
       

 

UCHWAŁA Nr X/74/2019 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  

z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na brak działań Burmistrza Karczewa  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

( Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) w związku z art. 229 pkt 3, art. 238 i art. 239 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z 

późn.zm.
1
) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Skargę Pani E.Ch. dotyczącą braku działań Burmistrza Karczewa na rzecz 

czystości powietrza uznaje się za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do 

niniejszej uchwały. 

2. W przypadku ponowienia przez Skarżącą skargi, bez wskazania nowych 

okoliczności, organ może podtrzymać swoje stanowisko wyrażone w niniejszej uchwale, 

dokonując adnotacji w aktach sprawy - bez powiadamiania Skarżącej. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 

Karczewie. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz.1629; z 2019r. poz. 

60 i poz.730. 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Burmistrz Karczewa pismem nr SEK.1511.1.2019 z dnia 15 maja 2019 r. przekazał  do 

rozpatrzenia według właściwości skargę p. E. Ch. z dnia 8 maja 2019 r. 

Skarga dotyczy braku działań Burmistrza Karczewa na rzecz czystości powietrza w okresie 

grzewczym na terenie osiedla Ługi.             

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Karczewie na swoim posiedzeniu 3 

czerwca 2019 r. rozpatrując skargę zapoznała się z odpowiedzią Burmistrza Karczewa na  

skargę ( pismo Nr SEK.1511.1.2019 z dnia 20 maja 2019 r.) w której wyjaśniono, że 

Urzędnicy w Gminie Karczew mają pełną świadomość zagrożeń jakie niesie za sobą 

zanieczyszczenie środowiska, co wielokrotnie można zaobserwować na stronie internetowej 

Urzędu, a także w artykułach publikowanych w lokalnej prasie „Głos Karczewa”. Pracownicy 

nie tylko informują mieszkańców, ale również są prowadzone kontrole nieruchomości, wobec 

których powzięto informację o zanieczyszczaniu powietrza. Niejednokrotnie na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Karczewie pojawiały się instrukcje, a także apele do 

mieszkańców, by nie palić śmieciami, które zatruwają nasze otoczenie oraz mieszkańców. 

Wielu mieszkańców naszej Gminy przestrzega obowiązującego prawa w tym zakresie, lecz 

ciężko jest przekonać  pozostałych, by dbali o swoje zdrowie, a co dopiero przekonywać, by 

dbali o cudze. 

To nie jedyny sposób, w jaki Gmina walczy ze smogiem. W dniu 8 marca br. Burmistrz 

Karczewa podpisał porozumienie o współpracy na rzecz realizacji projektu “Zintegrowany 

system wsparcia polityki poprawy Ograniczenia Niskiej Emisji – ZONE”- realizowany m.in. 

przy udziale Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. W ramach tego programu 

przeprowadzona zostanie częściowa inwentaryzacja źródeł emisji w budynkach (każdy 

właściciel posesji może wypełnić na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego ankietę pod 

nazwą “Walczymy ze smogiem - wypełnij formularz on- line!”).  

Przeprowadzane są również badania spirometryczne  określające wpływ zanieczyszczeń 

powietrza na zdrowie wśród dzieci w wieku 10-13 lat. Takie badania trwają od 6 maja br. i 

odbywać się będą w miesiącach czerwcu oraz listopadzie br. Ogółem badaniem zostało 

objętych 670 dzieci z Gminy Karczew. Celem badania spirometrycznego jest uzyskanie 

danych do analiz epidemiologicznych dla oceny długotrwałych skutków wpływu 

zanieczyszczeń powietrza na układ oddechowy oraz oceny zmiany sezonowej w grupie 

badanej.  

Trwa zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkoli gminnych w ilości 7 sztuk.   

Mając na względzie zmniejszenie ilości pieców zasilanych paliwem stałym, w 2018 

roku Rada Miejska w Karczewie podjęła uchwałę w sprawie udzielania dotacji na wymianę 

pieców węglowych na nowe piece gazowe. Zainteresowanie ww. programem jest znaczne, w 

związku z powyższym mamy nadzieję, że podjęte przez Gminę działania oraz zwiększająca 

się świadomość mieszkańców w zakresie zakazu palenia niedozwolonych substancji w 

domowych instalacjach ogrzewania przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie 

Gminy Karczew. 

W Gminie Karczew w miarę możliwości zakupywane są rośliny pochłaniające pyły 

zawieszone – w 2018 r zakupiono m.in.: pęcherznice, tawuły, berberysy. Posadzono ok. 65 

sztuk grabu, który także wykazuje właściwości lecznicze dla dróg oddechowych. Podobne 

działania są kontynuowane w 2019 r.  

Biorąc pod uwagę zwiększającą się świadomość naszych mieszkańców i wspólnot 

samorządowych Gmina Karczew przystąpiła do komponentu e-środowisko w ramach projektu 

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny. W wyniku realizacji tego projektu na terenie 



Gminy Karczew mają zostać zamontowane dwa urządzenia pomiarowe jakości powietrza. 

Wskazano, że jedno z urządzeń zostanie zamontowane na budynku Urzędu Miejskiego w 

Karczewie, a drugie przy budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach. Po otrzymaniu urządzeń 

przystąpimy do ich instalacji oraz rozważymy możliwość publikowania danych w zakresie 

poziomu zanieczyszczeń na stronie internetowej www.karczew.pl. Ponadto planuje się 

nawiązanie kontaktu z organizacją Edukacyjna Sieć Antysmogowa, która organizuje różne 

eventy edukacyjne w zakresie ochrony środowiska w szkołach, a także montuje elektroniczne 

tablice w przestrzeni publicznej, które informują o stężeniu smogu. 

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców Karczewa oraz w trosce o poprawę jakości 

powietrza w naszej Gminie pracownicy Urzędu Miejskiego w Karczewie w asyście 

funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Karczewie w 2018 i 2019 r. przeprowadzali kontrole 

domowych instalacji ogrzewania.  W 2018 r.  na terenie Gminy Karczew przeprowadzono 59 

kontroli domowych instalacji ogrzewania. Kontrole swym zakresem obejmowały spalanie 

odpadów w domowych instalacjach ogrzewania, a w przypadku kontroli przeprowadzanych w 

drugiej połowie 2018r. sprawdzano także czy nie są spalane paliwa, których zakaz 

wprowadziła tzw. „uchwała antysmogowa”. Nie stwierdzono, aby w chwili kontroli w piecu 

były spalane substancje niedozwolone. Pouczono kontrolowanych o obowiązujących 

przepisach i zachęcano do wymiany pieców węglowych na nowsze, bardziej ekologiczne lub 

zamontowanie pieców gazowych. W 2019 r. do 20 maja przeprowadzono 23 kontrole 

domowych instalacji ogrzewania. Kontynuowano działania edukacyjne, obejmujące swym 

zakresem także umiejętność właściwego palenia w piecu, tzw. „palenie od góry”. W 

przypadku dwóch nieruchomości, które wielokrotnie były wskazywane przez okolicznych 

mieszkańców jako potencjalne miejsca spalania substancji niedozwolonych zostały pobrane 

próbki odpadów paleniskowych, które zostały wysłane do akredytowanego laboratorium 

celem ustalenia, czy w piecach tych faktycznie spalano substancje zakazane. Przeprowadzone 

badania nie wykazały spalania substancji niedozwolonych.  

Dokonano wstępnej analizy stron internetowych firm zajmujących się dostarczaniem 

dronów posiadających czujniki do mierzenia poziomu zanieczyszczeń. Urządzenia te na 

podstawie wydostającego się z komina dymu są w stanie ustalić, czy w piecu spalane są 

substancje niedozwolone. Jednak koszt urządzenia kształtuje się na poziomie ok. 100 000  zł. 

Kwota ta jest dość znaczna, więc odstąpiono od tego przedsięwzięcia, natomiast rozważany 

jest zakup wilgotnościomierza do drewna, koszt -1400 zł.  Urządzenie to pozwoli ustalić, czy 

w piecu nie jest spalane drewno, którego wilgotność jest większa niż 20%, czego zabrania 

uchwalona przez Sejmik Województwa Mazowieckiego tzw. „uchwała antysmogowa”. 

 

Komisja po analizie powyższych działań Burmistrza Karczewa, rozpatrując skargę                     

p. E. Ch., jednogłośnie w głosowaniu  (4 głosy za) uznała skargę za bezzasadną. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 


