UCHWAŁA NR LVI/427/2022
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji Cechu Zdunów Polskich
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z art.9 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U.
z 2018 r., poz. 870), Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Wniesioną petycję z dnia 08 marca 2022 r. uznaje za zasadną.
§ 2. Występuje się z Apelem do Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego w sprawie zmiany
programów ochrony powietrza. Apel przyjęty przez Radę Gminy w Kozlowie stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Hołubowicz
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Załącznik
do uchwały nr LVI/427/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 19.05.2022 r.

APEL
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 19 maja 2022 roku
do Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego
w sprawie zmiany programów ochrony powietrza

Rada Gminy w Kozłowie popierając petycję Cechu Zdunów Polskich z dnia 08 marca 2022r.,
apeluje do Marszałka i Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego o podjęcie inicjatywy
uchwałodawczej zmieniającej treść następujących uchwał:
1) UCHWAŁY NR XVI/280/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO z
dnia 26 maja 2020 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy warmińsko –
mazurskiej.
2) UCHWAŁY NR XVI/281/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO z
dnia 26 maja 2020 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Elbląg.
Apelujemy o zmianę zapisów wprowadzających ograniczenia w eksploatacji urządzeń spełniających
wymogi ekoprojektu i wykorzystujących, jako paliwo stałe odnawialne źródła energii oraz o zniesienie
wszelkich zakazów ograniczających eksploatację kominków i pieców na drewno, w szczególności
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi ekoprojektu.
Jako gmina wiejska, której wielu mieszkańców zamieszkuje stare, nieocieplone domy o
grubych murach mamy świadomość tego, że ogrzewanie takich budynków paliwami innymi niż stałe
byłoby trudne i bardzo kosztowne. Drewno jest paliwem ekologicznym na każdym etapie swojego
przetwarzania i energetycznego wykorzystania, a jako względnie tanie odnawialne źródło energii
skutecznie przeciwdziała ubóstwu energetycznemu.
W naszej gminie realizowane są różne formy wspierania mieszkańców przy wymianie
nieefektywnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowoczesne i spełniające najnowsze normy. Przy
współpracy z WFOŚiGW w Olsztynie realizujemy m. in. program „Czyste Powietrze”, dzięki któremu
mieszkańcy jeszcze do końca roku 2021 zakupywali m. in. nowoczesne kotły na pelet i węgiel, a w 2022
roku program nadal dopuszcza zakup kotłów zasilanych peletem drzewnym.
Z uwagi na konieczność ogrzewania mieszkań i domów w sezonie grzewczym, skutkiem
ograniczenia ogrzewania urządzeniami ekologicznymi zasilanymi przez ekopaliwa takie jak drewno,
może być powrót do używania starych nieekologicznych źródeł ciepła.
Rada Gminy w Kozłowie uważa, że zakazy i ograniczenia należy zastąpić edukacją w zakresie
ekologii oraz zwiększeniem dotacji do 100% na poprawę efektywności energetycznej budynków.
Jedynie działania zmierzające w tym kierunku realnie przyczynią się do poprawy jakości powietrza.
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