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W uzasadnieniu petycji zamiast:

"UCHWALA NR 310/XXIV/20 SEJMiKU WoJEW6D,TWA pOI\4oRSKIEG. z dnia 28 wrze6nia 2o2O roku

. \,!.5 6 Lrstanawia zamkniQty katalog.paliw dopuszczonych do stosowanja na terenie GmlryWroclaw, kl6ty ogrcnicza mozliwoac stosowania biornasy lOrewno tawatkowe, pellet i brikietdrzewny) oraz uzate2nia mozliwo6a instalacji nowych uriqiz.,i ni oL.asq oo braku mo2liwo6citechnicznych przylqczenia do sieci cteplownlczej fuO ga.o;ej - - -

UCHWALA NR 309/XXIV/20 SEIVIKU WOIEWODzTwA potvORSKIEGO z dnia 28 wrzesnia 2020 roku

' w.s 6 ustanawia zamkniqty katarog.pariw dopuszczonych do stosowania na terenie Gmlr,yWtoclaw, kt6ty ogtanicza mo2liwo6i stosowania biomasy (drewno t<iwalkowe, pellet i brikietdrzewny) oraz uzale2nia mo2liwosi instalacji nowych rriq!r"; nu U;masq oO braku mo2liwo6citechnicznych przylqczenia do sieci cieplownlczej tub gazowei

UCHWATA NR 236IXIX/20 SEIMIKU WOJEWODZTWA polvtORSKIEGO z dnia 24 tutego 2O2O roku

w,g 5 ustanawra zamkniQty katalog paliw dopuszczonych do stosowania na terenie cminy
Wroclaw, ktoty ogranicza mo2liwoac stosowania biomasy (drewno kawalkowe, pellet i brykiet
d rze!1/ny)

1.!.-6,:g i9, 
i..u m02liwo<i eksptoatacji niekt6rych rodzaj6w instatacji spelniajEcych wymogi

ekoproJektu oraz uzale2nia rn02liwosc eksploatacji od tego, czy instilacje nle stanowiE
podstawowego 2r6dla ciepla \,1/ lokalu,,

powinno byi:

,UCHWALA NR 310/XXIV/20 SEJIYIKU WoJEWoDZTWA PoIvoRsKIEGo z dnia 28 wrzesnia 2o2o roku

. w 5 6 ustanawia na obszarze wojewddztwa pamorskiego, z wylEczeniem Gminy l\liasta Sopotu i
obszaru miast zamkniQty kata og paliw dopuszczonych do stosowania. Katalog ten ogranicza
m02liwo5a stosowania biomasy (drewno kawalkowe, pellet i brykiet drzewny) oraz uraleZnia
mo2liwosa instalacji nowych urzEdze6 na biomase od braku moZliwojci technicznych
przylaczenia do siect cleplowniczej lub gazowej

UCHWATA NR 309/XXIV/20 SEJMIKU WOJEWoDZTWA PoI\4oRSKIEGo z dnia 28 Wrze6nla 2o2o roku

. w 5 5 ustanawia ra obszarze mtast wojew'dztwa pomorskiego, z wylEczeniem cminy Miasta
Sopotu zamkniQty katalog paliw dopuszczonych do stosowania. Katalog ten ogranicza

I

^irTti
t';ta'y'itii')
28,i9
lu')t.

t
X(Mu

Urzad Miasta Ko6cierzvna



mo2liwo6i stosowania biomasy (drewno kawalkowe, peilet i brykiet drzewny) oraz uzate2nia
m02liworii instalacji nowych urzqdzef na biomasq od braku mo2liwoici technicznych
przylEczenia do sieci cieplowniczej lub gazowej

UCHWALA NR 236/XIX/2O SEJI\4IKU WOIEWODZTWA POI,4ORSKIEGO z dnia 24 lutego 2O2O roku

. w 5 5 ustanawiana obszarze Gminy Miasta Sopotu zamkniQty katalog paliw dopuszczonych do
stosowania. Katalog ten ogranicza mo2llw056 stosowanla biomasy (drewno kawalkowe, pellet i

brykiet drzewny)
. w S 6 ogranicza mo2liwo6a eksploatac.ji nlekt6rych rodzaj6w tnstalacji spelniajEcych wymogl

ekoprojektu oraz uzale2nia mo2ljwo6a eksp oatacj od tego, czy instalacje nie stanowiE
podstawoweqo ir6dla ciepta w lokalu"


