
OBWIESZCZENIE 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247) w związku z art. 96 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), Zarząd 

Województwa Opolskiego 

zawiadamia 

o przystąpieniu do sporządzania: 
 projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa 
Opolskiego nr XXXII/367/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw. 
 

Prace nad projektem uchwały - tzw. „antysmogowej”, będą prowadzone zgodnie z „Programem 
ochrony powietrza dla województwa opolskiego” przyjętym uchwałą nr XX/193/2020 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 28 lipca 2020 r. wyznaczającej dla Województwa Opolskiego zadanie 
polegające na zaostrzeniu przepisów związanych z eksploatacją instalacji, w których następuje spalanie 
paliw w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko. 
  
Do instalacji, których powinny dotyczyć ograniczenia, zalicza się w szczególności kotły, kominki i piece, 
które dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub wydzielają ciepło poprzez 
bezpośrednie przenoszenie ciepła lub wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika. Ograniczenia 
powinny dotyczyć wszystkich instalacji, które nie spełniają minimalnych wymogów dotyczących 
sezonowej efektywności energetycznej i wielkości emisji zanieczyszczeń określonych w 
Rozporządzeniu 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 (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100) oraz Rozporządzeniu Komisji (UE) 
2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy 
pomieszczeń na paliwo stałe. Działanie powinno być skierowane do właścicieli i zarządzających 
nieruchomościami, posiadających w swych zasobach instalacje niespełniające ww. normy. 
 
Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego 
obwieszczenia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 

  w formie pisemnej, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 
14, 45-082 Opole, 

  ustnie do protokołu, kontakt telefoniczny pod nr (77) 44 83 276 w Departamencie Ochrony 
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w godzinach pracy urzędu,  

  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: dos@opolskie.pl  lub przez platformę e-
puap. 

 
Z założeniami przedmiotowej uchwały można się zapoznać na stronie www.bip.opolskie.pl 

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Opolskiego. 
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