Czechowice-Dziedzice,

07 .O7.2019 r.

Wyniki konsultacji społecznych
programu ograniczenia Niskiej Emisji dla budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Czechowice-

.

Dziedzice na rok 2019

Przedmiot

i

tryb konsultacji

Burmistrz Czechowic-D ziedzic ogłasza wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie przyjęcia ,,Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla budynków
jednorodzinnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2019".

Konsultacje zarządzono iprzeprowadzono na podstawie art.5a ustawy z dnia 8 marca ]_990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz, U. z 2O18 r.poz.994,zm. poz. 1000, 1,349,1,432) woparciu o § ]_ ust.1
pkt 2, § 2 ust.]_, § 3 ust.]_ pkt 3 i§ 6 zasad itryb przeprowadzania konsultacji społecznych

z mieszkańcami Gminy Czechowice-Dziedzice stanowiących załącznik do uchwaty Nr Vl/38/15 RadY
Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 10 marca 2015 r, (Dz, Urz. Woj. Śląskiego z 2015 poz.
1599).

1,4 grudnia 2018 r. na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Czechowicach-Dziedzicach zostało opublikowane zarządzenie o konsultacjach społecznych
cytowanego projektu uchwały wraz 7jej treścią.
Konsultacje społeczne trwały od dnia 14 do 3], grudnia 20]_8 r.

W dniu

Przebieg konsultacji
W dniu 17 stycznia 2018 r. drogą mailową, wpłynęłyuwagidotyczące powyższego projektu uchwały,
Zwrócono uwagę na brak źrod|a informacji podanych na str.23 Programu oraz brak objaśnieńsymboli
użytych na str. 23. W dniu 21 grudnia 201,8 r. drogą mailową wpłynęłykolejne uwagi dotyczące zapisów
na str. 23 Programu. Mieszkaniec zaproponował następujące zmiany:
Za m

iast:

"Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu
w okresie zimowym jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków (S5), emisja wtórna
zanieczyszczeń pyłowych z powierzchniodkrytych, np. dróg, chodników, boisk (S16)oraz niekorzystne
warunki meteorologiczne (S1_5), występujące podczas powolnego rozprzestrzeniania się emitowanych
lokalnie zanieczyszczeń, w związku z małą prędkościąwiatru (poniżej 1,,5 m/s), a także napływ
zanieczyszczeń spoza kraju (S10).
Na

pisać:

"Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM]"0, PM2,5

i

benzo(o.)pirenu

w okresie zimowym jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków (S5), Odnotowuje się także
drugorzędny udział następujących źrodeł,.emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni

odkrytych, np. dróg, chodników, boisk (516) oraz niekorzystne warunki meteorologiczne (S15),

występujące podczas powolnego rozprzestrzeniania się emitowanych lokalnie zanieczyszczeń,
w związku z małą prędkościąwiatru (poniżej 1,5 m/s),"
Po przeanalizowaniu powyższych uwag, do Programu zostało dopisane źrodłoinformacji zawartych na
str. 23 jakim jest ,,Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2OżO z perspektywą do roku 2030"

Warszawa 201,5, atakze dodano załącznik nr 5, który zawiera objaśnienia użytych na str. 23 symboli,

Mieszkaniec w powyzszych mailach zawarł również pytania dotyczące PONE, na które odPowiedzi
zostały udzielone autorowi w stosownym piśmie wyjaśniającym.

