
APEL NR 6/17 
RADY MIASTA TORUNIA 

z dnia 23 listopada 2017 r. 
 

w sprawie podjęcia oraz zintensyfikowania przez organy administracji rządowej oraz 
samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego działań na rzecz kompleksowej polityki 
w walce z emisją szkodliwych substancji do powietrza. 
 

§ 1. W związku z negatywnymi skutkami zdrowotnymi wywołanymi przez nadmierne 
stężenie pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 oraz innych zanieczyszczeń pochodzących 
głównie z systemów grzewczych, a także mając na uwadze kompetencje do stanowienia prawa 
w tym zakresie Rada Miasta Torunia zwraca się do Pani Prezes Rady Ministrów z apelem 
o podjęcie działań dotyczących w szczególności:  

1) opracowanie i wdrożenie rządowego programu ograniczenia niskiej emisji poprzez 
dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na nieemisyjne lub te spełniające kryteria zawarte 
w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu; 

2) opracowanie i wdrożenie rządowego programu osłony dla osób gorzej uposażonych, 
które ponoszą zwiększone koszty ogrzewania lokali mieszkalnych związane z trwałą 
zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów 
nieemisyjnych; 

3) wprowadzenia norm jakości węgla; 
4) wprowadzenia zakazu sprzedaży detalicznej mułu i flotu węglowego oraz drewna 

i biomasy o wilgotności powyżej 20%; 
5) wprowadzenia w ustawach i rozporządzeniach regulujących realizację przedsięwzięć 

budowlanych, przepisów uniemożliwiających budowę budynków mieszkalnych 
wyposażonych w systemy grzewcze o emisji wyższej niż wyznaczona w unijnych 
rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu; 

6) obniżenia podatku na ekologiczne środki spalania; 
7) ustanowienia niższej akcyzy na ogrzewanie gazowe.   

 
§ 2. W związku z kompetencjami właściwymi samorządowi województwa, Rada Miasta 

Torunia zwraca się ponadto do samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o podjęcie 
tożsamych działań (w formie uchwały na mocy § 96 ustawy „Prawo ochrony środowiska” 
z 27 kwietnia 2001 r.), w zakresie poprawy jakości stanu powietrza na terenie Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, a w szczególności Gminy Miasta Toruń, dotyczących: 

1) wyeliminowania z użycia najbardziej zanieczyszczających rodzajów paliw; 
2) wyeliminowania z użycia najbardziej emisyjnych pod względem pyłów instalacji 

grzewczych; 
3) określenia horyzontu czasowego przechodzenia na instalacje spełniające wymogi 

kolejnych klas jakościowych aż do klasy 5 włącznie według rozporządzenia Komisji 
Europejskiej 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. tzw. Ekoprojekt.  

 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Torunia 

/-/Marcin Czyżniewski 


