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Adrian Galach

Radny Powiatu Rawskiego

Pan Józef Matysiak
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Pani Maria Charążka
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego

INTERPELACJA

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Światową Organizację Zdrowia

Rawa Mazowiecka zajmuje 23 miejsce na
zanieczyszczonym

powietrzu

w

Polsce.

liście miast o najbardziej

Oddychanie

zanieczyszczonym

powietrzem to prosta droga do nasilenia objawów astmy, obturacyjnej

układu oddechowego, a także do wzrostu

choroby płuc czy zakażeń

częstości zachorowań

na owe schorzenia, co może dotknąć każdego

mieszkańca naszego powiatu.

Jako

radny

i

mieszkaniec

za

konieczne

uważam

podjęcie

zdecydowanych działań służącym ku poprawie Jakości powietrza w Rawie

Mazowieckiej oraz na terenie Powiatu Rawskiego.
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Rawskim”

zespołu

utworzenie

przedstawiciele wszystkich urzędów gmin z terenu naszego powiatu oraz

przedstawiciele

organów

i

stanowiących

organizacji

zajmujących

się

ochroną środowiska. Uczestnictwo przedstawicieli wszystkich JST powinno
pozwolić efektywnie zdefiniować problem

i opracować wspólne założenia

ochrony powietrza. Ponadto istotną kwestią jest możliwość prowadzenia

kompleksowych działań na rzecz mieszkańców wszystkich gmin z terenu
powiatu

(np.

akcji

uświadamiających

czy zachęcających

źródeł ciepła), jak również współpraca

przy możliwości

do wymiany

pozyskiwania

środków zewnętrznych.

Z poważaniem,

Adrian Galach
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Odpowiadając na Interpelację z dnia 08.11.2019r. (data wpływu: 12.11.2019r.),

dotyczącą utworzenia „Zespołu ds. ochrony środowiska w Powiecie Rawskim”, informuję,
iż w aktualnym stanie prawnym obowiązują przepisy dotyczące prowadzenia określonych
działań przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa

łódzkiego mające na celu zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.
Na podstawie uchwały nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia

26 kwietnia 2013 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie

łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu
docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM 10 oraz planu działań

krótkoterminowych; Nazwa strefy: strefa łódzka; Kod strefy: PL1002 (Dz. Urz. Województwa
Łódzkiego z 2013r. poz. 3471, z późniejszymi zmianami z 2014r. poz. 106 oraz z 2014r.

poz. 4557), ww. programem ochrony powietrza zostały objęte obszary gmin powiatu

rawskiego. Przedmiotowy program ochrony powietrza nakłada na jednostki samorządu
terytorialnego obowiązki w zakresie inwestycji i działań organizacyjnych (w tym między

innymi w zakresie edukacji ekologicznej), mających na celu obniżenie poziomu substancji

w powietrzu atmosferycznym do poziomów określonych w przepisach. Należy podkreślić,

iż poszczególne jednostki samorządu terytorialnego realizują działania wc własnych zakresie,
zgodnie z ustalonymi kierunkami i zakresem działań dla poszczególnych obszarów gmin
objętych ww. programem ochrony powietrza.

Ponadto mieszkańcy powiatu rawskiego w ramach programu „Czyste powietrze”, którego
celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych

do atmosfery przez domy jednorodzinne, mogą uzyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dofinansowanie, m. in. na wymianę starych źródeł

ciepła, docieplcnie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub
modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację
odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej) oraz na

montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Program skierowany jest do osób

fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na
rozpoczęcie budowy budynku rodzinnego. Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyznaczył na terenie województwa łódzkiego punkty
konsultacyjne, w których można uzyskać poradę i konsultację dotyczącą inwestycji

realizowanych na obszarze województwa łódzkiego z zakresu efektywności energetycznej
i odnawialnych źródeł energii, w tym w przedmiocie możliwości i warunków uzyskania
dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi, w szczególności z Programu „Czyste

Powietrze”. Przedmiotowe punkty konsultacyjne działają w siedzibach czterech Starostw
Powiatowych, tj. w Starostwie Powiatowym w Opocznie, w Starostwie Powiatowym
w Wieluniu, w Starostwie Powiatowym w Poddębicach oraz w Starostwie Powiatowym
w Łowiczu.

Należy również podkreślić, iż na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

o samorządzie powiatowym (tekst jedn., Dz. U. z 2019r. poz. 511, z późn. zm.) Rada Powiatu

Rawskiego Uchwałą Nr 11/15/2018 z dnia 28 listopada 2018r. powołała Komisję Ochrony
Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Terenami, której przedmiotem

działania są między innymi zadania z zakresu ochrony środowiska. Przedmiotowa Komisja na
bieżąco analizuje i rozpatruje sprawy związane z ochroną środowiska na terenie powiatu
rawskiego, zapraszając na obrady przedstawicieli innych urzędów oraz instytucji, w zależności

od potrzeb oraz omawianego tematu. W przypadku omawiania spraw dotyczących ochrony

powietrza w powiecie rawskim istnieje możliwość zaproszenia przedstawicieli poszczególnych
gmin z terenu powiatu rawskiego, celem analizy tematu.
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