
UCHWAŁA NR 308/XLI/2022 
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie petycji dotyczącej naprawy programu ochrony powietrza 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o petycjach (Dz.U. 2018 r. 
poz. 870 t.j.) po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w związku ze złożoną petycją dotyczącą 
naprawy programu ochrony powietrza, pismo datowane na 15.02.2022 r., Rada Miejska w Praszce uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  

1. Petycję dotyczącą naprawy programu ochrony powietrza uznaje za bezzasadną. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce do poinformowania składającego petycję 
o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogusław Łazik 
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Załącznik do uchwały Nr 308/XLI/2022 

Rady Miejskiej w Praszce 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 15.02.2022 r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Praszce petycja dotycząca naprawy programu 
ochrony powietrza. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała analizy złożonej petycji. Uchwałą nr 3/2022 z dnia 
21.04.2022 r. Komisja zaopiniowała petycję za bezzasadną, ponieważ  Program Ochrony Powietrza dla 
Województwa Opolskiego potencjalnie ogranicza użytkowanie kotłów na terenie województwa opolskiego 
jedynie dla instalacji, które nie spełniają minimalnych wymogów dotyczących sezonowej efektywności 
energetycznej i wielkości emisji zanieczyszczeń. W przypadku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu 
zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz B(a)P właściciele i zarządcy nieruchomości powinni 
czasowo zrezygnować z palenia w kominkach. Zakaz nie dotyczy jednak kominków wyposażonych w system 
dopalania gazów pozostałych podczas spalania drewna oraz nieruchomości, dla których kominek stanowi 
jedyne źródło ogrzewania mieszkania. 

Rada Miejska w Praszce stwierdziła, iż argumenty zawarte w petycji są bezzasadne. 
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