
UCHWAŁA NR XXXIX-264-2021 
RADY GMINY NĘDZA 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie wystąpienia z apelem do Sejmiku Województwa Śląskiego o zmiany uchwały Sejmiku 
Województwa Śląskiego nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 

województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. 
poz. 713 z późn. zm.) Rada Gminy Nędza uchwala, co następuje: 

§ 1. Wystąpić z apelem do Sejmiku Województwa Śląskiego o zmianę uchwały Sejmiku Województwa nr 
V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego 
ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw w zakresie wejścia w życie jej 
postanowień określonych w § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a i b, w przypadku zawarcia przez podmiot eksploatujący do 
końca 2021 r. umowy z właścicielem sieci gazowej na realizację przyłącza gazowego. 

§ 2. Wykonanie uchwały i jej przekazanie Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Śląskiego, 
Marszałkowi Województwa Śląskiego oraz organom stanowiącym miast i gmin Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego powierzyć Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
 
 

Krystian Okręt 
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Uzasadnienie

Na terenie Gminy Nędza rozpoczęto prace inwestycyjne polegające na budowie sieci gazowej na znacznym
obszarze gminy, co umożliwi mieszkańcom wymianę źródeł ciepła na ekologiczne. W związku z tym, że
terminy realizacji budowy sieci gazowej nie pokrywają się z terminami ujętymi w uchwale Sejmiku
Województwa nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, a mieszkańcy maja
możliwość podpisania umowy z właścicielem sieci gazowej na wykonanie przyłącza w następnych latach,
wskazane jest przedłużenie terminu realizacji postanowień wyżej wymienionej uchwały.
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