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Urząd Miejski 

w Zdzieszowicach

Zdzieszowice, dnia 17.02.2020 r.

OR.0003.2.2020

Radny Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach 
Pan Jędrzej Kopecki

RADA M I E J S K A
w Zdzieszowicach

|wp!. í b -02- 2020

W odpowiedzi na interpelację Pana złożoną na sesji Rady Miejskiej w 
Zdzieszowicach w dniu 29 stycznia 2020 roku w sprawie czystości powietrza w 
Zdzieszowicach oraz działań podjętych przez Gminę Zdzieszowice informuję, co 
następuje:

Zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 
Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne 
stanowiącym załącznik do uchwały nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z 
dnia 25 kwietnia 2018 r. dotacji udziela się na dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji polegającej na wymianie istniejącego źródła ciepła (kotłów lub paleniska o 
niskiej sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) w lokalach lub budynkach 
mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie gminy Zdzieszowice, na ogrzewanie 
proekologiczne, za które uznaje się:

1) kocioł c.o. gazowy;
2) kocioł c.o. elektryczny;
3) kocioł c.o. olejowy;
4) podłączenie do węzła ciepłowniczego;
5) panele fotowoltaiczne;
6) pompę ciepła.

Kwotę dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania, ustalone są w wysokości:
1) 2500 zł za zakup urządzeń wyszczególnionych w pkt 1, 2, 3 i 4 ;
2) 3000 zł za zakup urządzeń wyszczególnionych w pkt 5 i 6.

Kwoty przeznaczone na dotację celową ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice 
na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne:

UL Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice 
Telefon: +48 77 40 64 400 Faks: +48 77 40 64 444 
E-mail: um@zdzieszowice.pl 
Strona internetowa: www.zdzieszowice.pi

Godziny pracy: poniedziałek -  piątek: 7:30 -  15:30

mailto:um@zdzieszowice.pl
http://www.zdzieszowice.pi


Rok Plan [zł] Wykonanie [zł]

2019 85.000,00 63.500,00

2018 60.000,00 59.887,60

2017 50.000,00 44.255,57

2016 135.000,00 68.685,73

2015 204.790,00 204.701,06

2014 142.119,00 141.633,86

2013 217.000,00 216.515,80

2012 140.000,00 139.010,38

2011 Brak programu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu 
Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu 

ogrzewania na proekologiczne
2010

2009

Działania które podejmują funkcjonariusze Straży Miejskiej, polegają tylko i wyłącznie 
na kontroli wzrokowej paleniska pieców c.o. w budynkach mieszkalnych. Strażnicy posiadają 
stosowne imienne upoważnienia do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie 
środowiska, na podstawie którego w myśl art 379 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
Prawo ochrony środowiska mają uprawnienia do:

1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, w godzinach od 6 do 22;
2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności 
kontrolnych;
3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób 
w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających 
związek z problematyką kontroli.

Natomiast kontrolowana osoba fizyczna obowiązana jest umożliwić 
przeprowadzenie kontroli.

Jednocześnie zgodnie z art. 225 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. - 
kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie 
przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3. W takich przypadkach powiadamia się organ Policji, 
który wszczyna stosowne postępowanie.

Nadmieniam, iż w latach ubiegłych rozważano możliwość pobierania próbek popiołu 
do badania, jednakże ta czynność musiałaby być prowadzona przez odpowiednią firmę mającą 
specjalistyczny i zalegalizowany sprzęt. Zarówno za same pobranie jak i przeprowadzenie 
badania należałoby wiązać z dosyć dużymi wydatkami ( jedno badanie 500- 600 zł ), które 
zaplanować należałoby w budżecie, natomiast kary nakładane na sprawców w postępowaniu 
mandatowym, w górnej granicy wyniosłyby 500 zł. W takich przypadkach należałoby jednak 
skierować wniosek o ukaranie do sądu, który mógłby nałożyć grzywnę nawet do 5000 zł, 
jednakże z informacji uzyskanych z ościennych Straży Miejskich uzyskano informację o 
znacznie mniejszych grzywnach nakładanych przez sądy. Dlatego też odstąpiono od tego typu 
czynności.



Informuję również, iż podczas kontroli w latach ubiegłych nie stwierdzono rażących 
nieprawidłowości w spalaniu nieodpowiednich opałów. Owszem zdarzały się bardzo rzadkie 
przypadki spalania odpadów niewłaściwych ( gum, plastików itp. ), jednak takie przypadki 
były surowo karane przez strażników. Natomiast gro interwencji dotyczyły też znacznego 
zadymienia z kominów, które sugerowało używanie właśnie tego typu niewłaściwych 
odpadów, jednak podczas kontroli okazywało się, że właściciel używał słabej jakości węgiel 
czy też elco groszek, który właśnie powoduje takie zadymienie, co też potwierdziło się podczas 
kontroli nieruchomości przy ul. Chrobrego 14.

Osobną kwestią z kolei jest nienależyte dbanie o systematyczne przeglądy 
kominiarskie, jednak z posiadanej przez mnie wiedzy mogę poinformować Pana, że jedna z 
firm kominiarskich działających na terenie Zdzieszowic wystosowała pismo do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach z listą nieruchomości, które nie korzystają 
z usług kominiarskich, przez co stwarzają niebezpieczeństwo zagrożenia życia i zdrowia 
poprzez ryzyko wystąpienia pożaru czy też zaczadzenia. Lista ta trafiła też do wiadomości 
Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach oraz Inspektoratu Ochrony Środowiska z 
siedziba w Opolu.

Sporządził: Arkadiusz Mróz


