
UCHWAŁA NR XLIII/1034/13
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie podpisania ”Memorandum Miasta Statutowego Ostrawa i Miasta Katowice dotyczące wspólnego 
interesu poprawy czystości powietrza na polsko-czeskim pograniczu”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 
594 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do podpisania ”Memorandum Miasta Statutowego Ostrawa i Miasta 
Katowice dotyczące wspólnego interesu poprawy czystości powietrza na polsko-czeskim pograniczu”, 
stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Jerzy Forajter
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Memorandum Miasta Statutowego Ostrawa i Miasta Katowice
dotyczące wspólnego interesu poprawy czystości powietrza na polsko-czeskim 

pograniczu 

MIASTO  STATUTOWE  OSTRAWA  (REPUBLIKA  CZESKA)

reprezentowane przez: pana Ing. Petra Kajnara, MBA, Prezydenta Miasta Statutowego Ostrawa
z siedzibą: Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, Republika Czeska
REGON: 00845451

oraz

MIASTO  KATOWICE  (RZECZPOSPOLITA  POLSKA)

reprezentowane przez: pana Piotra Uszoka, Prezydenta Miasta Katowice
z siedzibą: ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, Rzeczpospolita Polska
REGON:                   000515780

zawierają Memorandum dotyczące wspólnego interesu poprawy czystości powietrza na polsko-
czeskim pograniczu.

Preambuła

Przedstawiciele  obu  miast  są  w  pełni  świadomi  powagi  sytuacji  dotyczącej  złej  jakości  powietrza  w 
czesko-polskim regionie przygranicznym, która jest spowodowana przez działalność przemysłową, lokalne 
źródła spalania paliw i ruch drogowy. Aktualnie jest realizowany „Plan działań Ministerstwa Środowiska  
Naturalnego dla Kraju Morawskośląskiego”, którego częścią jest "Długoterminowy harmonogram poprawy 
jakości powietrza w Kraju Morawskośląskim w latach 2013-2029", a następnie „Program krótkoterminowy 
poprawy jakości powietrza” dla miasta statutowego Ostrawy oraz „Program ochrony powietrza dla stref 
województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy stężeń substancji  w 
powietrzu”,  „Projekt  założeń do planu zaopatrzenia  w ciepło,  energię elektryczną i  paliwa gazowe dla  
miasta Katowice”. Opracowywany jest „Program ochrony środowiska dla miasta Katowice na lata 2014-
2017  z  perspektywą  do  roku  2021”.  Trwają  także  przygotowania  do  opracowania  w  2014r.  „Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”.
Następnie,  na  poziomie  ministerialnym  obu  krajów  przygotowywane  będą  programy  współpracy 
transgranicznej w ramach poprawy czystości powietrza. Ze względu na fakt, że realizacja przedsięwzięć  
„Planu  działań  Ministerstwa  Środowiska  Naturalnego  dla  Kraju  Morawskośląskiego”  oraz  Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice, a także realizacja programu współpracy transgranicznej 
będą przebiegać w stosunkowo długim czasie i są wymagające, przedstawiciele obu stron zdecydowali się  
zawrzeć niniejsze memorandum, w którym zobowiązują się wypełnić następujące przyrzeczenie.
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Przyrzeczenie uczestników memorandum

Przedstawiciele miasta statutowego Ostrawy i miasta Katowice wyrażają wolę podejmowania w zakresie  
swojej właściwości następujących działań:

•    W  ramach  kampanii  edukacyjnej  wyjaśniać  obywatelom  negatywne  skutki  spalania 
nieodpowiednich paliw (włączając odpady) w nieodpowiednich, przestarzałych piecach i kotłach. 

•    Wspierać ogrzewanie ekologiczne oparte o sieciowych nośnikach energii, a dzięki temu obniżać 
emisję z lokalnych źródeł spalania paliw.

•    Aktywnie wspierać proces termomodernizacji budynków.
•    Wspierać budowę obwodnic drogowych oraz lokalnych węzłów przesiadkowych.
•    Brać  pod  uwagę  w  strategicznych  dokumentach  dotyczących  planowania  przestrzennego 

wspieranie nasadzeń zieleni izolującej w eksponowanych lokalizacjach.
•    Zwiększyć intensywność oczyszczania ciągów komunikacyjnych. 
•    O swojej aktywności regularnie informować Kraj Morawskośląski i Województwo Śląskie, a 

następnie  odpowiednie  instytucje  na  poziomie  krajowym,  tj.  Ministerstwa  Środowiska, 
Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Gospodarki i Urzędy Rady Ministrów obu krajów.

Przedstawiciele miasta statutowego Ostrawy i miasta Katowice wyrażają chęć koordynowania wzajemnych 
działań  prowadzących  do  poprawy jakości  powietrza  na  terenie  miasta  statutowego  Ostrawy i  miasta  
Katowice,  wzajemnego  informowania  się  w  ramach  wspólnych  działań  o  konkretnych,  planowanych  
przedsięwzięciach  oraz  ścisłej  współpracy  w  ich  realizacji  tak,  by  stopniowo  dochodziło  do  poprawy 
jakości  powietrza  w  czesko-polskim  regionie  przygranicznym,  niezależnie  od  działań  na  poziomie 
międzynarodowym. 

Klauzula ważności czynności prawnej wg § 41 ustawy nr 128/2000 Dz. U. o gminach:
O zawarciu tego memorandum zdecydowała Rada Miasta Statutowego Ostrawy Uchwałą nr ....................  
z dnia ................, przy zgodzie Rady Miasta Katowice wyrażonej Uchwałą nr ….... z dnia...........

Memorandum jest opracowane w dwóch egzemplarzach w języku czeskim i w dwóch egzemplarzach 
w języku polskim, przy czym każda strona otrzyma po jednym egzemplarzu w każdym języku.

W Ostrawie dnia ...........................

    ……………………………………                                …………………………………….
Ing. Petr Kajnar, MBA                                            Piotr Uszok

Prezydent Miasta Statutowego Ostrawa                               Prezydent Miasta Katowice
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