
 

 

Uchwała Nr 110/XV/2019 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

 

z dnia  24 października 2019 r.  

 

w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasta 

Gostynina 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1309), art. 403 ust. 5 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. 2019 r. poz. 1396, zm. Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1403, poz. 1501, poz. 1579), art. 221ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) w 

związku z Uchwałą nr 98/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której 

zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego 

PM 2,5 w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2017 r., poz. 5965)  Rada Miejska w Gostyninie 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

 

Przyjmuje się Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasta Gostynina, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

                                      

  § 3 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

                                                          

 

               

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

                                                                        Andrzej Hubert Reder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 

 Zgodnie z Uchwałą nr 164/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia                  

28 października 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy 

mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu 

zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu, zmienionej uchwałą nr 

98/17 z dnia 20 czerwca 2017 r., obowiązek opracowania Programu Ograniczania 

Niskiej Emisji (PONE) mają gminy, na terenie których stwierdzono występowanie 

przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5. W 

związku ze stwierdzeniem przekroczenia powyższych emisji pyłów na terenie miasta 

Gostynina podjęto działania związane z opracowaniem Programu Ograniczenia Niskiej 

Emisji. 

 Celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji jest ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych z palenisk oraz kotłów opalanych 

paliwem stałym oraz ograniczenie emisji innych substancji powodujących 

przekroczenie standardów jakości powietrza w mieście Gostynin. 

Likwidacja źródeł spalania paliw stałych o mocy do 1 MW niespełniających wymagań 

ekoprojektu, tj. Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w 

sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (Dz. U. 

UE L 193 z 21 lipca 2018, str. 100 z późn. zm.) w odniesieniu do wymogów 

dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe przyczyni się to do osiągnięcia 

wymaganej redukcji emisji pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 na terenie miasta 

Gostynina określonej w Programie Ochrony Powietrza dla województwa 

mazowieckiego: 

• PM 10: 21,81 Mg/rok, 

• PM 2,5: 21,48 Mg/rok. 

 

 Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały w sprawie Programu 

Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasta Gostynina należy uznać za celowe i 

zasadne.  


