
 

PROJEKT  
 

Uchwała nr...../...../2021 
Rada Miejskiej w Radomsku 

 

z dnia ...... 2021 roku 
 

w sprawie dopłat z budżetu miasta w latach 2021-2023 
do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne 

  
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), w związku 

z art. 400a ust. 1 pkt 21, 403 ust. 4 pkt 1, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 

1680, 1712, 1815, 2087, 2166 oraz z 2020 r. poz. 284m M.P z 2019 r. poz 866 i 938i 

1211), uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Mając na celu poprawę jakości powietrza w mieście Radomsku, należy określić 

zasady i tryb udzielania przez gminę Miasta Radomska osobom fizycznym dotacji 

celowych oraz sposobu ich rozliczania w latach 2021-2023 roku na przedsięwzięcia 

mające na celu ograniczenie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności 

energetycznej. 
 
§ 2. Przyjąć za zasadne podjęcie przez gminę Miasta Radomska wszelkich 

niezbędnych działań mających na celu przygotowanie Lokalnego Programu 

Antysmogowego na lata 2021-2023 dla osób, które decydują się na zmianę systemu 

ogrzewania na jeden z systemów proekologicznych, zakładającego dofinansowanie 

wymiany źródeł ciepła na poziomie 90 proc. inwestycji, nie więcej niż 10.000 zł. 
 

§ 2. Zapewnić w budżecie Miasta Radomska na rok 2021 oraz w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2022-2023, środki finansowe na realizację działań 

związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 

mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Radomska w wysokości 

1.000.000 zł rocznie, na każdy rok. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomsko 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 

 

        Przewodniczący 
        Rady Miasta Radomsko 
         



 

UZASADNIENIE 
Według danych Światowej Organizacji Radomsko znajduje się na 26 miejscu w 

Europie wśród miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Normy pyłów PM2,5, 

PM10 oraz benzo[a]apirenu przekroczone są w Radomsku wielokrotnie. Są dni, gdzie w 

Radomsku stężenie PM10 przekracza normy 15-krotnie.  
Według danych WHO zanieczyszczone powietrze rocznie zabija w Polsce 45 tys. 

osób.  
Największym problemem jest stężenie pyłu zawieszonego (PM2,5 PM10) oraz 

benzo[a]pirenu (B(a)P).  
Według danych z ankiety, przeprowadzonej przez Radomszczański Alarm Smogowy 

w dniach 21-31 stycznia 2021 roku, w której uczestniczyło 506 osób, aż 56 procent 

ankietowanych ocenia jakość powietrza w Radomsku źle lub bardzo źle, 27 proc. średnio, 

a tylko 17 procent – dobrze lub bardzo dobrze.  
Tylko 18 procent mieszkańców, uważa, że miasto robi wystarczająco dużo w sprawie 

walki ze smogiem, 69 procent – że za mało. 76 procent mieszkańców oczekuje 

dofinansowania przez miasto wymiany źródeł ciepła na ekologiczne.  
 
Wysokie stężenie pyłu zawieszonego powoduje  i poglebia choroby płuc i układu 

krążenia. Benzo[a]piren jest środkiem silnie rakotwórczym.  
Według danych Polskiego Alarmu Smogowego, Radomsko było wśród 20 miast o 

najwyższym średniorocznym stężeniu pyłu PM10 (42,9 mikrogramów na metr 

sześcienny powietrza, takich dni było 94 w roku 2016), najwyższym średniorocznym 

stężeniu benzo[a]pirenu - 10,2 mikrogramy na metr sześcienny powietrza, 10(!) razy 

więcej, niż przewiduje norma. 
 
Polak z powodu zanieczyszczeń powietrza traci średnio 9 miesięcy życia. Głównym 

źródłem zanieczyszczeniem powietrza w Polsce jest niska emisja, czyli dym z kominów 

pieców centralnego ogrzewania w domach jednorodzinnych. Jedynym sposobem jest 

wymiana tych pieców. 
W Polsce walka ze smogiem idzie opornie. Rządowy program „Czyste powietrze" 

ugrzązł w biurokratycznych procedurach. Dlatego wiele samorzadów bierze walkę z tym 

problemem na swoje barki i uruchamia gmine programy dofinansowania wymiany 

pieców. Radomsko także musi się włączyć w te działania. Twarde inwestycje 

drogowo-infrastrukturalne są ważne dla miasta, ale to od jakości powietrza zależy, czy po 

drogach i chodnikach, będzie miał kto w Radomsku jeździć i chodzić, a z inwestycji 

korzystać.  
W programach dofinansowania wymiany źródeł ciepła kluczowy jest poziom dopłat. 

Dlatego koniecznym jest ustalić go na takim poziomie, by z programy mogli skorzysytać 

także mniej majętni mieszkańcy.  


