
Treść poprawki Prawa Ochrony Środowiska (art. 96)
Art. 96. 

1.  Sejmik  województwa  może,  w  drodze  uchwały,  w  celu  zapobieżenia  negatywnemu 
oddziaływaniu  na  zdrowie  ludzi  lub  na  środowisko,  wprowadzić  ograniczenia  lub  zakazy  w 
zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, opracowuje zarząd województwa. Zarząd województwa 
przedstawia projekt uchwały do zaopiniowania właściwym miejscowo wójtom, burmistrzom lub 
prezydentom miast i starostom.

3.  Wójt,  burmistrz lub prezydent miasta i starosta są obowiązani do wydania opinii  w terminie 
miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały, o którym mowa w ust. 2.

4. Niewydanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 3, oznacza akceptację projektu uchwały.

5. W postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowanie uchwały, o której mowa w ust. 1, 
stosuje się odpowiednio przepisy działu III rozdziału 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z 
późn. zm.[2])).

6. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa:

1) granice obszaru, na którym wprowadza się ograniczenia lub zakazy, o których mowa w ust. 1;

2. rodzaje podmiotów lub instalacji,  dla których wprowadza się ograniczenia lub zakazy, o 
których mowa w ust. 1;

3. rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania lub których stosowanie jest zakazane 
na  obszarze,  o  którym  mowa  w  pkt  1,  lub  parametry  techniczne  lub  rozwiązania 
techniczne lub  parametry  emisji  instalacji,  w  których  następuje  spalanie  paliw, 
dopuszczonych do stosowania na tym obszarze.

7. Uchwała, o której mowa w ust. 1, może także określać:

1)  sposób lub  cel  wykorzystania  paliw,  który jest  objęty ograniczeniami  określonymi  w 
uchwale;

2) okres obowiązywania ograniczeń lub zakazów w ciągu roku;

3. obowiązki  podmiotów  objętych  uchwałą  w  zakresie  niezbędnym  do  kontroli  realizacji 
uchwały.

8. Uchwała, o której mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do instalacji, dla których wymagane jest 
uzyskanie  pozwolenia  zintegrowanego albo  pozwolenia  na  wprowadzanie  gazów lub  pyłów do 
powietrza, albo dokonanie zgłoszenia.

9. Uchwała, o której mowa w ust. 1, jest aktem prawa miejscowego.


