powinien zawierać działania polegające na wprowadzeniu zakazu 
korzystania z instalacji, o których mowa w § 2 pkt 3 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, 
jeżeli nie stanowią one głównego źródła ciepła w lokalu, na okres 12 kolejnych godzin, każdorazowo, gdy 
spełniony zostanie warunek określony w § 4. 

§ 3. Jeżeli w dwóch ostatnich godzinach obowiązywania zakazu, o którym mowa w § 2 nadal spełniony jest 
warunek określony w § 4, obowiązywanie zakazu należy przedłużyć o kolejne 12 godzin. 

§ 4. Zakaz, o którym mowa w § 2 należy wprowadzić, jeżeli w dwóch następujących po sobie godzinach na 
obszarze Miasta Podkowa Leśna stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu uśrednione dla jednej godziny 
osiągnie lub przekroczy poziom: 

1) 55,1 µg/m3 dla pyłu PM 2,5 lub 

2) 80,1 µg/m3 dla pyłu PM 10. 

§ 5. Zakaz, o którym mowa w § 2 nie obowiązuje lokali, do których nie jest dostarczana energia elektryczna 
na skutek awarii.  

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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