DRUK NR 8/XL

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej braku działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie
dbałości o jakość powietrza w gminie Gryfino
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Pana ...*) dotyczącej braku działań Burmistrza Miasta
i Gminy Gryfino w zakresie dbałości o jakość powietrza, w szczególności poprzez dopuszczanie do
uciążliwego zadymienia i stwarzania zagrożenia zdrowotnego mieszkańców posesji położonej przy ul.
Mazowieckiej, uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do powiadomienia Skarżącego o stanowisku
zajętym przez Radę poprzez przesłanie kopii niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rafał Guga
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UZASADNIENIE
W dniu 10 maja 2021 r. Pan ...*) wniósł do Rady Miejskiej w Gryfinie skargę, opisując
sytuację związaną z brakiem skutecznej reakcji Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino i jego służb na
zgłaszany problem uciążliwego zadymienia emitowanego z jednej z posesji położonej
w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, której Skarżący jest właścicielem. W skardze
opisuje sytuację, w której przy wiejącym wietrze północno-zachodnim nie może otworzyć okien
na taras w swoim domu, a wręcz nie może przebywać na terenie posesji z uwagi na zadymienie.
Pan ...*) wskazuje, że opisana sytuacja świadczy o lekceważeniu problemu smogu i nienależytym
propagowaniu dostępnych programów mających na celu dbanie o czyste powietrze. Twierdzi, że
brak jest rozwiązań systemowych opartych na dobrym prawie lokalnym, brak skutecznej
egzekucji prawa, a także brak odpowiedniego rozpropagowania tematu modernizacji systemów
grzewczych i konieczności ograniczenia emisji toksyn oraz ich szkodliwości dla ludzi i
atmosfery.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2021 r. zapoznała się
ze skargą oraz wyjaśnieniami złożonymi przez Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska oraz Z-cę Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Z wyjaśnień wynika, iż Gmina
Gryfino realizuje cele i wynikające z nich zadania zawarte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Gryfino. Już w 2017 roku zostały wprowadzone przepisy prawa miejscowego dotyczące
udzielania dotacji celowych m.in. na wymianę kotłów lub pieców węglowych na ekologiczne.
Mieszkańcy mogli uzyskać dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie do 3000 zł. W roku
2018 zrealizowano 34 wnioski i zmodernizowane zostały systemy grzewcze na łączną kwotę
100064,50 zł. W 2018 roku uchwalone zostały nowe regulacje prawne dotyczące udzielania
dotacji celowych, tj. uchwała nr XLVIII/485/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2018 r.
oraz uchwała nr XLIX/495/18 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji
celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z
zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Mieszkańcy gminy mogli uzyskać
dofinansowanie w kwocie 3500 zł. W 2019 roku zrealizowano 17 wniosków, zmodernizowane
zostały systemy grzewcze na łączną kwotę 55802,04 zł. W ramach kontynuacji swojej polityki
Gmina Gryfino w dniu 30 sierpnia 2019 r. złożyła wnioski aplikacyjne do dwóch konkursów
organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach
puli środków Regionalnego Programu Operacyjnego, które zostały ocenione pozytywnie i
wybrane do dofinansowania. W związku z tym Gmina Gryfino realizuje projekt „Poprawa jakości
powietrza na terenie gminy Gryfino obejmująca wymianę starych kotłów lub pieców w
indywidualnych gospodarstwach domowych, zarówno w domach jednorodzinnych
i wielorodzinnych w latach 2020-2022”, który zakłada likwidację 100 kotłów na węgiel i
zastąpienie ich ekologicznymi źródłami ogrzewania. Wartość projektu wynosi 914250 zł.
Dofinansowanie udzielane jest w formie refundacji w kwocie 7500 zł do wymienianego kotła lub
pieca węglowego. Drugi projekt realizowany przez Gminę Gryfino to „Termomodernizacja
budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Gryfino w latach 2020-2022”,
który zakłada termomodernizację 20 domów jednorodzinnych wraz z wymianą kotła węglowego
na ekologiczne źródło ogrzewania. Wartość projektu wynosi 1075250 zł, dofinansowanie
udzielane jest w formie refundacji i wynosi 50000 zł w przypadku termomodernizacji pełnej i
25000 zł w przypadku termomodernizacji częściowej. Ponadto w ramach kolejnych działań
podejmowanych w kierunku poprawy jakości powietrza Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w
styczniu 2021 roku zawarł porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w
Szczecinie na wsparcie obsługi mieszkańców korzystających z programu Czyste Powietrze. Warto
nadmienić, że Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego tzw. uchwałą antysmogową z dnia
26 września 2018 r. wprowadził na obszarze województwa zachodniopomorskiego szerokie
ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Naczelnik Wydziału poinformowała także, że na wskazanej w skardze posesji, na której, zdaniem
Skarżącego, dochodzi do emisji zanieczyszczeń, straż miejska w terminie od lutego 2020 r. do
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kwietnia 2021 r. przeprowadziła 7 kontroli, które nie potwierdziły używania do spalania odpadów
czy innych substancji niedozwolonych.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, uwzględniając możliwości jakie Gmina Gryfino
proponuje mieszkańcom w zakresie wymiany kotłów i pieców węglowych na rozwiązania
ekologiczne, a także nie znajdując ewentualnych zaniechań czy zaniedbań działań Burmistrza
Miasta i Gminy Gryfino w sprawie przedstawionej przez Skarżącego, Komisja Skarg, Wniosków i
Petycji zaproponowała uznanie złożonej skargi za nieuzasadnioną i z taką propozycją jej
rozstrzygnięcia wystąpiła do Rady Miejskiej.
Wobec powyższego Rada Miejska w Gryfinie uznaje skargę złożoną przez Pana ...*)
dotyczącą braku działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie dbałości o jakość
powietrza za nieuzasadnioną.
Zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego w przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za
bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę
bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać
swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania
skarżącego.

*) – wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Jawność wyłączyła Agnieszka Grzegorczyk –
Inspektor w Biurze Obsługi Rady.
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