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Projekt i-AIR REGION 
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001075 

Porównanie regulacji prawnych, narzędzi oraz środków dotyczących ochrony 

powietrza  
Obszar czesko-polskiego pogranicza należy do jednego z najbardziej zanieczyszczonych regionów w Republice Czeskiej i Polsce. Z tego powodu okręgowe  

i wojewódzkie samorządy terytorialne z Republiki Czeskiej i Polski współpracują w działaniach podejmowanych na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie 

Okręgu Morawsko-Śląskiego i Województwa Śląskiego, które są opracowywane w ramach projektu i-AIR REGION. W projekcie biorą udział przedstawiciele 

instytucji badawczych, samorządów terytorialnych z Republiki Czeskiej i Polski oraz organizacji pozarządowych. 
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Partnerami projektu są: 
  

 Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. (CZ), 

 Moravskoslezský kraj (CZ),  

 Województwo Śląskie (PL),  

 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza (PL),  

 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (CZ),  

 Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (CZ),  

 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (PL). 

 

Projekt skierowany jest na współpracę instytucji w celu opracowania instrumentów ochrony powietrza we wspólnej części Śląska. Zanieczyszczenie powietrza 

ma konsekwencje społeczne, gospodarcze oraz zdrowotne. Oba regiony mają charakter przemysłowy, gęstą zabudowę mieszkaniową liczącą prawie 6 

milionów mieszkańców oraz zróżnicowane podejście w przepisach prawnych. 

Regiony charakteryzują się poważnymi problemami są to miedzy innymi: 

 zanieczyszczenie powietrza substancjami stałymi z produkcji przemysłowej, 

 wpływ przemysłu na krajobraz oraz siedliska w regionie, 

 liczne tereny poprzemysłowe i zdegradowane,  

 wysoka koncentracja zabudowy mieszkaniowej powodująca okresowe „emisje ekstremalne” cząstek stałych oraz WWA, 

 niektóre wskaźniki zdrowotne oraz średnia długość życia w regionach są niższe niż średnie w innych regionach kraju, 

 wzrost kosztów leczenia chorób spowodowanych złą jakością powietrza,  

 gorsza jakość życia związana z zanieczyszczonym powietrzem, 

 pomimo wpólnych problemów wymienionych powyżej, istnieją różne podejścia w dwóch sąsiednich województwach (państwach) do rozwiązań 

dotyczących jakości powietrza. 
 

Celem projektu jest wymiana doświadczeń administracji publicznej, zwłaszcza na szczeblu wojewódzkim, w celu opracowania regionalnych instrumentów 

prawnych służących poprawie jakości powietrza. W tym celu zostanie powołana regionalna grupa robocza. Projekt przekazuje i wdraża praktyczną wiedzę 

fachową oraz dobre doświadczenia z poszczególnych krajów i województw, w szczególności w zakresie: 

 dofinansowań do wymiany źródeł ciepła np.  wymiana kotłów, zastosowanie paliw niskoemisyjnych, 

 kontroli lokalnych źródeł ogrzewania budynków przy wchodzeniu do mieszkania lub bez, szczególnie mechanizmy sprawdzania parametrów 

prawidłowego spalania, zapobiegania spalaniu odpadów itp., 
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 środków prawnych dotyczących zakładów przemysłowych, zwłaszcza zastosowanie możliwości prawa europejskiego (np. Procedury IPPC, OOŚ), 

 wymiany informacji na temat działań podejmowanych przez administrację publiczną w celu poprawienia jakości powietrza w regionie,  

 tworzenia materiałów/opracowań dla administracji państwowej (przepisy prawne, wdrożenie w praktyce, procedury regionalne, kontrole), 

 szeroki zasięg medialny wyników projektu kierowany również do społeczeństwa (centrum edukacyjne, materiały prezentacyjne). 

  

Projekt umożliwia wypracowanie jednolitych procedur w regionach zmierzających do poprawy jakości powietrza. Poprawę jakości powietrza w regionie należy 

osiągnąć poprzez ograniczenie emisji ze wszystkich rodzajów źródeł. Przy podejmowaniu działań zmierzających do poprawy jakości powietrza istotnym jest 

by zmiana była wykonalna i trwała.To ograniczenie musi być wykonalne, ekonomicznie dostępne i przystosowane do możliwości kontroli. Jednocześnie wpływ 

społeczno-gospodarczy takich działań musi mieścić się w granicach akceptacji społecznej. Tworzenie sieci ekspertów administracji publicznej pozwola na 

poszanowanie wszystkich skutków zharmonizowanych przepisów prawnych na szczeblu regionalnym. 

 

W trakcie realizacji projektu zachowano równowagę: 

 siły ekonomicznej społeczeństwa oraz regionu, 

 konkurencyjności przemysłu, 

 rozsądnej stopy bezrobocia, 

 konsekwencji zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza - wskaźniki zdrowotne, 

 konsekwencji ekonomicznego zanieczyszczenia powietrza, 

 nietykalności osobistej oraz miru domowego. 

 

Realizacja projektu prowadzi do rozpowszechnienia obiektywnych informacji, wzrostu zainteresowania społeczeństwa oraz zwiększenia osobistej 

odpowiedzialności. W związku z tym, że przyzwyczajenia społeczeńśtwa można zmienić jedynie poprzez stałą edukację pokoleń, podejmowane są także 

odpowiednie działania w ramach edukacji w szkołach. Opracowania Centrum edukacyjnego będą wykorzystywane przez administrację publiczną, 

społeczeństwo, a także szkoły podstawowe, średnie i uczelnie wyższe. Poprawi  to wiedzę studentów i wdroży wyniki z projektu do praktyki. Produkty projektu 

zostaną przekazane jednostkom samorządu terytorialnego. Wyniki wesprą działania zmierzające do poprawy jakości powietrza i środowiska realizowane przez 

instytucje po obu stronach granicy np. organy ochrony środowiska, instytucje ochrony zdrowia publicznego (gminy, miasta). Wyniki są również publicznie 

dostępne na portalu projektu www.iairregion.eu. 
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3.1. Porównanie wszystkich działań i środków po obu stronach granicy oraz określenie 

ich mocnych i słabych stron 
 
Warsztaty odbyły się 28. 03. 2018 w Ostrawie 
 

Podczas warsztatów omówiono mocne i słabe strony rozwiązań dla transportu, ogrzewania lokalnego, starych obciążeń ekologicznych oraz przemysłu po obu 

stronach granicy. 
 

Stan w RCz: 

 
Transport: 

Ekonomiczne wsparcie zbiorowego transportu publicznego oraz 
podniesienie jakości systemu transportu publicznego. Okręg Morawsko-

Śląski corocznie płaci przewoźnikom udowodnione poniesione straty podczas 

wykonywania przewozów zarówno koleją regionalną, jak i regionalnych kursów 
autobusami. Podobnie postępują też miasta i gminy w ramach wpierania 

komunikacji miejskiej (np. ZKM w Ostrawie). W przetargach transportu 

autobusowego już istnieją preferencje dotyczące alternatywnych napędów. Jest to 
środek, który zawiera obszerny zakres działań, które przyniosą atrakcyjność 

transportu publicznego w postaci większego komfortu dla poszczególnych grup 

pasażerskich. Mogą one obejmować (np. niezawodność systemu, poprawę ciągłości 
poszczególnych linii, dotrzymanie rozkładu jazdy, przystanki i ich wyposażenie, 

wysoka jakość systemów informacji pasażerskiej na przystankach oraz w pojazdach 
podczas jazdy, dostępność aplikacji na telefony komórkowe z informacjami on-line, 

wykorzystanie przynajmniej częściowo pojazdów niskopodłogowych, ogólne 

środowisko pojazdu,  ogrzewanie oraz klimatyzacja, przyjazne ceny biletów dla 
podróżnych, dostępność Wi—Fi itp.). W ramach analizy SWOT zidentyfikowano 

mocną stronę, którą jest  zapotrzebowanie na większy komfort pasażerów i 

preferencję alternatywnych napędów. Słabą stroną są wysokie wymagania 

finansowe. 

Stan w RP: 

 
Transport: 

Dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego 2014 – 2020.  

Zdecydowana większość środków, którymi dysponuje Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 

została przeznaczona na osie związane z efektywnością energetyczną, 

OZE (odnawialne źródła energii), gospodarką niskoemisyjną oraz 
transportem. W ramach osi VI Transport jednostki samorządu 

terytorialnego oraz PKP PLK - zarządca krajowej sieci kolejowej mogą 
starać się o dofinansowanie na budowę i przebudowę dróg, 

rewitalizację lub modernizację linii kolejowych lub zakup taboru 

kolejowego. Celem osi jest zwiększenie dostępności głównych szlaków 
drogowych w województwie oraz poprawa jakości podróży transportem 

kolejowym. Analiza SWOT określiła, że mocną stroną są dofinansowania 
zróżnicowanych zadań a słabą stroną czasochłonne i sformalizowane 

procedury uzyskania dofinansowania.   

 
Ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych. Program ochrony 

powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu 
osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz 
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Celem budowy obwodnic miast i gmin jest wyprowadzenie ruchu 
tranzytowego, w szczególności towarowego, będącego ważnym źródłem 

zanieczyszczenia powietrza, z obszarów mieszkalnych do peryferyjnych części 
miast i gmin. Środek ten nie dotyczy jednak tylko ruchu tranzytowego (tj. 

transportu ze źródłem i miejscem docelowym poza danym miastem/gminą), ale 
również przeniesienia części transportu śródmiejskiego, docelowego i źródłowego, 

odciążając centralne części miasta / gminy. Budowa obwodnic jest także istotna  

w odniesieniu do innych środków transportowo-organizacyjnych w celu 
zmniejszenia ogólnego natężenia ruchu w mieście. 
Bardziej znaczący efekt tych działań można osiągnąć tylko wtedy, gdy zapewnione 
będą odpowiednie trasy objazdowe. Na obszarze wyznaczonym przez obwodnicę 

jest możliwe zrealizowanie na przykład stref niskoemisyjnych, selektywnych 

zakazów wjazdu, ograniczenia parkowania, itp. Analiza SWOT określiła, że mocną 
stroną jest pozytywny efekt na komfort mieszkania na terenie zabudowanym, a 

słabą stroną pogorszenie stanu ruchu drogowego oraz poziomów zapylenia podczas 

budowy. 
 

Zakończenie budowy szkieletowej sieci transportowej dojdzie do 
przeniesienia znacznej części tranzytu na drogi, które swą lokalizacją oraz układem 

są przeznaczone do tego celu. W przypadku uzupełnienia brakujących odcinków 

dróg o wysokiej przepustowości dochodzi do pomniejszenia ilość emisji poprzez 
skrócenie odległości przejazdu. Naturalnym warunkiem jest takie rozwiązanie 

techniczne i umiejscowienia obwodnic, które gwarantuje nieprzekroczenie limitów 
imisji w wyniku ich eksploatacji. Analiza SWOT określiła, że mocną stroną jest 

pozytywny wpływ na rozwój obszaru, lokalna poprawa jakości powietrza a słabą 
stroną podwyższony poziom zapylenia podczas realizacji budowy.  

 

Obecnie Okręg Morawsko-Śląski, który zarządza drogami II i III klasy, oprócz 
czyszczenia realizowanego zgodnie z wymogami art. 47 rozporządzenia 

wykonawczego 104/1997 Dz.U. do ustawy o drogach lądowych,  dokonuje też 
tzw.dodatkowego czyszczenia dróg i to o zasięgu 400km w tranzytowych odcinkach 

większych miast w 4 cyklach podczas ciepłych misięcy roku. Koszt tych 4 cykli 

dodatkowego czyszczenia wynosi około 8 milionów CZK rocznie, dzięki czemu z dróg 

pułapu stężenia ekspozycji określa działanie związane z ograniczeniem 

emisji ze źródeł komunikacyjnych, które polega m.in. na: 
       

1. poprawie płynności ruchu z wykorzystaniem inteligentnych 
systemów sterowania ruchem (np. zielona fala, sygnalizatory 

czasowe), które mogą rozwiązać problem braku płynności ruchu w 
obrębie centrów miast, głównych skrzyżowań i węzłów 

autostradowych,  

2. lokalizowaniu centrów logistycznych na obrzeżach miast oraz 
tworzenie/wyznaczanie tras alternatywnych (również obwodnice 

miast), które pozwolą na wyprowadzenie transportu ciężkiego poza 
obszary gęstej zabudowy,  

3. wprowadzeniu dodatkowych mechanizmów zmniejszających 

uciążliwość ruchu samochodowego (strefy ruchu pieszego, strefy 
ograniczonego ruchu, rozbudowa ścieżek rowerowych 

dojazdowych, buspasy) oraz rozbudowa układu komunikacyjnego 
w zakresie dróg alternatywnych poza obszarami gęstej zabudowy 

mieszkaniowej.  
 

Analiza SWOT określiła, że mocną stroną powyższych działań jest 

wyprowadzenie ruchu ciężarowego poza tereny gęstej zabudowy 
mieszkaniowej a słabą stroną zwiększony poziom zapylenia w trakcie 

prac budowlanych. 
 

4. rozwoju komunikacji publicznej – w ramach tego zadania został 

położony nacisk na wymianę taboru na pojazdy ekologicznie czyste, 
zasilane gazem LPG, LNG lub CNG bądź hybrydowe lub elektryczne. 

Gmina/podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie przetargu na 
nowe pojazdy powinien w warunkach specyfikacji zamówień 

publicznych uwzględnić wytyczne dotyczące efektywności 
energetycznej, np. zakup energooszczędnych tramwajów, 

pojazdów ekologicznych spełniających najwyższe dostępne normy 

jakości spalin (EURO 5/EURO 6). W ramach rozwoju komunikacji 
publicznej podmiot odpowiedzialny powinien prowadzić również 
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zostaje usuniętych do 1500 ton zanieczyszczeń (cząsteczek) wszystkich frakcji, 

które w ten sposób nie mogą ponownie przedostać się do powietrza.  Analiza SWOT 
określiła, że mocną stroną jest bezpośrednie i szybkie zapewnienie środków 

operacjynych a słabą stroną niemożliwość wykorzystania środków na inne cele.  
 

Podczas kontroli emisji pojazdów stacje pomiaru emisji mają od stycznia 2018 
roku obowiązek wykonywania fotodokumentacji pojazdów. Zdjęcia te razem z 

wynikami bieżących pomiarów są wkładane do systemu informacyjnego 

ministerstwa transportu. W podobny sposób już od 2016 roku dokumentowana jest 
obecność pojazdu w stacji kontroli pojazdów. Analiza SWOT okresliła, że mocną 

stroną jest zapobieganie eksploatacji starych pojazdów, które nie spełniają norm 
emisji a  słabą stroną omijanie kontroli na stacjach kontroli pojazdów oraz stacjach 

kontroli emisji, pozyskiwanie środków na ewentualne dotacje.  

   

Ogrzewanie lokalne: 

Istotą programu dotacyjnego (dotacja na kotły) jest wymiana niespełniających 
wymagań starych kotłów na paliwa stałe w mieszkaniach (domach jednorodzinnych 

na nowe, przyjazne dla środowiska źródła ciepła. Wnioskodawcą jest osoba fizyczna 
posiadająca dom rodzinny na terenie Okręgu Morawsko-Śląskiego. Nowym źródłem 

ciepła nabytym przez dotacje może być kocioł automatyczny lub zgazowujący 

paliwa stałe i spełniający wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/125/WE (Ekodesing), kocioł kondenzacyjny lub pompa ciepła. Celem tego 

programu dotacyjnego administrowanego przez władze okręgowe jest zatem 
motywacja finansowa obywateli do zamiany nieekologicznego ogrzewania na 

ekologiczne bez zmiany samego rodzaju paliwa lub przejście na bardziej ekologiczne 

paliwo. Program dotacyjny ma zatem znaczny bezpośredni wpływ na zmniejszenie 
emisji pyłu, jak również innych substancji zanieczyszczających w całym okręgu (np. 

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), i to przede wszystkim ze względu 
znacznych oszczędności paliwa dzięki wysokiej wydajności i automatyzacji nowych 

kotłów w porównaniu do kotłów dolnego i górnego spalania ręcznie obsługiwanych. 
Innym efektem jest zapobieganie spalania odpadów, co jest częstym problemem u 

przestarzałych kotłów z ręcznym nasypem paliwa.  

Program dotacji jest z powodzeniem wdrażany w Kraju Morawsko-Śląskim od 
2012 r. Do końca 2019 r. wymieniono około 17 tyś. starych kotłów na paliwa stałe. 

zadania związane z zachęcaniem mieszkańców do korzystania  

z komunikacji zbiorowej poprzez jej uatrakcyjnienie.  
5. tworzeniu punktów przesiadkowych oraz parkingów Park&Ride  

w celu zwiększenia wykorzystania komunikacji publicznej. 
 

Analiza SWOT określiła, że mocną stroną jest zmniejszenie ruchu 
samochodowego w centrach miast a słabą stroną mniejsza wygoda  

mieszkańców. 

 
Czyszczenie ulic na mokro – obniżanie emisji wtórnej pyłu.  Zadanie 

polega na czyszczeniu ulic na mokro, nie rzadziej niż dwa razy w 
miesiącu na głównych drogach o największym natężeniu ruchu i raz w 

miesiącu na pozostałych trasach w Aglomeracji Górnośląskiej oraz 

przynajmniej jednorazowym wyczyszczeniu na mokro wszystkich dróg 
utwardzonych na pozostałym obszarze województwa. Zadanie powinno 

być realizowane w okresie kwiecień - maj (tylko gdy temperatura 
powietrza jest wyższa niż 30C.). Analiza SWOT określiła, że mocną 

stroną jest ograniczenie wtórnej emisji pyłu z komunikacji, a słabą 
stroną są niewystarczające środki finansowe na realizowanie zadania. 

 

Ustawa o elektromobilności. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych weszła w życie 22 lutego 

2018 roku. Zgodnie z jej zapisami (art. 39 i 40) rada gminy w celu 
zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi  

i środowisko w związku z emisją zanieczyszczeń z transportu, na 

obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją budynków 
użyteczności publicznej może w drodze uchwały ustanowić strefę 

czystego transportu. W takiej strefie ruch pojazdów ma być ograniczony 
za wyjątkiem pojazdów elektrycznych, napędzanych wodorem lub 

gazem ziemnym. Zwolnione od tego ograniczenia poza pojazdami 
uprzywilejowanymi m.in. pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 

3,5t, których właścicielami/posiadaczami/użytkownikami są mieszkańcy 

strefy czystego transportu. Analiza SWOT określiła, że mocną stroną 
jest  ograniczenie emisji liniowej szczególnie w centrach miast a słabą 

stroną brak odpowiedniej ilości stacji ładowania. 
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Analiza SWOT określiła, że mocną stroną jest wysoką wydajność wydanych zasobów 

w celu ograniczenia 1 kg pyłu zawieszonego i trwałych emisji zanieczyszczeń 
organicznych i wzmocnienie roli ośrodków doradczych. Słabą stroną jest sztuczne 

zniekształcenie rynku. 
  

Zgodnie z § 17 ust. 1 h) ustawy nr. 201/2012 Sb. w zakresie ochrony powietrza 
(Ustawa o ochronie powietrza), każdy operator stacjonarnego źródła spalania paliw 

stałych o znamionowej mocy cieplnej od 10 do 300 kW włącznie, które służy jako 

źródło ciepła w systemach ogrzewania wodnego centralnego ogrzewania jest 
zobowiązany do wykonywania raz w ciągu dwóch lat kalendarzowych przez osobę, 

która została przeszkolona przez producenta stacjonarnych urządzeń spalania i 
zostało jej udzielone pozwolenie dla instalacji, eksploatacji i konserwacji,  kontroli 

stanu technicznego i eksploatacji źródła oraz na żądanie przedstawić w urzędzie 

gminy o rozszerzonych kompetencjach dokument potwierdzający, że inspekcja 
została przeprowadzona przez osobę kompetentną. Dokument ten potwierdza, że 

stacjonarne źródło spalania jest instalowane, obsługiwane i konserwowane zgodnie 
z instrukcjami producenta i ustawą o ochronie powietrza. Operatorem źródła jest 

osoba prawna lub fizyczna, która faktycznie eksploatuje źródło zgodnie z ustawą o 
ochronie powietrza; jeżeli taka osoba nie jest znana lub nie istnieje, za operatora 

stacjonarnego źródła spalania uważa się właściciela. 

Analiza SWOT określiła, że mocną stroną są okresowe kontrole stanu technicznego 
źródła ciepła oraz przeprowadzanie kontroli przez osoby uprawnionie. Słabą stroną 

jest opłacanie osoby uprawnionej przez operatora źródła, kontrole tylko na 
podstawie donosu, skierowanie kontroli tylko na określone rodzaje źródeł.      

 

Kontrolę stacjonarnych źródeł spalania zgodnie z § 17 par. 1 punkt e) oraz § 
17 ust. 2 ustawy o ochronie powietrza, wbrew obowiązkowi kontroli stanu 

technicznego kotłów na paliwa stosuje się do wszystkich stacjonarnych urządzeń 
spalania niezależnie od ich lokalizacji, znamionowej mocy cieplnej, rodzaju 

stosowanego paliwa lub podłączonego do wodnego systemu centralnego 
ogrzewania (czyli na wszystkie kotły, piece, kominki itp). Możliwość bezpośredniej 

kontroli stacjonarnych urządzeń spalania w domach jednorodzinnych, 
mieszkaniach lub budynkach rekreacyjnych jest ograniczona przez szereg 

warunków a upoważniony urzędnik może to zrobić jedynie pod warunkiem, że 

  

Ogrzewanie lokalne: 
Dotacje na wymianę źródeł ciepła w województwie śląskim 

prowadzone są przez poszczególne gminy województwa śląskiego oraz 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach. Środki na dotacje pochodzą z budżetów gmin (głównie 
większe gminy) oraz ze środków zewnętrznych (wojewódzkich oraz 

europejskich – RPO WSL).  

Warunki przyznawania dotacji ze środków własnych gmina ustala  
w regulaminie udzielania dotacji. Każda gmina może określić własne 

warunki jednak muszą być one zgodne z istniejącym prawem 
miejscowym i krajowym.  Nowym źródłem ciepła mogą być instalacje 

OZE (np. pompa ciepła), piece gazowe, elektryczne itp., natomiast 

zgodnie z uchwałą antysmogową w województwie śląskim można 
dotować kotły węglowe automatyczne i zasypowe spełniające minimum 

standard klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012. Analiza SWOT 
określiła, że mocną stroną jest duża efektywność środków 

wydatkowanych na redukcję emisji 1 kg pyłu. Słabą stroną jest 
zaburzenie rynku sprzedawców kotłów.  

  

Poprawa efektywności energetycznej budynków. W ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego oraz 

w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach gminy (i inne 
podmioty) mogą uzyskać dofinansowanie do inwestycji związanych  

z poprawą efektywności energetycznej budynków, termomodernizacją 

czy instalacjami odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, 
panele fotowoltaiczne). 

Analiza SWOT określiła, że mocną stroną jest wykorzystanie środków 
europejskich funduszy strukturalnych, a  słabą stroną skomplikowane 

procedury pozyskiwania dofinansowania. 
 

Wprowadzenie uchwały antysmogowej dla województwa 

śląskiego. 7 kwietnia 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego podjął 
uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego 

ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
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nastąpi powtarzające się uzasadnione podejrzenie łamania obowiązków przez 

operatora urządzenia. Po wystąpieniu pierwszego uzasadnionego podejrzenia 
gmina o poszerzonych uprawnieniach zwróci uwagę operatorowi o tym fakcie na 

piśmie, naruszenie obowiązków wynikających z § 17 ust. 1 ustawy nie można 
udowodnić bez kontroli. W odniesieniu do bloków mieszkalnych i kontroli 

stacjonarnych instalacji jest zastosowana procedura według § 17 par. 1 punkt. e) 
ustawy o ochronie powietrza i obowiązku umożliwienia dostępu do stacjonarnych 

instalacji spalania w celu jej kontroli, nie zobowiązująca do spełnienia łącznie trzech 

powyżej wymienionych warunków. Analiza SWOT określiła, że mocną stroną są 
bezpośrednie kontrole na miejscu dla wszystkich rodzajów źródeł. Słabą stroną jest 

przeprowadzenie kontroli dopiero po ostrzeżeniu, brak metodyki przeprowadzania 
kontroli oraz brak centralnej ewidencji wszystkich źródeł ciepła.  

 

Stare obciążenia ekologiczne: 
Stare obciążenia środowiskowe to poważne skażenie środowiska, wód podziemnych 

lub powierzchniowych, w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z niebezpiecznymi 
substancjami w przeszłości (zwłaszcza substancje ropopochodne, pestycydy, PCB, 

chlorowane i aromatyczne węglowodory, metale ciężkie itp.). Odkryte 
zanieczyszczenia można uznać jedynie za stare obciążenie środowiskowe, jeżeli 

sprawca zanieczyszczeń nie istnieje lub nie jest znany.  Mogą to być wysypiska 

śmieci, tereny przemysłowe i rolnicze, małe zakłady, niebezpieczne magazyny 
substancji niebezpiecznych, dawne bazy wojskowe, obszary dotknięte działalnością 

górniczą lub opuszczone i zamknięte składowiska odpadów górniczych 
stwarzających znaczne ryzyko. Stare obciążenia środowiskowe, odpowiednio 

skażone miejsca, są ewidowane w publicznie dostępnej bazie danych System 

Ewidencji Skażonych Miejsc. W Okręgu Morawsko-Śląskim ewiduje się 673 miejsc 
określonych jako stare obiążenie środowiska, i to przede wszystkim w zakresie 

przemysłu chemicznego i hutniczego (np. Laguny Ostramo, OKD –OKK Koksownie, 
Vítkovice-Dolní oblast itp.) 

 
Usuwanie obciążeń środowiskowych i ich finansowanie jest realizowane w Republice 

Czeskiej za pośrednictwem Ministerstwa Finansów (MF). Pomiędzy MF a nabywcami 

sprywatyzowanych przedsiębiorstw zawierane są kontrakty na rozliczenie kosztów 
poniesionych przed prywatyzacją - tzw. kontrakty ekologiczne. Gwarantem pod 

względem ochrony środowiska jest Ministerstwo Środowiska. Program działań w 

spalanie paliw. Istotą uchwały antysmogowej jest doprowadzenie  

do takiego stanu rzeczy, aby wszystkie urządzenia grzewcze na paliwa 
stałe spełniały jak najwyższe normy emisyjne. W dużym uproszczeniu 

uchwała jest więc harmonogramem wymiany starych urządzeń 
grzewczych. Uchwała obejmuje całe województwo śląskie i obowiązuje 

przez cały rok kalendarzowy. Analiza SWOT określiła, że mocną stroną 
jest wprowadznie zakazu stosowania paliw stałych o najgorszej jakości, 

a słabą stroną brak przepisów dot. przeprowadzania kontroli w tamtym 

czasie. 
 

Program ochrony powietrza dla terenu województwa 
śląskiego-aktualizacja.  

18 grudnia 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę 

w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla terenu 
województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów 

dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. 
W ramach opracowania projektu Programu przeprowadzono 

modelowanie 5 wariantów wprowadzenia ograniczeń eksploatacji 
instalacji spalania paliw stałych oraz przygotowano metodykę 

wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów, która 

stanowi materiał pomocniczy dla gmin województwa śląskiego. Analiza 
SWOT określiła, że mocną stroną jest wskazanie priorytetów w zakresie 

wymiany urządzeń grzewczych oraz nawiązanie do uchwały 
antysmogowej. Określono, że słabą stroną są niewystarczające środki 

finansowe oraz brak możliwości osiągnięcia poziomu dopuszczalnego  

dla B(a)P. Obowiązujący na dzień warsztatów Program ochrony 
powietrza dla województwa śląskiego przyjęty został przez sejmik 

Uchwałą nr VI/21/12/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku. 

Kontrole wykonania uchwały antysmogowej. Na podstawie art. 

379 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony 

środowiska wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek 
województwa lub osoby przez nich upoważnione są uprawnieni do 

występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach  

o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska. Jeżeli 
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zakresie rekultywacji terenów, na których działała Armia Radziecka, leży w gestii 

Ministerstwa Środowiska, natomiast prace rekultywacyjne w miejscach pod 
zarządem Armii Czeskiej pozostawiono w kompetencji Ministerstwa Obrony. 

Dodatkowe środki finansowe pochodzą ze źródeł sektorowych.  
 

Ograniczenie oddziaływania długotrwałych składowisk rozwiązuje się za 
pomocą programu operacyjnego. Program Operacyjny Środowisko 2014-2020 

przeznaczył ponad 2,6 miliarda euro na finansowanie projektów środowiskowych w 

Republice Czeskiej ze środków europejskich. W ten sposób możliwe jest rozwiązanie 
trudnych do sfinansowania lokalizacji, takich jak rekultywacja zanieczyszczonych 

wód podziemnych, składowiska pestycydów, przypadkowo odkryte obciążenia bez 
właściciela. Analiza SWOT określiła, że mocną stroną jest wykorzystanie środków z 

europejskich funduszy strukturalnych oraz likwidacja negatywnego oddziaływania 

starych obciążeń. Słabą stroną określono jako zdecydowanie nadmierne wymogi 
finansowe - największe obciążenia w Okręgu Morawsko-Śląskim. 

Głównym celem projektu "Środki naprawcze - Laguny Ostramo" jest 
rekultywacja starych ekologicznych obciążeń wynikających z długotrwałej 

eksploatacji zakładu rafinacji oleju mineralnego, w tym składowiska odpadów w 
lagunach Ostramo. 

Analiza SWOT określi, że  mocną stroną tego działania jest likwidacja negatywnych 

oddziaływań starych obciążeń ekologicznych na środowisko oraz zdrowie,  a słabą 
stroną jest brak odpowiednich technologii oraz wymogi finansowe. 

 
 

Przemysł: 

 
Kolejne środki dotyczą przemysłu, np. Dotacje na środki obniżania emisji 

zanieczyszczeń. Celem programu dotacyjnego w ramach Programu Operacyjnego 
Środowisko (POŚ), działania pod numerem 2.2, jest zmniejszenie stężenia 

zanieczyszczeń w powietrzu poprzez ograniczenie wtórnego zanieczyszczania oraz 
emisji zanieczyszczeń ze źródeł stacjonarnych. Nacisk jest kładziony na stosowanie 

najlepszych dostępnych technik BAT oraz nowo powstających technik we wszystkich 

istotnych przypadkach w celu osiągnięcia najlepszych parametrów emisji w 
odniesieniu do zasobów technicznych. Analiza SWOT określiła, że mocną stroną jest 

kontroli dokonuje straż gminna, uprawnienie do złożenia wniosku  

o ukaranie wynika z ustawy o strażach gminnych. Prawo i obowiązki 
oskarżyciela publicznego w postępowaniach o wykroczenie regulują 

przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Sankcje 
stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone 

zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że: „Kto 
nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w 

uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega 

karze grzywny.” Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi 
od 20 PLN do 5 000 PLN, przy czym w postępowaniu mandatowym 

można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 PLN, a jeżeli czyn 
wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej 

przepisach ustawy 1 000 PLN. Organami uprawnionymi do nakładania 

mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na 
gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor 

Ochrony Środowiska. 
Analiza SWOT określiła, że mocną stroną jest podniesienie świadomości 

mieszkańców a słabą stroną fakt, iż w tamtym czasie straż miejska nie 
posiadała uprawnień do wystawiania mandatów podczas kontroli.  

 

 
 

Stare obciążenia ekologiczne: 
 

Ograniczenie oddziaływania długotrwałych składowisk – 

starych obciążeń środowiskowych na jakość powietrza. 
 

W 69 gminach województwa śląskiego znajdujących się w obszarze 
działań projektu „i - AIR REGION” oszacowano wielkość emisji 

niezorganizowanej PM10 na poziomie 1082 t/rok, co stanowi 29% 
całkowitej emisji niezorganizowanej na terenie województwa śląskiego. 

Źródłem tych emisji są kopalnie kruszyw, żwirownie, piaskownie, 

otwarte składowiska materiałów sypkich, składowiska węgla, 
składowiska odpadów kopalnianych. Powierzchnia obejmująca 

wskazane źródła dotyczy 1337 ha z 4 892 ha, jakie zlokalizowano na 
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wykorzystanie środków z europejskich funduszy strukturalnych, a słabą stroną 

nadmierna administracja.  

Wdrażanie środków oraz pułapów emisji przedstawionych w Programach 

poprawy jakości powietrza.  Analiza SWOT określa, że mocną stroną jest możliwość 

regulacji też innych źródeł stacjonarnych, które nie podlegają regulacjom Konkluzji 

BAT (np. kamieniołomy), słabą stroną są regulacje źródeł na jednakowym poziomie 

Konkluzji BAT. 

Przestrzeganie wymogów BAT.  Do końca 2018 r. opublikowano 14 
dokumentów referencyjnych BAT (BREF).  9 z nich  jest obecnie objętych zakresem 

w myśl. art. 21 ust. 3 dyrektywy 2010/75 / UE w sprawie emisji przemysłowych, 

nieprzekraczającym czteroletniego terminu na aktualizację pozwolenia, aby 
instalacja spełniała najlepsze dostępne techniki określone w dokumentach 

referencyjnych BAT. Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 28 lutego 2012 r. 
ustanawiająca najlepsze dostępne techniki (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych dot. produkcji 
żelaza i stali została już przez przedsiębiorstwa przemysłowe w Republice Czeskiej 

wdrożona, i od dnia 8.3.2016 r. obowiązujące surowe warunki niniejszego 

dokumentu BAT są przestrzegane. Sugeruje się zatem, by obie strony zobowiązały 
się do wprowadzenia i przestrzegania limitów emisji określonych w Konkluzjach BAT 

w ciągu czterech lat od ich publikacji. 
Analiza SWOT określiła, że mocną stroną jest znaczący wpływ środka na obniżenie 

emisji a słabą stroną wysokie koszta nabycia i utrzymania oraz ograniczenie 

konkurencyjności przedsiębiorstw. 
 

 
 

obszarze całego województwa (co stanowi 27% tego rodzaju 

powierzchni w całym województwie). 
 

Województwo śląskie zajmuje trzecie miejsce w Polsce pod względem 
ilości gruntów wymagających rekultywacji (według stanu na koniec 

2013 r.). Na obszarze objętym projektem tereny takie zajmują 
powierzchnię 1208 ha. Są to przede wszystkim tereny niekorzystnie 

przekształcone, związane z górnictwem (zwłaszcza górnictwem węgla 

kamiennego) i przemysłem przeróbczym. Najczęstszymi przyczynami 
degradacji są zanieczyszczenia chemiczne oraz degradacja 

morfologiczna.  
Ponadto na omawianym obszarze znajduje się 6 czynnych składowisk 

odpadów komunalnych oraz jedno składowisko, na którym zaprzestano 

składowania w 2015 roku i obecnie jest w trakcie rekultywacji, która 
według planu ma potrwać do 2020 r. 

 
Analiza SWOT określiła, że mocną stroną jest możliwość pozyskania 

środków z funduszy europejskich,  słabą stroną są wymogi finansowe 
rekultywacji.   

 

 
Przemysł: 

Wdrażanie Konkluzji BAT.  
 

Celem jest wdrożenie dodatkowych  technologii ograniczających emisję 

zanieczyszczeń lub wprowadzanie zmian w technologii, które zmniejszą 
emisje do powietrza do poziomów granicznych określonych w 

konkluzjach BAT. 
 

Konkluzje BAT, opracowane na podstawie wymogu art. 13 dyrektywy 
w sprawie emisji przemysłowych, są podstawowym jednoczącym 

dokumentem upoważniającym we wszystkich państwach członkowskich 

UE, w szczególności w zakresie ustalania limitów emisji i warunków 
eksploatacji, wskazując co należy do najlepszych dostępnych technik, 
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jak pod względem środowiska tak pod względem dostępnych kosztów 

finansowych. 
 

Analiza SWOT wskazała, że mocną stroną jest określenie poziomów 
emisji oraz warunków zgodnie z ujednoliconymi dokumentami UE a 

słabą stroną jest odrębny system prawny regulujący te kwestie w 
Polsce i Republice Czeskiej.  

 

Podsumowanie: 
 

Każdy kraj ma swoje własne podejście do indywidualnych problemów w zakresie ochrony powietrza. W transporcie staramy się preferować transport 

niskoemisyjny. Niemniej jednak struktura własnościowa taborów odgrywa ważną rolę, a oba regiony modernizują tylko te, które są w ich posiadaniu. Zwrócono 
również uwagę na przepływ ruchu i budowę obwodnic. Zwiększona częstotliwość czyszczenia dróg jest też realizowana tylko na drogach pod zarządem 

poszczególnych regionów. Lokalne ogrzewanie odnotowano znaczącą pozytywną zmianę po obu stronach granicy w tym zakresie. Oba kraje mają swoje 
zasady udzielania dotacji na wymianę starych niespełniających wymagań kotłów na paliwo stałe w gospodarstwach domowych na nowe lub bardziej przyjazny 

dla środowiska rodzaj ogrzewania. Oba regiony są aktywnie zaangażowane w promocję wymiany starych kotłów. Jednak sposób przeprowadzania kontroli 

źródeł w gospodarstwach domowych jest inny. Pomocne będzie tutaj stopniowe ujednolicenie metodyki kontroli z wykorzystaniem najlepszych dostępnych 
praktyk. W obu krajach występuje problem starych obciążeń środowiskowych. Są to głównie składowiska odpadów, obszary przemysłowe i rolnicze oraz 

obszary pogórnicze. Oba kraje przeznaczyły na ten cel środki w ramach programów operacyjnych. Dodatkowe środki związane z ochroną powietrza obejmują 
przemysł. Oba państwa stosują konkluzje BAT (w oparciu o prawodawstwo Unii Europejskiej). Jednak każdy kraj wprowadził swoje przepisy w tym zakresie, 

strona polska stosuje tymczasowe odstępstwa. Przedstawione działania i środki będą działać doskonale, jeśli będą takie same po obu stronach granicy. 
 

3.2. Porównanie wielkości emisji i imisji po obu stronach granicy oraz propozycje ich 

ujednolicenia. 

Warsztaty odbyły się 26.09.2018 w Jastrzębiu–Zdrój 

  

Stan w RCz: 

W ramach warsztatów dokonano bilansu emisji w Okręgu Morawsko-Śląskim wł. 
analizy znaczących źródeł zanieczyszczenia powietrza w 2016 r. Źródła emisji 

zanieczyszczeń są monitorowane w całym kraju w rejestrach zanieczyszczenia gleby 

Stan w RP: 

W ramach warsztatów przedstawiono wielkości emisji analizowanych 
zanieczyszczeń z terenu województwa śląskiego w roku bazowym 2015 

w podziale na grupy źródeł, które określone zostały w Programie 
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i powietrza (REZZO). Czeski Instytut Hydrometeorologiczny (ČHMÚ) odpowiada za 

administrowanie bazą REZZO w całej Republice Czeskiej. Źródła stacjonarne dzielą 
się według mocy cieplnej i stopnia wpływu procesu technologicznego na 

zanieczyszczenie powietrza lub zakresu zanieczyszczania. Oprócz punktowo 
monitorowanych źródeł stacjonarnych REZZO 1 oraz 2 w ramach REZZO 3 modeluje 

się emisje z ogrzewania w gospodarstwach domowych, emisje LZO z 
przestrzennego wykorzystania rozpuszczalników, emisje NH3 z niemonitorowanej 

hodowli zwierząt gospodarczych. Głównymi ewidencjonowanymi 

zanieczyszczeniami są pył (TZL), dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), tlenek 
węgla (CO), lotne związki organiczne (LZO/VOC) oraz amoniak (NH3). Jednocześnie 

porównano bilans emisji dla Okręgu Morawsko-Śląskiego 2015/2016: 

Substancja 
zanieczyszczająca 

Emisje (kt) Różnica 

2015 2016 (%) (kt) 

Pył całkowity (TZL) 4,66 4,15 -11,0 -0,51 

Dwutlenek siarki (SO2) 17,96 17,15 -4,5 -0,81 

Tlenki azotu (NOx) 22,36 21,75 -2,7 -0,61 

Lotne związki organiczne 

(VOC) 

18,78 17,32 -7,8 -1,46 

Amoniak (NH3) 3,66 3,57 -2,5 -0,09 

 

 

Ocenie poddano też odsetek domów według sposobu ogrzewania w Okręgu 
Morawsko-Śląskim (źródło: Czeski Urząd Statystyczny) 

 
 

ochrony powietrza (więcej o Programie w dalszej części dokumentu). 

Dane dotyczą trzech zanieczyszczeń, tj. PM10, PM2,5 i B(a)P, których 
stężenia przekroczone zostały we wszystkich strefach województwa 

śląskiego oraz NOx, którego poziom dopuszczalny przekroczony został 
na jednej stacji w strefie Aglomeracja górnośląska.  

 
 

Substancja 

zanieczyszczająca 

Emisje (Mg/rok) Różnica 

2015 2016 (%) (Mg/rok) 

PM10 42351,59 42598,89 0,6 247,30 

PM2,5 35578,28 36302,04 2,0 723,76 

Niemetanowe lotne 

związki organiczne  

51318,58 51779,50 0,9 460,92 

Dwutlenek azotu 
(NO2) 

52578,76 63778,38 21,3 11199,62 

Dwutlenek siarki (SO2) 95226,17 97820,61 2,7 2594,44 

b(a)p 13,40 13,15 -1,8 -0,25 

 
Źródło: Opracowanie na zlecenie GIOŚ: "Analiza bazy emisyjnej dla roku 2015 wykonanej na potrzeby oceny 

jakości powietrza wspomaganej metodami modelowania”, Atmoterm S.A.,  2016 r. oraz "Analiza bazy 

emisyjnej dla roku 2016 wykonanej na potrzeby oceny jakości powietrza wspomaganej metodami 

modelowania”, Atmoterm S.A.,  2017 r.  
Główną przyczyną złej jakości powietrza w województwie ślaskim jest 

tzw. niska emisja. Jest to emisja zanieczyszczeń z emitorów o 
wysokości nie przekraczającej 40 m. Spośród wszystkich źródeł na 

obszarze województwa śląskiego, generujących emisje zanieczyszczeń 

do powietrza, indywidualne urządzenia grzewcze na paliwa stałe 
powodują 55% całkowitej emisji pyłu PM10. Rozporządzenie Ministra 

Energii z dnia 27 września 2018 r w sprawie wymagań jakościowych 
dla paliw stałych określa jakie paliwa stałe mogą być użytkowane w 

gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach. Uchwała 

antysmogowa dla województwa śląskiego dodatkowo zakazuje 
spalania węgla brunatnego czy paliw w których udział masowy węgla 

kamiennego o uziarnieniu poniżej 3mm wynosi więcej niż 15%.  
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Ocena danych z monitoringu zanieczyszczeń w stosunku do imisji przeprowadzana 

jest co roku w ramach Raportu sytuacyjnego o jakości powietrza na terenie kraju 

morawsko-śląskiego. W kraju morawsko-śląskim w 2016 roku przekroczone zostały 
wartości progowe dla rocznego stężenia PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu oraz dla 

dobowego stężenia PM10. Przekroczenie zanieczyszczenia w 2016 roku odnotowano 
na 17 stacjach monitorujących.  

Na jednej stacji monitorującej przekroczony został próg dla rocznego stężenia 

PM10, tzn. odnotowano przekroczenie stężenia zanieczyszczeń 40 μg/m3. 
Najwyższe roczne stężenia PM10 zostały zmierzone na stacjach Ostrava-Radvanice 

ZÚ (41 μg/m3), Věřňovice (39,7 μg/m3) oraz Bohumín (35,4 μg/m3). Na terenie 

 

 
Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o 

zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych 
ustaw instytucją odpowiedzialną za monitoring środowiska na terenie 

całego kraju jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). 
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Katowicach na terenie województwa śląskiego, 

dokonuje pomiarów następujących zanieczyszczeń: pyłu zawieszonego 
PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, 

ozonu, tlenku węgla, benzenu, zawartości metali ciężkich (ołów, kadm, 
nikiel, arsen) i benzo(a)pirenu w pyle PM10, 5 wybranych WWA, jonów, 

węgla organicznego i elementarnego w pyle PM2,5 oraz rtęci w stanie 
gazowym.  

56%

22%

15%

3% 2%2%

Źródła ogrzewania w województwie śląskim

węgiel

sieć ciepłownicza

gaz

ogrzewanie
elektryczne

biomasa

ogrzewanie olejowe
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aglomeracji Okręgu Morawsko-Śląskiego w 2016 r. działało 93 programów 

monitorowania imisji na 39 miejscach. 
 

 
Zanieczyszczenie  Roczne 

zanieczyszczenie   
Różnica Roczny 

limit 
imisji 

2015 2016    

 [ug/m3] [ug/m3] (%) [ug/m3] [ug/m3] 

Pył zawieszony 
PM10 

32,9 30,9 -6 -2 40 

Pył zawieszony 
PM2,5 

26,6 24,6 -7,4 -2 25 

Dwutlenek azotu 
(NO2) 

9,5 8,9 -6,8 -0,6 20* 

Tlenki azotu (NOx) 13,7 13,6 -0,9 -0,1 30* 

Tlenek węgla (CO) 550 494 -10,2 -56 - 

Benzen 2,5 2,1 -15,4 -0,4 5 

 [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] 

Benzo(a)pyren 6,5 3,9 -1,8 1,1 Poziom 
docelowy 
1 ng/m3 

 
Źródło: Wyniki pomiarów stacji automatycznych są dostępne na stronie  

na http://portal.chmi.cz/, zakładka „ovzduší“ (powietrze). 

 
 

 

Wyniki pomiarów ze stacji automatycznych prezentowane są w 

systemie dobowym w podziale na godziny, miesięcznym i rocznym. Na 
stronie http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/ oprócz bieżących danych 

można również znaleźć dane archiwalne.  

 
Imisje 

 
Zanieczyszczenie  Roczne 

zanieczyszczenie   
Różnica Roczny 

limit 
imisji 

2015 2016    

 [ug/m3] [ug/m3] (%) [ug/m3] [ug/m3] 

Pył zawieszony 
PM10 

40,34 39,19 -2,84 -1,15 40 

Pył zawieszony 
PM2,5 

28,13 28,39 0,93 0,26 25 

Dwutlenek siarki 

(SO2) 

12,1 11,00 -9,15 -1,1 20* 

Tlenki azotu (NOx) 44,62 43,84 -1,75 -0,78 30* 

Tlenek węgla (CO)  0,52 0,48 -8,05 -0,04 - 

Benzen 2,50 2,78 11,20 0,28 5 

 [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] 

Benzo(a)pyren 6,5 7,5 17 1,1 
 

Poziom 
docelowy 
1 ng/m3 

 
* Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin.  

Źródło : Opracowano na podstawie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska uzyskanych w 

ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.  

Podsumowanie: 

Struktura ogrzewania w monitorowanym obszarze jest zróżnicowana. Po stronie polskiej dominuje węgiel. Pomiary jakości powietrza są przeprowadzane  

w ten sam sposób po obu stronach obszaru zainteresowania i nie ma znaczących różnic. Wszystkie informacje na temat jakości powietrza są publicznie 
dostępne na stronach internetowych obu regionów.  Zarówno w Republice Czeskiej jak i w Polsce istnieje regularnie prowadzona baza danych.  

 

http://portal.chmi.cz/
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3.3. Porównanie instrumentów legislacyjnych w dziedzinie ochrony powietrza   

 
Warsztaty odbyły się 26. 2. 2019 w Ostrawie 
 

Oba kraje posiadają skuteczne ramy prawne dotyczące ochrony powietrza. Struktura ustawodawstwa w Republice Czeskiej i Polsce jest inna. W Republice 

Czeskiej obowiązuje jedna podstawowa ustawa o ochronie powietrza, trzy rozporządzenia ministerstwa i dwa zarządzenia Rządu. W Polsce obowiązuje 
jedna kompleksowa ustawa regulująca zagadnienia ochrony powietrza oraz 13 rozporządzeń Ministra Środowiska. 

Oba kraje transponują dyrektywę 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, dyrektywę 2004/107/WE w sprawie arsenu, 

kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu, dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych 
(przepisy szczegółowe: art. 28 - art. 70, załącznik IV - VIII), dyrektywa 2015/2193/UE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza 

ze średnich obiektów energetycznego spalania, rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 w sprawie wykonania Dyrektywy 2009/125/WE w odniesieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 w sprawie redukcji krajowych 

emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE i uchylenia dyrektywy 2001/81/WE. W przypadku dyrektywy 

2010/75/UE oba kraje skorzystały z możliwości opracowania przejściowych planów krajowych dla dużych obiektów energetycznego spalania (o mocy cieplnej 
50 MW lub większej). Oba kraje zastosowały limity emisji określone w Dyrektywie 2010/75/UE (duże obiekty energetycznego spalania, spalarnie odpadów, 

instalacje wykorzystujące rozpuszczalniki organiczne, instalacje tlenku tytanu) oraz Dyrektywie 2015/2193/UE w sprawie ograniczenia emisji niektórych 
zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. Ponadto Republika Czeska wprowadziła limity emisji tlenku węgla dla wszystkich 

typów dużych obiektów energetycznego spalania, niezależnie od stosowanego paliwa.  
Kraje wprowadziły, zgodnie z wymogami Dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, aglomeracje1 i strefy2 

zarządzania jakością powietrza na całym terytorium kraju. W Republice Czeskiej istnieją 3 aglomeracje oraz 7 stref, w Polsce 12 aglomeracji o liczbie 

mieszkańców większej niż 250 tysięcy mieszkańców, 18 stref o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy i 16 stref stanowiących pozostały obszar 
województwa, niewchodzący w skład miast powyżej 100 tysięcy oraz aglomeracji. 

 

Stan w RCz: 
Narzędzia służące redukcji poziomów zanieczyszczeń o zanieczyszczaniu  

 
Krajowy program redukcji emisji 

• zatwierdza rząd (aktualizacja środków do 18 miesięcy od poprzedniej 

inwentaryzacji emisji) 
 

Program poprawy jakości powietrza 

Stan w RP: 
Narzędzia służące redukcji poziomów zanieczyszczeń w powietrzu 

 
Krajowy program ochrony powietrza 

 Krajowy program ochrony powietrza (KPOP) do 2020 r. wyznacza 

ramy dla działań krótkoterminowych (do 2018), 

średnioterminowych (do 2020 roku) oraz długoterminowych (do 
2030 r.). 



 

 

Projekt i-AIR REGION je spolufinancován Evropskou unii z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko  

Projekt i-AIR REGION jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 

18 
 

 opracowywuje się, jeśli dopuszczalny poziom zostanie przekroczony w strefie 

lub aglomeracji, lub jeśli wartość poziomu dopuszczalnego zostanie 
przekroczona więcej niż jeden raz,  

 opracowuje ministerstwo we współpracy z urzędem wojewódzkim a zatwierdza 

ministerstwo środowiska 

 pułapy emisji określone w programie uwzględniają urzędy wojewódzkie jako 

warunki zezwoleń eksploatacyjnych, 
 gmina i województwo wdrażają działania wyznaczone w programie, 

 aktualizacja co najmniej raz na 4 lata, 

 Ministerstwo Środowiska opublikowało w dniu 14 kwietnia 2016 r. Środek o 

charakterze ogólnym, przez który został opublikowany Program poprawy jakości 

powietrza w aglomeracji  Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A. Celem 
Programu jest osiągnięcie wymaganej jakości powietrza dla zanieczyszczeń, 

których poziomy dopuszczalne zanieczyszczeń powietrza są przekroczone w 

aglomeracji CZ08A - OV/KA/FM, mające na celu utrzymanie tej jakości powietrza 
oraz dalszej poprawy w całym obszarze aglomeracji CZ08A - OV/KA/FM. Celem 

jest wdrożenie dodatkowych technologii do kontroli emisji lub nowych rozwiązań 
technicznych dla określonych grup zasobów w Okręu Morawsko-Śląskim. 

 
 

Stan smogowy (Alarm smogowy) 

 Sytuacja smogowa to stan wyjątkowo zanieczyszczonego powietrza, w którym 

poziom dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, PM10 lub ozonu troposferycznego 

przekracza którykolwiek z progów (tabela poniżej)  

 Stany smogowe, regulacje, ostrzeżenia i ich zakończenie są ogłaszane przez 

Ministerstwo Środowiska za pośrednictwem Czeskiego Instytutu Hydrometeo-
rologicznego natychmiastowo w publicznie dostępnym 

systemie informacyjnym oraz w mediach. Rozporządzenie zostanie ogłoszone 
zgodnie z Ustawą o ochronie powietrza, jeśli poziom zanieczyszczenia 

dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, zawieszonymi cząstkami PM10 

przekroczy dowolną z poniższych wartości progowych. Źródła o specjalnych 
warunkach eksploatacji są informowane bezpośrednio przez e-mail. Po 

ogłoszeniu regulacji, operatorzy są zobowiązani do przestrzegania tych 

 Działania określone w KPOP mają na celu doprowadzić co najmniej 

do dotrzymania standardów jakości powietrza i ich utrzymania na 
poziomie określonym w prawodawstwie unijnym oraz krajowym, a 

w perspektywie do roku 2030 powinny zapewnić osiągnięcie 

standardów jakości powietrza na poziomach określonych przez 
Światową Organizację Zdrowia. 

 
Program ochrony powietrza: 

 Dla stref jakości powietrza, w których za rok poprzedni zostały 

stwierdzone przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych 

substancji w powietrzu opracowuje się programy ochrony powietrza 
(POP). 

 POP opracowywany jest przez zarząd województwa (poziom 

regionalny, województwa) w terminie 12 miesięcy od otrzymania 
wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref. 

Następnie projekt POP opiniowany jest przez wójtów, burmistrzów  

i prezydentów miast (poziom lokalny, gminy). W teminie 3 miesięcy 
od opracowania projektu POP przez zarząd województwa (15 

miesięcy od otrzymania wyników oceny poziomów substancji w 
powietrzu i klasyfikacji stref) sejmik województwa (poziom 

regionalny, województwa) podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia 
POP.  

 Informację o uchwalenu POP, zarząd województwa przekazuje 

ministrowi klimatu. Działania naprawcze określone w POP realizują 

gminy. 
 Aktualizację POP wykonuje się, jeżeli standardy jakości powietrza w 

strefie nadal są przekraczane. Aktualizacji POP dokonuje zarząd 

województwa w terminie 3 lat od przyjęcia POP.  
 Integralną częscią POP jest plan działań krótkoterminowych (PDK). 

PDK opracowuje zarząd województwa w terminie 12 miesięcy, a 

przyjmuje sejmik województwa w terminie 15 miesięcy od 

wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub 
docelowego substancji w powietrzu. PDK określa działania mające na 

celu zmiejszenie ryzyka wystąpienia takich przekroczeń oraz 
ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.  
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warunków, jeśli próg regulacyjny zostanie przekroczony. Przetrzeganie 

ogłoszonego stanu sprawdzane przez Czeski Inspektorat Ochrony Środowiska. 
 Gmina może wydać regulamin regulacyjny dotyczący stanu smogowego. Gmina 

ogłasza go w formie rozporządzenia. Regulamin smogowy nie zostaje ogłoszony, 

jeśli jest jasne, że ograniczenie ruchu pojazdów w gminie nie może przyczynić 
się do zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia. 

 O ile na obszarze znajduje się strefa niskoemisyjna, działania ograniczenia ruchu 

drogowego są określane w postaci specjalnych warunków. 
 

Transport 

Zarząd gminy (§ 14 ustawy o ochronie powietrza) może, w celu obniżenia 
zanieczyszczenia powietrza z ruchu na swoim terytorium lub jego części, 

ustanowić strefę ograniczającą ruch drogowy, do której mogą wjechać wyłącznie: 
a) drogowe pojazdy silnikowe oznaczone etykietą emisyjną; 

b) drogowe pojazdy silnikowe wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o 

ochronie powietrza, 
c) pojazdy z ogólnym lub indywidualnym wyjątkiem. 

Na odcinku tranzytowym autostrady lub drogi strefa niskoemisyjna może być 
określona tylko wtedy, jeżeli istnieje inna autostrada lub droga tej samej lub 

wyższej klasy, zapewniająca podobne połączenia transportowe poza strefą niskiej 
emisji lub poza obszarem zabudowanym tej samej lub sąsiedniej gminy. 

Strefy niskoemisyjne – etykiety: 

 

 
 Zawiera rozporządzenie rządu nr 56/2013 DZ.U.ustanawiające zasady włączenia 

drogowych pojazdów silnikowych do kategorii emisji i o etykietach emisji. 

Produkcję etykiet zapewnia Państwowy fundusz ochrony środowiska („SFZP”), 
dystrybucję urzędy gminy o rozszerzonych uprawnieniach oraz ministerstwo. 

Etykieta jest wydawana za opłatą, połowa tej kwoty trafia do SFZP, a druga do 

dystrybutora. 
 

 18 grudnia 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr 

V/47/5/2017 przyjął Program ochrony powietrza dla terenu 
województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów 

dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia 

ekspozycji, był to program obowiązujący w dniu przedstawianych 
warsztatów. 

 Aktualnie obowiązujący Program ochrony powietrza dla 

województwa śląskiego przyjęty został przez sejmik Uchwałą nr 
VI/21/12/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku. 

 

Stan smogowy (Alarm smogowy) 
 Sytuacja smogowa to wyjątkowy stan ogłaszany, gdy poziomy 

zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10, dwutlenkiem siarki, 

dwutlenkiem azotu lub ozonem przekraczają poziom alarmowy. 
 Ostrzeżenie o przekroczeniu poziomu alarmowego są wydawane 

przez Regionalne Wydziały Monitoringu Środowiska Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska i przekazywane do gmin i 

powiatów za pośrednictwem wojewódzkich centrów zarządzania 
kryzysowego. Gminy i powiaty są zobowiązane przekazywać 

informacje dalej do swoich jednostek i do mieszkańców. 
Powiadomienia o jakości powietrza są również przekazywane do 

Urzędu Marszałkowskiego, a także publikowane na stronie 
internetowej Wojewódzkiego Inspektratu Ochrony Środowiska w 

Katowicach. 

 W przypadku ogłoszenia alarmu smogowego gmina/powiat 

postępuje zgodnie z zaleceniami Planu Działań Krótkoterminowych 
określonych dla poziomu III. 

 
Transport: 

 

Zgodnie z zapisami ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych rada gminy może w drodze uchwały ustanowić strefę 

czystego transportu. 
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 Silniki benzynowe: spełniające wymogi normy EURO1 i wyższe, tj. oddane do 

użytku w 1993 r. i później – zielone 
 

Silniki Diesla 

EURO 2 (1997 – 2000) – czerwony 
EURO 3 (2001 – 2005) – żółty 

EURO 4 (od 2006) – zielony 
 

 W RCz strefy na razie nigdzie nie zostały wdrożone. 

 

Źródła lokalne: 
Obowiązki operatora są określone w ustawie o ochronie powietrza (art. 17), do 0,3 

MW: 
 przestrzegać dopuszczalny kolor dymu, 

 spalać tylko paliwa spełniające wymogi jakości paliw i wskazane producentem 

źródła 

 regularnie przeprowadzać co najmniej raz na trzy lata za pośrednictwem osoby 

fizycznej (przeszkolonej przez producenta stacjonarnego źródła spalania i 
posiadającej na to zezwolenie), aby sprawdzić stan techniczny i działanie źródła 

spalania na paliwa stałe o całkowitej mocy cieplnej od 10 do 300 kW włącznie, 

które służy jako źródło ciepła dla systemu centralnego ogrzewania ciepłej wody, 
 przedstawić na żądanie gminy o rozszerzonych uprawnieniach dokument 

dotyczący przeprowadzenia kontroli wydany przez kompetentną osobę 

potwierdzający, że źródło stacjonarne jest zainstalowane, obsługiwane i 
konserwowane zgodnie z instrukcjami producenta oraz niniejszą ustawą. Jeżeli 

producent stacjonarnego źródła spalania nie jest znany, zniknął lub nie jest w 

stanie zapewnić wykwalifikowanej osoby, inspekcja może zostać 
przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę upoważnioną przez innego 

producenta do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego i działania tego 
samego rodzaju spalania źródła stacjonarnego. Oświadczenie o dostępności 

wykwalifikowanej osoby wydaje producent operatorowi w ciągu 30 dni od 

złożenia wniosku, a operator dołącza ją do dowodu kontroli przedłożonego na 
wniosek gminy o rozszerzonych uprawnieniach. Jeśli producent nie wyda 

oświadczenia w terminie, uważa się, że nie jest w stanie zapewnić właścieją 

Strefę tworzy się na obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej 

z koncentracją budynków użyteczności publicznej, w celu zapobieżenia 
negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko w związku 

z emisją zanieczyszczeń z transportu. 
W takiej strefie ruch pojazdów ma być ograniczony za wyjątkiem 

pojazdów: 
1. elektrycznych, 

2. napędzanych wodorem, 

3. gazem ziemnym. 
 

Zwolnione z tego ograniczenia poza pojazdami uprzywilejowanymi m.in. 
pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t, których właścicielami 

/posiadaczami/użytkownikami są mieszkańcy strefy czystego 

transportu. 
 

Aktualnie w Polsce obowiązuje jedna strefa czystego transportu, 
powołana w Krakowie, na okres 6 miesięcy. 

 
 

Źródła lokalne: 

 
Obowiązki osoby eksploatującej urządzenie grzewcze 

do 1 MW: 
 posiadać dowód zakupu paliwa/świadectwo jakości paliwa, na 

podstawe którego kontrolujący będzie mógł sprawdzić czy 

kontrolowany używa paliw dopuszczonych do stosowania, 

 Posiadać urządzenie grzewcze spełniajace minimum wymagania 

klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 lub w przypadku 
kominków (miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń) wymagań 

ekoprojektu (ecodesign) – wtedy kontrolowany musi posiadać 
instrukcję dla instalatorów i użytkowników urządzenia, w której 

ujęte są minimalne poziomy efektywności energetycznej i norm 
emisji zanieczyszczeń dla sezonowych ogrzewaczy pomieszczeń na 

paliwo stałe, które spełnia dane urządzenie. 
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osoyę. W takim przypadku operator jest zobowiązany udowodnić gminie o 

rozszerzonych uprawnieniach, że producent zażądał 
 

 Kontrole źródła spalania znajdującego się w domu rodzinnym, mieszkaniu lub 

budynku przeznaczonym do rekreacji rodzinnej na podstawie sugestii i skarg 
obywateli są przeprowadzane przez gminy o poszerzonych uprawnieniach. Musi 

istnieć powtórne uzasadnione podejrzenie, że operator naruszył którekolwiek z 
obowiązków określonych w ustawie o ochronie powietrza i że takiego naruszenia 

nie można wykazać bez kontroli źródła spalania, jego akcesoriów lub 

wykorzystywanych paliw. Następnie organ ochrony powietrza musi najpierw 
powiadomić operatora na piśmie i pouczyć o jego obowiązkach oraz 

konsekwencjach powtórnego uzasadnionego podejrzenia w formie 
przeprowadzenia kontroli.                                        

 Osoba fizyczna popełnia wykroczenie, jeżeli: nie przestrzega dopuszczalnego 

koloru dymu, nie przedstawi informacji właściwemu organowi ochrony powietrza 

na żądanie, pali w źródle spalania o mocy cieplnej 300 kW i niższej węgiel 
brunatny, lignit, szlam węglowy lub granulki; przez okres trzech lat nie 

przeprowadzi, za pośrednictwem osoby kompetentnej pod względem 
technicznym, sprawdzenia stanu technicznego i nie przedstawi dowodu kontroli 

oświadczenia producenta lub nie udowodni, że złożyła taki wniosek, nie pozwoli 
administratorowi na dostęp do źródła stacjonarnego, jego akcesoriów lub 

używanych paliw w celu sprawdzenia zgodności ze zobowiązaniami wynikającymi 

z niniejszej ustawy. 
 Sankcje dla osób fizycznych za nieprzedstawienie informacji oraz brak kontroli 

stanu technicznego można nałożyć do 20 000 CZK. Sankcje za inne wykroczenia 

oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą można nałożyć do 50 000, 
- CZK. 

 

Źródła przemysłowe: 
Obowiązki operatora okresĺa ustawa o ochronie powietrza (art.17): 

 
 uruchomić i eksploatować źródło oraz czynności zgodnie z warunkami 

eksploatacji, zgodnie z producentem oraz zgodnie z zezwoleniem;  

 do wniosku o wydanie opinii wiążącej załączyć studium rozproszenia emisji oraz 

projekt zgodnie z załącznikiem do ustawy, do wniosku o wydanie decyzji lokalizacji 

 Użytkować posiadane urządzenie grzewcze zgodnie z zaleceniami 

producenta, tj.: użytkować urządzenie zgodnie z przeznaczeniem, 
stosować wskazane przez producenta urządzenia paliwo, nie 

ingerować w konstrukcję urządzenia (np. poprzez montaż 

dodatkowych elementów wewnątrz komory spalania), nie spalać  
w urządzeniu odpadów. 

 Kontrole urządzeń grzewczych do 1 MW odbywają się na zgłoszenie 

mieszkańców (interwencja) lub zgodnie z planem kontroli przyjętym 
w gmine/straży gminnej. 

 W miejscu kontroli strażnik gminny/osoba kontrolująca sprawdza 

czy osoba kontrolowana narusza obowiązki wynikające z przepisów 

prawa i w przypadku ich strwierdzenia może wystawić mandat 
karny, lub pobrać próbki paliwa/popiołu do analizy laboratoryjnej, 

gdy nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie naruszenia prawa 
w czasie kontroli. 

 

Osoba fizyczna niedotrzymuje obowiązków prawnych, jeżeli:  
 spala odpady w domowej kotłowni, 

 spala paliwa niedozwolone na mocy uchwały antysmogowej dla 

województwa ślaskiego tj.: 

 
- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z 

wykorzystaniem tego węgla,  
- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek 

produkowanych z ich wykorzystaniem, 

- paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu 
poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %, 

- biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 
%, 

 

Jeżeli użytkowane przez nią urządzenie grzewcze nie spełnia wymogów 
uchwały antysmogowej dla województwa ślaskiego (z zachowaniem 

stosownych okresów przejściowych). Ustalenie rodzaju paliwa oraz 
urządzenia grzewczego następuje w czasie kontroli, przez 
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źródła lub jego budowę ekspertyzę oraz projekt. Ekspertyza i studium 

rozproszenia mogą być przetwarzane tylko przez osobę wykwalifikowaną (osobę 
upoważnioną). Koszt dokumentacji ponosi wnioskodawca. 

 przestrzegać dopuszczalne poziomy, progi, warunki techniczne eksploatacji, 

używać paliw spełniających wymogi jakości, umożliwić dostęp do źródła w celu 
przeprowadzenia kontroli oraz przedstawić informacje o eksploatacji i emisjach na 

żądanie 
 wdrożyć środki wyrównawcze (środki redukcji emisji) nałożone przez urząd 

wojewódzki w opinii wiążącej (lokalizacja lub budowa źródła) 

 prowadzić dzienniki operacyjne  

 odprowadzać zanieczyszczenia ze źródła do powietrza przez komin lub 

odpowietrznik, chyba że zezwolenie stanowi inaczej  

 przeprowadzać regularne pomiary emisji a protokoły przedstawiać Inspektoratowi 

(ČIŽP) 
 kontrolę dotrzymywania warunków zgodnie z ustawą o ochronie powietrza 

przeprowadza Inspektorat. Za wykroczenie można nałożyć karę do 10 000 000 

CZK, przy czym prawo rozróżnia zakresy 20 000/ 
50 000 / 500 000 / 2 000 000 / 10 000 000 CZK.  

 Niektórzy operatorzy źródeł zanieczyszczenia prowadzący działania zgodnie z 

załącznikiem 1 do ustawy o zintegrowanym zapobieganiu posiadają pozwolenia 
zintegrowane, w których określono warunki działania. Ustanawiając obowiązkowe 

warunki działalności, w szczególności dopuszczalne poziomy emisji, urząd stosuje 

najlepsze dostępne techniki i wykorzystuje konkluzje o najlepszych dostępnych 
technikach, nie zalecając jednak żadnej konkretnej metody lub technologii. Za 

wydanie pozwolenia zintegrowanego pobierana jest opłata w wysokości 30 000 
CZK oraz opłata w wysokości 10 000 CZK za wydanie istotnej zmiany tego 

zezwolenia. 

 Urząd przeprowadza weryfikację wszystkich obowiązkowych warunków 

pozwolenia zintegrowanego, kiedy zostaje opublikowana decyzja w sprawie 
konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik dot. głównej działalności 

instalacji. W ramach weryfikacji uwzględnia wszystkie konkluzje dotyczące 
najlepszych dostępnych technik dotyczące instalacji przyjęte na szczeblu Unii 

Europejskiej zgodnie z art. 13 ust. 5 dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu 

Europejskiego i Rady. Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji Urząd zapewni, 
że w ciągu 4 lat od opublikowania odpowiednich konkluzji dotyczących BAT 

kontrolującego, na podstawie oględzin i przedstawionych przez 

kontrolowanego dokumentów (świadectw jakości, faktur zakupu itp.).  
 

Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały 
antysmogowej określone zostały w art. 334 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów 
lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na 

podstawie art. 96, podlega karze grzywny. 

 
Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 

zł (ok. 120-31 000 CZK), przy czym w postępowaniu mandatowym 
można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł (ok. 3000 CZK.), a jeżeli 

czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej 

przepisach ustawy 1000 zł (ok. 6 000 CZK) (art. 96 Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia). Organem uprawnionym do 

nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska 
na gruncie aktualnego stanu prawnego jest Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska i Policja oraz strażnicy gminni/miejscy, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

11 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do 
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. 2018, poz. 

1996). 
 

Źródła przemysłowe: 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska prowadzący instalację 
oraz użytkownik urzędzenia są obowiązani do: 

 dotrzymania standardów emisyjnych 
 zapewniwnia ich prawidłowej eksploatacji, polegającej w 

szczególnosci na:  

- stosowaniu paliw, surowców lub materiałów zapewniających 
ograniczenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko, 

- podejmowaniu odpowiednich działań w przypadku 
powstawania zakłóceń w procesach technologicznych  
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wiążące warunki pozwolenia zintegrowanego będą zgodne z konkluzjami 

najlepszych dostępnych technik oraz że operator instalacji jest zobowiązany do 
ich przestrzegania.  

 Zgodność z warunkami pozwolenia zintegrowanego jest sprawdzana przede 

wszystkim przez urząd wojewódzki oraz Czeski Inspektorat Ochrony Środowiska. 
W przypadku eksploatacji instalacji bez pozwolenia zintegrowanego lub jego 

zmiany oraz w przypadku niepodjęcia środków naprawczych za wykroczenie może 
zostać nałożona grzywna w wysokości do 10 000 000 CZK. W przypadku 

nieprzestrzegania obowiązku zgłaszania, niezgłaszania danych, niezgłaszenia 

przekazania pozwolenia zintegrowanego, można nałożyć grzywnę w wysokości do 
2.000.000 CZK. 

 
 

 

 
 

i operacjach technicznych lub w pracy urządzeń ochronnych 

ograniczających emisję, w celu ograniczenia ich skutków dla 
środowiska,  

- podejmowaniu odowiednich działań niezwłocznie po 
stwierdzeniu niedotrzymania standardów emisyjnych, w celu 

przywrócenia zgodności z tymi standardami w jak najkrótszym 
czasie. 

 przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia, 

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska lub ministrowi 

właściwemu do spraw środowiska: 
- informacji o niedotrzymaniu standardów emisyjnych oraz o 

odstępstwach od stanadardów emisyjnych,  
- informacji lub danych dotyczących warunków lub wielkości 

emisji, a także działań zmierzających do ograniczenia emisj, w 

tym realizacji planu obniżenia emisji, 
 do dokonywania okresowych pomiarów wielkości emisji, do 

prowadzenia ciągłych pomiarów emisji w razie wrowadzania do 

środowiska znacznych ilości substancji lub energii oraz pomiarów 
wstępnych po każdej istotnej zmianie instalacji. Pomiary muszą być 

ewidencjonowane i przechowywane przez 5 lat od zakończenia roku, 
którego dotyczą. W przypadku ciągłych pomiarów emisji 

prowadzący instalację powinien zapewnić możliwość ciągłego 

automatycznego zapisu wyników przyrządem pomiarowym. 

Użytkownik instalacji spalania, którego częścią jest źródło spalania, jest 
zobowiązany: 

 dotrzymywania maksymalnych emisji substancji, realizacji działań  

w celu nieprzekraczania maksymalnych emisji substancji 
 przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia  

i ministrowi właściwemu do spraw środowiska: 

- w terminie do końca miesiąca po upływie każdego kwartału – 
aktualizowanej co kwartał informacji o wielkości emisji 

substancji, dla których dla danego źródła spalania paliw są 

określone maksymalne emisje substancji, 
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- w terminie dwóch miesięcy po upływie każdego roku – 

informacji o realizacji działań, mających na celu  
nieprzekraczanie maksymalnych emisji substancji,  

- informacji o każdej planowanej zmianie dotyczącej źródła 
spalania paliw, która może mieć wpływ na zmianę wielkości 

emisji substancji z tego źródła, w szczególności o planowanym 
wyłączeniu źródła spalania z eksploatacji oraz o rozpoczęciu 

współspalania odpadów w źródle spalania paliw; 

 przestrzegania innych wymagań nałożonych przez ministra 

właściwego do spraw środowiska, istotnych dla realizacji 
Przejściowego Planu Krajowego. 

 
Rozporządzenie ministra własciwego ds. środowiska określa wymagania 

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji. Instalacja, z której 

emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na 
środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, przed 

rozpoczęciem jej eksploatacji.  
Użytkowanie instalacji polegające na wprowadzeniu gazów lub pyłów 

do powietrza jest dozwolone po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono 
wymagane. Pozwolenie w drodze decyzji wydaje organ ochrony 

środowiska. Pozwolenie wydaje się na wniosek prowadzącego 

instalację. 
Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której 

funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej 
działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie 

poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako 

całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych  wyłącznie 
do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów 

technologicznych. Dla instalacji wymagających uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego dopuszczalną wielkość emisji gazów lub pyłów 

wprowadzanych do powietrza  wymienionych w konkluzjach BAT lub 
dokumentach referencyjnych BAT Instalacje wymagające pozwolenia 

zintegrowanego spełniają wymagania ochrony środowiska wynikające z 

najlepszych dostępnych technik, a w szczególności nie mogą 
powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych. W 
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szczególnych przypadkach organ właściwy do wydania pozwolenia 

zintegrowanego może w pozwoleniu zintegrowanym zezwolić na 
wyjątek od granicznych poziomów emisyjnych, jeżeli w jego ocenie ich 

osiągnięcie prowadziłoby do nieproporcjonalnie wysokich kosztów w 
stosunku do korzyści dla środowiska oraz pod warunkiem, że nie 

zostaną przekroczone standardy emisyjne, o ile takie mają 
zastosowanie. 

Jeżeli konkluzje BAT nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej, dopuszczalną wielkość emisji z instalacji ustala się, 
uwzględniając potrzebę przestrzegania standardów emisyjnych i 

standardów jakości środowiska. Nieprzekraczanie wielkości emisji 
wynikającej ze zastosowania najlepszych dostępnych technik nie 

zwalnia z obowiązku  dotrzymania standardów jakości środowiska. 

W pozwoleniu zintegrowanym określa się – dla instalacji wymagających 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego – zakres i sposób monitorowania 

wielkości emisji zgodny z wymaganiami dotyczącymi monitorowania 
określonymi w konkluzjach BAT, jeżeli zostały one określone. W 

przypadku braku konkluzji BAT – można uwzględnić dokumenty 
referencyjne BAT. 

Organ właściwy do wydania pozwolenia dokonuje analizy warunków 

pozwolenia zintegrowanego niezwłocznie po publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT odnoszących się do głównej 

działalności danej instalacji, lecz nie później niż w terminie 6 miesięcy 
od dnia publikacji. W przypadku gdy analiza wykazała konieczność 

zmiany pozwolenia zintegrowanego, organ właściwy do wydania 

pozwolenia niezwłocznie przekazuje prowadzącemu instalację 
informację o konieczności dostosowania instalacji, w terminie nie 

dłuższym niż 4 lata od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej konkluzji BAT, do wymagań określonych w konkluzjach 

BAT oraz wzywa prowadzącego instalację do wystąpienia z wnioskiem 
o zmianę pozwolenia w terminie roku od dnia doręczenia wezwania, 

określając zakres tego wniosku mający związek ze zmianami 

wynikającymi z dokonanej analizy. 
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Oprócz powyższego polskie przepisy umożliwiają organowi właściwemu 

do wydania pozwolenia przeprowadzenie analizy pozwolenia 
zintegrowanego:  

 co najmniej raz na 5 lat lub jeżeli oddziaływanie instalacji na 

środowisko zmieniło się w stopniu wskazującym na konieczność 
zmiany pozwolenia w części dotyczącej określonych w nim 

warunków lub wielkości emisji z danej instalacji, lub 
 jeżeli nastąpiła zmiana w najlepszych dostępnych technikach, 

pozwalająca na znaczne zmniejszenie wielkości emisji bez 

powodowania nadmiernych kosztów, lub wynika to z potrzeby 

dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisów o ochronie 
środowiska 

 
Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. 

Wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji wymaga 

pozwolenia, w wyjątkiem określonych w rozprządzeniu ministra 
właściwego ds. środowiska. 

W razie braku standardów emisyjnych i dopuszczalnych poziomów 
substancji w powietrzu ilości gazów lub pyłów dopuszczonych do 

wprowadzania do powietrza ustala się na poziomie niepowodującym 
przekroczeń wartości odniesienia substancji w powietrzu, Pozwolenie 

na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza powinno określać 

również charakterystykę miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do 
powietrza oraz usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w 

zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza.  
Jeżeli dla instalacji albo procesu technologicznego lub operacji 

technicznej, prowadzonych w instalacji, są ustalone standardy 

emisyjne, to w pozwoleniu na wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza nie określa się dla tej instalacji, procesu lub operacji innych 

rodzajów gazów lub pyłów niż objęte standardami; w pozwoleniu 
wskazuje się na odstąpienie od określania warunków emisji dla 

pozostałych gazów lub pyłów. 
Na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości 

powietrza wydanie pozwolenia na wprowadzanie do powietrza 

substancji, dla której standard jakości powietrza został przekroczony, z 
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nowo budowanej instalacji lub zmienianej w sposób istotny, jest 

możliwe, jeżeli zostanie zapewniona odpowiednia redukcja ilości tej 
substancji wprowadzanej do powietrza z innych instalacji usytuowanych 

na obszarze gminy, w której planowana jest budowa nowej instalacji 
lub dokonanie istotnej zmiany instalacji. Redukcja ilości substancji może 

obejmować redukcję ilości substancji wprowadzanej do powietrza z 
instalacji spalania paliw stałych eksploatowanych w ramach zwykłego 

korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące 

przedsiębiorcami, usytuowanych na obszarze gminy, w której 
planowana jest budowa nowej instalacji lub dokonanie istotnej zmiany 

instalacji, poprzez sfinansowanie przez podmiot planujący budowę 
nowej instalacji lub istotną zmianę instalacji, trwałej likwidacji instalacji 

spalania paliw stałych eksploatowanych w ramach zwykłego korzystania 

ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami. Łączna 
redukcja ilości substancji powinna być o co najmniej 30% większa niż 

ilość substancji dopuszczona do wprowadzania do powietrza z nowo 
zbudowanej instalacji lub z instalacji zmienionej w sposób istotny.  

 

Podsumowanie: 
Narzędzia służące do obniżenia poziomów zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza 

W każdym kraju istnieją krajowe programy ochrony powietrza. Instrumenty koncepcyjne są podobne i oparte na przepisach Unii Europejskiej. W Republice 
Czeskiej Ministerstwo Środowiska przygotowuje i wydaje programy poprawy jakości powietrza dla poszczególnych stref i aglomeracji. Środki z programu są 

wdrażane przez ministerstwa, regiony i gminy. W Polsce program ochrony powietrza przedstawia zarząd województwa a zatwierdza sejmik województwa. 

Informacja o uchwale przekazywana jest Ministrowi Klimatu a środki są wdrażane przez gminy. W Polsce, w przeciwieństwie do Republiki Czeskiej, 
opracowanie programu odbywa się na poziomie regionalnym (wojewódzkim). 

 
Stany alarmowe (smogowe) 

Największa różnica pomiędzy alarmami smogowymi w Niecce Górnośląskiej do niedawna była w poziomach stężeń ogłaszania alarmu,  przy czym w Polsce 

był poziom 2-krotnie wyższy niż w Republice Czeskiej. Od 11 października 2019 wdrożono na terenie Polski podobne poziomy jak w Rep. Czeskiej. Jedyną 
różnicą jest fakt, iż w Rep. Czeskiej poziom odnosi się do 12-godzinego stężenia, natomiast w Polsce 24-godzinnego stężenia.  
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Substancja 

zanieczyszczająca  
 

Republika 

Czeska 
Poziom 

informawania  

Polska 

Poziom 
informowania  

Republika Czeska 

Poziom alarmowy  

Polska 

Poziom 
alarmowy  

Dwutlenek siarki 
 

250  μg.m/3             
Ø1 hod 

 500  μg.m/3             
Ø1 hod 

500  μg.m/3            
Ø1 hod 

Dwutlenek azotu 

 

200  μg.m/3             

Ø1 hod 

 400  μg.m/3             

Ø1 hod 

400  μg.m/3             

Ø1 hod 

pył PM10 

 

100  μg.m/3             

Ø12 hod 

100  μg./m3             

Ø24 hod 

150  μg.m/3             

Ø12 hod 

150  μg./m3             

Ø24 hod 

Ozon troposf. 180  μg.m/3            
Ø1 hod 

180  μg./m3             
Ø1 hod 

240  μg.m/3             
Ø1 hod 

240  μg./m3            
Ø1 hod 

 

Transport 
W obu obszarach zainteresowania rada gminy może ustanowić strefę ograniczenia ruchu drogowego/strefę transportu czystego. Obecnie w Republice 

Czeskiej nie ma ustanowionej żadnej strefy, natomiast w Polsce na 6 miesięcy ustanowiono strefę czystego ruchu w Krakowie. Z ogólnego punktu widzenia 
wydaje się być nieskuteczną kontrola emisji pojazdów zarządzana przez Policję RCz. 

 

Źródła lokalne  
Obowiązki osób przy eksploatacji lokalnych instalacji grzewczych na obszarze zainteresowania części Śląska są pod wieloma względami różne. Lokalną 

instalacją po stronie czeskiej są źródła do 0,3 MW a po polskiej stronie do 1 MW. Po stronie czeskiej konieczne jest przeprowadzanie regularnych raz na 3 
lata przez upoważnioną osobę fizyczną w celu sprawdzenia stanu technicznego i działania źródła spalania na paliwa stałe. Po obu stronach można spalać 

tylko paliwa spełniające wymagania jakościowe określone przez producenta. Jednak w województwie śląskim znacznie skuteczniej przebiega kontrola tego, 

czym mieszkańcy palą. W Republice Czeskiej kocioł oraz paliwo można sprawdzić na miejscu po wtórnym uzasadnionym podejrzeniu i na podstawie pisemnego 
zawiadomienia przez pracownika urzędu. W Polsce kontrole przeprowadza Straż Gminna/ Miejska / Policja / Inspektorzy nadzoru budowlanego / Wojewódzki 

Inspektorat, a na przykład Policja bez uprzedniego ostrzeżenia i oznajmienia. Między innymi w Katowicach monitorują lokalne źródła ogrzewania za pomocą 
dronów. Czeskie przepisy nie zezwalają na monitorowanie za pomocą dronów ani na kontrolę przez Straż miejską. Kontrola jest przeprowadzana tylko przez 

pracownika urzędu gminy o poszerzonych kompetencjach. Porównanie sankcji nie jest najważniejsze, ponieważ priorytetem jest przede wszystkim wymiana 
przestarzałych kotłów. Oba kraje zajmują się wymianą kotłów na swój własny sposób, wykorzystując dotacje. Jeśli pomiary za pomocą dronów w tym 

projekcie okażą się sensownymi, wnioski projektu i-AIR Region mogą zainicjować debatę na temat zmian legislacyjnych w Republice 

Czeskiej. W rachubę też wchodzi poszerzenie organów przeprowadzających kontrole na terytorium Republiki Czeskiej (np. przez policję 
miejską). 

 
Źródła przemysłowe 
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Przemysł ma podobne regulacje w obu krajach. Niektóre rodzaje działalności przemysłowej podlegają pozwoleniom zintegrowanym. Ramy czasowe analizy 

pozwolenia zintegrowanego są różne w obu krajach. W Republice Czeskiej odbywa się co najmniej co 8 lat, w Polsce co najmniej co 5 lat. Spotkania robocze 
wykazały, że w Polsce na wskutek analizy która wskazała konieczność zmiany pozwolenia zintegrowanego organ właściwy do wydania pozwolenia określa 

termin, nie dłuższy niż 4 lata od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT, dostosowania instalacji do nowych wymagań 
określonych w tej decyzji lub może określić późniejszy termin dostosowania instalacji do nowych wymagań. W Republice Czeskiej sytuacja wygląda inaczej, 

operator zakładu musi osiągnąć wartości BAT w ciągu 4 lat. Zaleca się utworzenie grupy roboczej, która będzie dalej porównywać warunki 
poszczególnych pozwoleń zintegrowanych dla tego samego rodzaju działań. W ten sposób możliwa będzie kontynuacja wymiany dalszych 

doświadczeń i informacji. 

 

3.4. Wnioski dotyczące wspólnej polityki dotacji Kraju Morawsko-Śląskiego i 
Województwa Śląskiego lub innych instrumentów finansowych mających na celu 
poprawę jakości powietrza po obu stronach granicy 

Warsztaty odbyły się 23.04.2019 w Ustroniu 

 

Stan w RCz: 
W Republice Czeskiej dostępne są  następujące programy: 

 
Program nowe zielone oszczędności 

 

Program Ministerstwa Środowiska zarządzany przez Państwowy Fundusz Ochrony 
Środowiska Republiki Czeskiej koncentruje się na oszczędnościach energii w 

budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych. Budżet programu wynosi do 0,8 
mld EUR do 2021 r. Program zachęca właścicieli domów do termomodernizacji 

budynków i inwestycji w OZE. W ramach programu można również pozyskać 
środki na wybudowanie domu o standardzie „pasywnym”. Dotacje obejmują: 

izolację ścian zewnętrznych, dachów, sufitów i podłóg, wymianę okien i drzwi, 

ekspertyzę i nadzór techniczny, odzysk ciepła ze ścieków oraz regulacje 
przepływu światła. Program umożliwia otrzymanie dotacji na budowę nowego 

budynku o bardzo niskiej energochłonności, ekspertyzę i pomiar 
przepuszczalności powietrza przez przegrodę budynku, zieloną infrastrukturę, 

odzysk ciepła ze ścieków. W przypadku budynków mieszkalnych możliwe jest 

Stan w PL: 
W Polsce wdrażane są różnego rodzaju programy finansowe, które mają 

służyć poprawie jakości powietrza, ale również poprawie efektywności 
energetycznej.  

 

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 Poddziałanie 1.3.3 „Ogólnopolski  

system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności 

energetycznej oraz OZE" 
Program realizowany jest na terenie całej Polski i jest to tzw. projekt 

„miękki”, czyli wsparcie można uzyskać poprzez świadczone usługi 

doradcze. Na terenie Polski zostało wyszkolonych 76 Doradców 
Energetycznych, pracujących w strukturach wojewódzkich funduszy 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, którzy służą wsparciem m.in. 
przy inwestycjach z obszaru likwidacji niskiej emisji i poprawie 

efektywności energetycznej. Doradcy pomagają zarówno od strony 
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uzyskanie dotacji (na terenie miasta Praga) na izolację termiczną ścian 

zewnętrznych, dachu, sufitu, podłóg, wymianę okien i drzwi, wymianę źródeł 
ciepła na stałe paliwa kopalne na wydajne źródła ciepła przyjazne dla środowiska, 

instalacje z pompą ciepła, zamianę gazowego ogrzewania na pompy ciepła 
zasilane gazem lub agregat kogeneracyjny na gaz ziemny, instalacje solarne, 

instalacje fotowoltaiczne, sterowaną wentylację z odzyskiem ciepła. W przypadku 
budynków wielorodzinnych (cała Republika Czeska), dotacje można otrzymać na 

budowę nowych budynków pasywnych oraz tych które będą przebudowane na 

domy o niskiej energochłonności. 

Obszar A – Obniżenie zużycia energii w istniejących domach 

Wspierane są działania prowadzące do zmniejszenia zużycia energii w 

istniejących domach, takie jak izolacja termiczna ścian zewnętrznych, konstrukcji 
wewnętrznych, dachów, sufitów oraz wymiana okien i drzwi. Wysokość dotacji 

jest ustalana na podstawie wymiarów zmodernizowanych instalacji i konstrukcji. 
Kwota subwencji jest klasyfikowana według wielkości oszczędności i osiągniętych 

parametrów energetycznych. Obowiązkowa zamiana nieodpowiedniego źródła 

ogrzewania. 

Oblast B - Budowa domów o bardzo niskim zużyciu energii. 
 

W tym obszarze dotacji jest budowa nowych domów jednorodzinnych  

o bardzo niskiej energochłonności (tzw. domy pasywne i niskoenergetyczne). 
Dotacja jest udzielana na cały dom, maksymalna wielkość domu jednorodzinnego  

jest ograniczona do 350 m2. Obowiązkowa jest instalacja wentylacji sterowanej z 
odzyskiem ciepła. Możliwość wsparcia dla „zielonego dachu” lub dodatkowo 

wykorzystania ciepła ze ścieków. Bonus 10% (więcej) dla regionu morawsko-

śląskiego. 

 

Oblast C – Zamiana źródeł ciepła: 

technicznej, ale do ich zadań należy również wyszukanie 

najkorzystniejszego finansowania dla danej inwestycji. Z usług Doradców 
Energetycznych mogą skorzystać: osoby fizyczne, jednostki samorządu 

terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, wspólnoty, spółdzielnie, 
oraz przedsiębiorcy. Na terenie województwa śląskiego działa 5 Doradców 

Energetycznych.  
 

Program rządowy „Czyste Powietrze” 

Dedykowany jest dla osób fizycznych zamieszkujących w jednorodzinnych 
gospodarstwach domowych. Celem Programu jest poprawa efektywności 

energetycznej budynków oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji 
zanieczyszczeń powietrza. W ramach Programu można złożyć wniosek 

zarówno na wymianę źródła ciepła, ale również termoizolację budynku 

tj. docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Dodatkowo 
można zabudować wentylację mechaniczną i odnawialne źródła energii 

czyli instalację fotowoltaiczną i kolektory słoneczne. Środki przeznaczone 
na finansowanie Programu są udzielane w formie dotacji, jak i pożyczki. 

Wysokość dotacji uzależniona jest od dochodu na członka w 
gospodarstwie domowym. Na dzień 11.09.2020 roku zostało złożonych w 

Województwie Śląskim 20706 wniosków. W ramach projektu „Czyste 

powietrze” została wprowadzona ulga termomodernizacyjna, dzięki której 
podatnik, będący właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 

ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na 
zakup materiałów i urządzeń oraz usług związanych z wdrażaniem 

termomodernizacji. 

 
Energia Plus 

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania 
przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez 

wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Beneficjentami są przedsiębiorcy 
w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 

wykonujący działalność gospodarczą. Chodzi przede wszystkim o 

zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych, ograniczenie lub uniknięcie 
szkodliwych emisji do atmosfery, przedsięwzięcia zgodne z 

„Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 
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Program uzupełnia tak zwane „dopłaty do kotłów”. Wspierana jest zamiana 

kotłów, zamiana elektrycznych źródeł ciepła na pompy ciepła, jak i zamiana dla 
osób prawnych.  

 

Program Operacyjny Środowisko (OPŚ) 

 

OPŚ to popularny program, który pozwala korzystać ze środków funduszy 
europejskich przeznaczonych na ochronę i poprawę środowiska. Celem programu 

jest ochrona i zapewnienie wysokiej jakości środowiska Republiki Czeskiej, 
promowanie efektywnego wykorzystania zasobów, ograniczenie negatywnego 

wpływu działalności człowieka na środowisko oraz łagodzenie skutków zmian 

klimatu. Oś priorytetowa 2 obejmuje poprawę jakości powietrza w miastach. 
Beneficjentami są okręgi, gminy, związki gmin, państwowe jednostki 

organizacyjne, przedsiębiorstwa państwowe, publiczne instytucje naukowe i 
organizacje naukowe zgodnie z ustawą nr 130/2002., o wsparciu badań, rozwoju 

eksperymentalnego i innowacji z funduszy publicznych i zmiany niektórych 
powiązanych aktów, jeżeli są to podmioty publiczne, instytucje publiczne, 

dzielnice miasta Pragi, gminy, organizacje wspierające, uniwersytety, szkoły i 

instytucje edukacyjne, pozarządowe organizacje non-profit (organizacje 
charytatywne, fundacje, fundusze, instytucje, stowarzyszenia), kościoły i związki 

wyznaniowe, podmioty gospodarcze, firmy i spółdzielnie. Warunkiem wszystkich 
projektów jest współfinansowanie ze środków beneficjenta. 

 

Wspierane obszary, oś priorytetowa 2: 
2.1 - Zmniejszenie emisji z gospodarstw domowych, przyczyniających  

        się do narażenia ludności na stężenia zanieczyszczeń, 
2.2 - Zmniejszenie emisji stacjonarnych źródeł przemysłowych  

       przyczyniających się do narażenia ludności na ponadprzeciętne  
       stężenia zanieczyszczeń, 

2.3 - Poprawa systemu monitorowania, oceny i prognozowania jakości  

       powietrza i powiązanych aspektach meteorologicznych, 
2.4 - Zmniejszenie emisji ze stacjonarnych źródeł przemysłowych  

szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności 

energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a 
nowe źródła ciepła i energii elektrycznej. 

 
Ciepłownictwo powiatowe – program pilotażowy 

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania 
przedsiębiorstw ciepłowniczych na środowisko, w tym poprawa jakości 

powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Beneficjentami są spółki kapitałowe których przedmiotem działalności jest 
produkcja energii cieplnej na cele komunalno – bytowe, a udział w 

kapitale zakładowym spółki jednostki samorządu terytorialnego, w tym 
związku jednostek samorządu terytorialnego, jest nie mniejszy niż 70 %. 

Chodzi o zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych, ograniczenie lub 

uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery, instalacje nowych źródła 
ciepła i energii elektrycznej oraz modernizację/ rozbudowę sieci 

ciepłowniczych. 

 

Wspieranie gmin w ramach programu STOP SMOG 
termomodernizacja budynków jednorodzinnych 

"Stop Smog" to pilotażowy projekt termomodernizacji budynków oraz 

wymiany źródeł ciepła w kilkudziesięciu polskich miastach, które znalazły 
się na stworzonej przez WHO liście 50. miast z najbardziej 

zanieczyszczonym powietrzem w Europie. Program jest przeznaczony dla 
najmniej zamożnych gospodarstw domowych, w najbardziej 

zanieczyszczonych regionach i ma być realizowany w ścisłej współpracy z 

gminami. Środki na działania w ramach pilotażu pochodzą w 70% z 
budżetu państwa i w 30 % ze środków gminy ( w tym ewentualnie wkład 

własny mieszkańców). Na program "Stop Smog" przeznaczono z budżetu 
państwa ok. 880 mln PLN. Planowanie i realizacja termomodernizacji oraz 

wymiany pieców w ramach programu "Stop Smog" będzie zadaniem 
gminy. Pieniądze w pierwszej kolejności trafią do miast liczących mniej niż 

100 tys. mieszkańców, a beneficjenci mogą liczyć na 90, a nawet 100 

proc. dofinansowania ociepleń budynków. 
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       przyczyniających się do narażenia ludności na ponadprzeciętne  

       stężenia zanieczyszczeń w okręgach przemysłowych.  

Nacisk kładziony jest na stosowanie zaawansowanych i najlepszych dostępnych 
technik (BAT) we wszystkich przypadkach w celu osiągnięcia najlepszych 

parametrów emisji w odniesieniu do technicznych możliwości źródeł. 

 

 
 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach udziela dotacji, dopłat do oprocentowania kredytów 
bankowych, kredytów i dotacji ze środków Funduszu w bankowych liniach 
kredytowych na zadania, w zakresie poprawy jakości powietrza, związane 
z termoizolacją budynków, budową lub modernizacją instalacji 
wewnętrznej c.o., budową lub modernizacją źródła ciepła w oparciu o: 
kotły gazowe, olejowe, węglowe, wymiennikownie, odnawialne źródła 
energii, wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła, zabudową instalacji solarnych i fotowoltaicznych, pomp ciepła.  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Slaskiego na lata 2014-2020 istnieje mozliwość finansowania zadań 
związanych z poprawą efektywnosci energetycznej budynków i wymiany 

starych, niskosprawnych urządzeń grzewczych w ramach IV Osi 
Priorytetowej Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka 

niskoemisyjna. Województwo Śląskie wynegocjowało z Komisją 

Europejską możliwość dofinansowania wymiany kotłów. 
 

Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii 
Nadaje się do efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii 

w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. 

 

Działanie 4.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła 

energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach 
Zmniejszenie strat energii oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł 

odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w MŚP. Poprawa 
konkurencyjności sektora MŚP i obniżenie kosztów jego działalności. 

 

Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła 
energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 
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Chodzi o modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej 

oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, likwidację „niskiej emisji” 
poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub 

podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła oraz o budowę 
instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. 

Działanie 4.4. Wysokosprawna kogeneracja  

Działanie obejmuje budowę i modernizację instalacji służących produkcji 

energii o wysokowydajnej kogeneracji. 

 
Działanie 4.5. Transport miejski niskoemisyjny oraz efektywne 

oświetlenie 

Nadaje się do budowy i przebudowy infrastruktury transportu zbiorowego, 

realizacji systemów transportowych, zakupu taboru autobusowego i 

kolejowego dla transportu publicznego, poprawy efektywności 
energetycznej oświetlenia,  rozwoju sieci regionalnych  tras rowerowych. 

 

Działanie 4.6. Czyste powietrze 

Działanie koncentruje się na wymianie starych i nieekologicznych 
indywidualnych źródeł ciepła na wysokosprawne kotły w tym opalane 

paliwem stałym (za wyjątkiem węgla brunatnego) - możliwe jest wsparcie 

na poprawę efektywności energetycznej budynków, które nie spełniają 
minimalnych standardów efektywności energetycznej. Wymagane jest 

przeprowadzenie modernizacji instalacji CO i CWU, jako elementu 
wymiany źródła ciepła. 

Podsumowanie : 

 
Większość gmin województwa śląskiego tworzy własne systemy dofinansowań do wymiany urządzeń grzewczych. Najczęściej w ramach tych systemów gminy 

łączą własne środki budżetowe z środkami pozyskanymi z innych instytucji, najczęściej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach (WFOŚiGW) w ramach realizacji programów ograniczania niskiej emisji lub planów gospodarki niskoemisyjnej. Znacznie częściej większe i 
bogatsze gminy tworzą systemy wsparcia w oparciu wyłącznie o środki własne gminy. Od kilku lat, niektóre instytucje jak WFOŚiGW wymagają, aby w trakcie 

procedury pozyskiwania środków finansowych, gmina przedstawiła program ograniczania niskiej emisji lub plan gospodarki niskoemisyjnej, które mają na 
celu diagnozę obecnego stanu jakości powietrza w gminie oraz wyznaczają kierunki działań, czy też konkretne działania jakie należy podjąć w gminie, aby 

uzyskać możliwie największy efekt ekologiczny przy poniesionych/ zaplanowanych nakładach finansowych. Programy/plany tworzone w gminach 
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województwa śląskiego muszą być zgodne z zapisami uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego oraz z Programem ochrony powietrza dla 

województwa śląskiego. Również w regionie morawsko-śląskim istnieją krajowe oraz lokalne programy finansowe. Lista programów jest jednak mniejsza. 
Powyższe programy przyczynią się do poprawy jakości powietrza, zarówno w województwie śląskim, jak i okręgu morawsko-śląskim, zmniejszając w ten 

sposób negatywny wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi i środowisko. 
 

3.5. Porównanie środków krótko- i długoterminowych w celu zminimalizowania 
sytuacji smogowych w Niecce Górnośląskiej 

Warsztaty odbyły się 26.11.2019 w Ostrawie. 

Stan w  RCz: 

 
 Stan alarmowy (smogowy) w RCz jest stanem o wyjątkowo zanieczyszczonym 

powietrzu, gdy poziom zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem 

azotu, cząstkami PM10 lub ozonem troposferycznym przekracza którąkolwiek 
z wartości progowych. 

 O stanie alarmowym, przepisach, ostrzeżeniach i jego zakończeniu 

powiadamia Ministerstwo Środowiska za pośrednictwem Czeskiego Instytutu 

Hydrometeorologicznego niezwłocznie w publicznie dostępnym systemie 
informacyjnym i mediach. Rozporządzenie zostanie ogłoszone zgodnie z 

ustawą o ochronie powietrza, jeśli poziom zanieczyszczenia dwutlenkiem 
siarki, dwutlenkiem azotu, zawieszonymi cząstkami PM10 przekroczy 

którąkolwiek z ustawowych wartości progowych. Źródła o specjalnych 

warunkach użytkowania informuje się bezpośrednio przez e-mail. Podczas 
ogłoszonego alarmu użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania 

jego warunków regulacji, jeżeli przekroczą ogłoszony próg 
regulacyjny. Podporządkowanie się stanu alarmowemu podlega kontroli 

przez Czeski Inspektorat Ochrony Środowiska. 

 Gmina może  podczas alarmu przyjąć regulamin regulacji formą 
rozporządzenia. Regulaminu nie przyjmuje, jeżeli ograniczenia w korzystaniu z 

pojazdów w gminie nie przyczynią się w zmniejszeniu zanieczyszczenia.  

 Jeżeli na obszarze jest określona strefa niskiej emisji, środki ograniczające 

użytkowanie pojazdów są określone jako warunki specjalne. 

Stan w RP: 
 
 Stan alarmowy to stan wyjątkowy ogłaszany w razie przekroczenia 

poziomów zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10, dwutlenku siarki, 

dwutlenku azotu lub ozonu. Poziomy alarmowe są określone w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu. 

 
 Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Katowicach jest instytucją powiadamiającą o 

przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego 
zanieczyszczeń w powietrzu. Informacje przekazywane są gminom i 

miastom przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Gminy 

i powiaty są zobowiązane do przekazywania informacji swoim 
jednostkom i mieszkańcom. Ogłoszenia o jakości powietrza 

przekazywane są jednocześnie do Urzędu Marszałkowskiego i  
publikowane na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Katowicach. 

 
 Podczas alarmu gmina/powiat w celu organiczenia skutków i czasu 

trwania przekroczeń oraz zmniejszenia ryzyka ich ponownego 

wystąpienia postępuje zgodnie z PDK (Plan działań 
krótkoterminowych) który stanowi integralną część Programu 

ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego. 
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 Środki mają zastosowanie dla lokalnych źródeł, transportu orazje źródeł 

przemysłowych. Zgodnie z ustawą o ochronie powietrza w źrodłach lokalnych 
nie można spalać energetycznego węgla brunatnego, węgla brunatnego, mułu 

węglowego i szlamu przez cały rok. Również zachęty finansowe w postaci 
dopłat do kotłów i wymiany starych kotłów na nowoczesne niskoemisyjne 

źródła ciepła to narzędzie długoterminowe, które jest z powodzeniem 

wdrażane, a na terenie kraju morawsko-śląskiego od roku 2012 r. do końca 
2019 r. wymieniono około 17 tyś. starych kotłów na paliwa stałe. W przypadku 

transportu drogowego, w perspektywie długoterminowej można 
zaobserwować stopniową zmianę floty pojazdów, która jest związana z 

rosnącą liczbą ludności. Zgodnie z przepisami możliwe jest ograniczenie ruchu 

drogowego, gdy występuje sytuacja smogowa, w formie przepisów gminnych 
lub strefy niskoemisyjnej, ale środki te nie są stosowane w regionie morawsko-

śląskim ani w Czechach z powodu niemożności wykonania objazdów. 
  W transporcie kołowym można obserwować w perspektywie długoterminowej 

stopniowe odnawianie taboru, jednak wiąże się to z rosnącą zamożnością 

obywateli oraz całego społeczeństwa. Ograniczenia w ruchu kołowym podczas 
alarmu smogowego są możliwe na mocy przepisów prawnych w Republice 

Czeskiej poprzez regulację na szczeblu gminnym lub strefy niskoemisyjnej, ale 

środki te nie są wykorzystywane na terenie Okręgu Morawsko-Śląskiego ani w 
Republice Czeskiej z powodu niesitniejących tras objazdowych. Kolejnym 

możliwym środkiem jest  częstsze czyszczenie dróg. W zakresie źródeł 
przemysłowych są stopniowo wdrażane proekologiczne procedury zgodnie z 

zastosowaniem najlepszych dostępnych technik, co można określić za środek 

długoterminowy. Jeśli chodzi o środki krótkoterminowe, władze regionalne 
określają tzw. specjalne warunki działania zgodnie z artykułem 12 ust. 4, lit. 

g) ustawy o ochronie powietrza dla źródeł stacjonarnych, które znacząco 
wpływają na poziom zanieczyszczenia w danym obszarze. Określając ich 

zakres, władze regionalne muszą wziąć pod uwagę, czy i w jakim stopniu 
stacjonarne źródło osiąga poziomy emisji związane z najlepszymi dostępnymi 

technikami określonymi we wnioskach dotyczących najlepszych dostępnych 

technik. W ramach pozwoleń zintegrowanych określane są tzw. specjalne 
warunki działania dla 15 najważniejszych zakładów, o ile ogłoszony zostanie 

drugi stopień stanu sytuacji smogowej (tj. Regulacja). Celem tych środków 

 

 W ramach PDK wprowadzono trzy poziomy ostrzegania w ramach 
różnych poziomów alarmów  

 I POZIOM – informacyjny, edukacyjny i ostrzegawczy 

 II POZIOM – ostrzegawczy, informacyjny, operacyjny 

 III POZIOM – alarm smogowy  

 

Działania krótkoterminowe podejmowane muszą być w celu ograniczenia 
występowania epizodów wysokich stężeń substancji w powietrzu, a także 

skrócenia czasu ich występowania. Dodatkowo działania skupiają się na 
ochronie zdrowia mieszkańców w szczególności osób wrażliwych, do 

których należą m.in. dzieci i osoby starsze. Ze względu na charakter 

występowania zanieczyszczenia powietrza oraz okres występowania 
wysokich stężeń substancji w działaniach naprawczych skupiono się na 

źródłach emisji z sektora komunalno-bytowego, na źródłach liniowych  
i na emisji niezorganizowanej. Nie uwzględniono źródeł punktowych, ze 

względu na mały udział tych źródeł w występowaniu epizodów wysokich 

stężeń substancji oraz mniejszą siłę oddziaływania działań 
krótkoterminowych na tego rodzaju źródła. W obecnym stanie prawnym 

w Polsce nie ma możliwości nakazania podmiotom korzystającym ze 
środowiska czasowego ograniczenia lub zaprzestania wprowadzania 

zanieczyszczeń do powietrza w przypadku ogłoszenia alarmu w ramach 
planu działań krótkoterminowych. W ramach PDK działania zostały 

podzielone na działania o charakterze:  

 
 Informacyjne np.: Informowanie o zagrożeniu złą jakością 

powietrza, zalecenie korzystania z komunikacji publicznej 

 Ostrzegawcze np.: Ograniczenie aktywności fizycznej na 

zewnątrz,  
 Operacyjne np.: Zakaz stosowania kominków, wprowadzenie 

darmowej komunikacji publicznej, kontrole pojazdów w zakresie 

jakości spalin, intensywne kontrole instalacji spalania paliw 

stałych. 
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regulacyjnych jest natychmiastowe ograniczenie emisji zanieczyszczeń z 

określonych źródeł (zakaz obsługi materiałami zapylonymi lub zakaz 
planowanych napraw powodujących zwiększone zapylenie itp.). Niektóre firmy 

dzięki umowie dobrowolnemu porozumieniu przystępują do organiczenia 
emisji już podczas pierwszego stopnia sytuacji smogowej (tj. Informacje), co 

oznacza, że operatorzy wspomnianych źródeł przystępują do ograniczania 
przed ogłoszeniem poziomu regulacyjnego, a tym samym pomagają 

zmniejszyć negatywne konsekwencje dla jego przebiegu. 

 

Środki długoterminowe, mające ma celu poprawę jakości powietrza, a 

tym samym wyeliminowanie występowania sytuacji smogowych w 
województwie śląskim zostały określone w Programie ochrony powietrza 

dla województwa śląskiego z 2017 i w Programie ochrony powietrza dla 
strefy śląskiej z 2019r. Są to działania wskazane do realizacji w celu 

osiągnięcia poprawy jakości powietrza w województwie śląskim do roku 
2027.  

Działania naprawcze wskazane z Programie ochrony powietrza to między 

innymi: 
• Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1MW, w których 

następuje spalanie paliw stałych 
• Ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych w aglomeracjach 

i miastach strefach 

• Organicznie emisji ze źródeł komunikacyjnych  
• Ograniczenie emisji wtórnej pyłu poprzez czyszczenie dróg na 

mokro 
• Ograniczenie emisji wtórnej pyłu poprzez czyszczenie dróg na 

mokro po okresie zimowym 
• Działania promocyjne i edukacyjne  

 

Aktualnie obowiązujący Program ochrony powietrza dla województwa 
śląskiego przyjęty został przez sejmik Uchwałą nr VI/21/12/2020 z dnia 

22 czerwca 2020 roku. Zgodnie z przyjętą uchwałą nr V/47/5/2017 
Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku Planem 

działań krótkoterminowych, określone zostały poziomy ostrzegania ze 

względu na występujące stany jakości powietrza. W obecnym PDK zostały 
one zweryfikowane i zaktualizowane pod względem nowych wymagań  

i możliwości reagowania.  
W ramach PDK pozostano przy trzech poziomach ostrzegania  

w ramach różnych poziomów alarmów  
 I POZIOM – informacyjny. 

 II POZIOM – informacyjny, ostrzegawczy, operacyjny 

 III POZIOM – alarm smogowy (informacyjny, ostrzegawczy, 

operacyjny, organizacyjny) 



 

 

Projekt i-AIR REGION je spolufinancován Evropskou unii z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko  

Projekt i-AIR REGION jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 

37 
 

Podczas II i III poziomu Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 

wnioskuje do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o wysłanie ostrzeżeń    
o ryzyku przekroczenia poziomu informowania czy ryzyku przekroczenia 

poziomu alarmowego przez SMS.  
W aktualnym PDK wyznaczono dodatkowe działania między innymi 

działanie Informacyjne np.: prowadzenie akcji informacyjnej dot. 
ograniczeń i zakazów wprowadzonych uchwałą antysmogową. 

Uszczegółowiono również zalecenia kontroli obowiązujące podczas 

poziomu II i III, które należą do działania operacyjnego ze źródła sektora 
komunalno bytowego.  

Działania naprawcze i katalog dobrych praktyk zaplanowany w aktualnie 
obowiązującym Programie ochrony powietrza ma na celu uzyskanie 

maksymalnego efektu ekologicznego poprzez redukację emisji 

zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł, które w największym stopniu 
oddziałują na wielkość stężeń substancji w powietrzu. Zgodnie 

z przeprowadzonymi analizami w zakresie wpływu poszczególnych źródeł 
emisji na wartości stężeń substancji w województwie, głównym 

kierunkiem działań naprawczych powinna być redukcja emisji 
pochodzącej z sektora komunalno-bytowego oraz z sektora transportu 

(ze względu na emisje tlenków azotu). Dodatkowe kierunki działań i 

działania naprawcze wskazane w Programie ochrony powietrza to między 
innymi: 

 zaplanowanie mechanizmów wsparcia nastawionych na 

łagodzenie ekonomicznych skutków przeprowadzonej wymiany 
kotłów, 

 wprowadzenie w województwie śląskim systemu wsparcia 

doradczego na poziomie gminnym,  

 wprowadzenia działań kontrolnych jako ściśle powiązanych z 
realizacją PDK.  

Podsumowanie: 

Stan alarmowy jest stanem nadzwyczajnego zanieczyszczenia powietrza w obu regionach. Informacje dostarczane przez systemy służą zarówno do informacji 
dotyczącej podwyższonego stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, jak i w celu uregulowania emisji zanieczyszczeń ze źródeł mających znaczny wpływ na 

jakość powietrza na danym obszarze. Monitorowanymi substancjami to pył zawieszony PM10, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i ozon troposferyczny. 
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Regulacje i ostrzeżenia ogłaszane są przez wyznaczone instytucje w Republice Czeskiej - Czeski Instytut Hydrometeorologiczny, w Polsce – Regionalne 

Wydziały Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 
Do niedawna największa różnica między sytuacjami smogowymi w niecce górnośląskiej była w poziomach ogłaszania stanów smogowych (alarmowych), 

kiedy to w Polsce poziom ogłoszenia alarmu był dwukrotnie wyższy niż w Republice Czeskiej. Od 11 października 2019 r. w Polsce wprowadzono surowsze 
ograniczenia dotyczące ogłaszania alarmów smogowych podobnych do tych w Republice Czeskiej. Jedyną różnicą jest to, że na terytorium Republiki Czeskiej 

poziom regulacyjny dotyczy 12 średnich godzinowych a w  Polsce dotyczy to średnich 24-godzinnych. Kraj morawsko-śląski podczas stanu alarmowego 
(smogowego) bardziej koncentruje się na regulacji przedsiębiorstw przemysłowych (np. zakaz obsługi materiałami zapylonymi, zakaz realizacji planowanych 

napraw, częściowe ograniczenie niektórych jednostek zakładu). Województwo śląskie podczas ogłoszania alarmu smogowego, koncentruje się na kontroli 

lokalnych źródeł ciepła oraz pojazdów i ich emisji z silników. Dotychczas podczas ogłoszonego alarmu smogowego w województwie śląskim przejazdy Kolejami 
Śląskimi dla kierowców były bezpłatne. 

Najistotniejsze różnice można zaobserwować w ogłaszaniu alarmów smogowych przy różnych średnich godzinowych w środkach 
dedykowanych przemysłowi oraz w różnym podejściu do przeprowadzania kontroli lokalnych źródeł ciepła. 

 

3.6. Propozycje dot. wymiany informacji na temat ochrony powietrza  
w Kraju Morawsko-Śląskim i Województwie Śląskim oraz inna wspólna edukacja 

Warsztaty odbyły się 29.09.2020 w formie online. 

 
Stan w Kraju Morawsko-Śląskim: 

 

 Stacje monitoringu jakości powietrza atmosferycznego:  

 27 stacji automatycznych 

 5 stacji z programem ręcznym 

 7 stacji jest uzupełnione dozymetrami pasywnymi albo aktywnymi 

samplerami  
 Rodzaje mierzonych zanieczyszczeń: 

 pył zawieszony PM10 i PM2,5, niektóre stacje mierzą też frakcje cząsteczek 

pylistych 

 dwutlenek siarki, tlenki azotu łącznie z NO i NO2, ozon, tlenek węgla, 

benzen, 
 w cząsteczkach PM10 albo PM2,5: metale ciężkie, benzo(a)piren, na 

niektórych stacjach wybrane substancje organiczne 

 Ocena jakości atmosfery  

 Stan w RP: 
 

 Stacje pomiarowe:  

 19 stacji automatycznych, 

 26 stanowisk manualnych pyłu zawieszonego PM10(17) i PM2,5(9), 

 3 stanowiska pomiarów pasywnych (benzen). 

 Łącznie 216 stanowisk pomiarowych w 29 lokalizacjach, w tym 4 

stacje w pobliżu granicy z Czechami: Racibórz, Wodzisław Śl., 

Godów, Ustroń (pomiar automatyczny PM10  
w Cieszynie planowany od roku 2021). 

 Rodzaje mierzonych zanieczyszczeń: 

 pył zawieszony PM10 i PM2,5, 

  dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenki azotu, ozon, tlenek węgla, 

benzen, 
 zawartość w pyle PM10: ołowiu, kadmu, niklu, arsenu i 

benzo(a)pirenu, 



 

 

Projekt i-AIR REGION je spolufinancován Evropskou unii z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko  

Projekt i-AIR REGION jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 

39 
 

 dla rocznej oceny jakości atmosfery i programów poprawy jakości atmosfery 

Kraj Morawsko-Śląski jest podzielony na jedną aglomerację (Ostrawsko-
Karwińsko-Frydecko-Mistecką) i jedną strefę Morawsko-Śląską (reszta 

województwa)  

 dla oceny sytuacji smogowych Kraj Morawsko-Śląski jest podzielony na trzy 

strefy: Ostrawsko-Karwińską, samodzielną Trzyniecką i resztę regionu 
 Monitoring jakości atmosfery: 

 krótkotrwałe dane (godzinowe, dobowe) są prowadzone zarówno w formie 

tabelarycznej, jak i graficznej - mapy, dane krótkotrwałe są ogólnie 

dostępne, ale nie są weryfikowane 
 dane długoterminowe (miesięczne, roczne, średnie za pięć lat) są 

prowadzone zarówno w formie tabelarycznej, jak i graficznej i są 

weryfikowane 

 informacje są przekazywane mieszkańcom zarówno za pomocą aplikacji 

mobilnych, jak i portali internetowych 
 

W roku 2019 na terenie Kraju były przekroczone wartości limitów 
imisji:  

 na 2 stacjach roczny limit dla PM2,5 (najwyższa wartość 27,6 μg/m3 ), 

 na 12 stacjach roczny limit dla BaP (najwyższa wartość 8,7 ng/m3) 

 na 6 stacjach dzienny limit dla PM10 (największa liczba przekroczeń 74) 

 na 3 stacjach dzienny 8 godz. limit dla O3 (maks. 159 μg/m3) 

 zagrożenie smogowe ogłoszone 20.01. i odwołane 24.01. dla OV-KA i 

Trzyniecka.  
 

Wszystkie aktualne wartości są dostępne na ww.chmi.cz albo też na 

https://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/zakladni-informace-a-legislativa-
41567#actual. Dla mieszkańców jest dostępna mapa z aktualnym indeksem 

jakości atmosfery. Obliczanie indeksu jakości atmosfery uwzględnia możliwy 
wpływ imisji na stan zdrowia mieszkańców i jest oparty na badaniach 3 

godzinowych średnich ruchomych stężeń SO2, NO2, PM10 i O3.  

 
W ramach sytuacji smogowych, ewentualnie drugiego stopnia zagrożenia 

smogowego, tzw. regulacja definiuje 15 zakładów, które muszą zacząć 

  5 wybranych WWA (Katowice), 

  kationy i aniony oraz węgiel, organiczny  

i elementarny zawarty w pyle PM2,5 (Godów, Złoty Potok), 
  rtęć w stanie gazowym (Złoty Potok).  

 Oceny,  jakości powietrza w województwie śląskim 

wykonuje się w pięciu strefach, w tym:  

 dwie aglomeracje: górnośląska ·i rybnicko-jastrzębska,  

 dwa największe miasta poza aglomeracjami: Bielsko Biała · 

i Częstochowa, 

 strefa śląską stanowiąca pozostałą część województwa (w tym 

strefa przygraniczna) 
 Metody, które zostały wykorzystane w ocenie, jakości 

powietrza w województwie śląskim za 2019 rok: 

 wyniki pomiarów intensywnych (manualnych, automatycznych), 

pasywnych zaliczanych do metody szacowania, 
 wyniki modelowania matematycznego transportu i przemian 

substancji  

w powietrzu dla PM10, PM2,5, SO2, NO2, B(a)P na potrzeby rocznej 

oceny, jakości powietrza – wykonane przez Instytut Ochrony 
Środowiska – PIB, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.  

 
W 2019 roku średnie roczne stężenia benzo(a)pirenu 

wyniosły:  
 w aglomeracjach górnośląskiej 4 ng/m3,  

 rybnicko-jastrzębskiej 13ng/m3,  

 w Bielsku-Białej  4 ng/m3,  

 w Częstochowie 3 ng/m3,  

 w strefie śląskiej od 4 do 8 ng/m3 

(W 2018 roku średnie roczne stężenia wyniosły: w aglomeracji 

górnośląskiej 5 ng/m3, w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej 13 

ng/m3,  w Bielsku-Białej , 4 ng/m3, w Częstochowie 3 ng/m3, w 
strefie śląskiej od 4 do 9 ng/m3  -  

w sezonie zimowym od 5 do 25 ng/m3, letnim od 1 do 4 ng/m3). 
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regulować zwoje procesy zgodnie z obowiązującymi środkami regulacyjnymi 

wymienionymi w pozwoleniach zintegrowanych.   
https://www.msk.cz/cz/ovzdusi/smogove-situace/regulacni-opatreni--24602/ 

 
 

 

Na 265 dni w 2020 roku (liczone do 21.09.2020 r.) na terenie 

województwa śląskiego było:  
 182 dni bez bez przekroczeń norm dla pyłu zawieszonego PM10. 

 83 dni z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego 50μg/m3  oraz 

poziomów alertowych, na co najmniej jednej stacji pomiarowej, w 

tym: 
a) 26 z przekroczeniem poziomu informowania 100 μg/m3  na 

conajmniej jednej stacji pomiarowej, 
b) 4 dni z przekroczeniem poziomu alarmowego 150 μg/m3  na 

co najmniej jednej stacji pomiarowej. 

 
POWIADAMIANIE, O JAKOŚCI POWIETRZA W 

WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2019 ROKU 
 

W 2019 roku WIOŚ W Katowicach przekazał do Wojewódzkiego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego (z kopią do WSSE w Katowicach, 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego), a także zamieścił 

na stronie internetowej 320 komunikatów w formie powiadomienia, o 
jakości powietrza, obejmujących całe województwo i cały rok 

kalendarzowy, ponieważ w piątki prognozy wystawiane są również na 
sobotę i niedzielę, a przed dniami świątecznymi również na te dni. 

 

 
 

Ogółem 320 powiadomień do CZKW (z kopią do WSSE w Katowicach, 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego), obejmowało: 

 251 - powiadomień o braku przekroczeń lub o przekroczeniu 

poziomów dopuszczalnych i docelowych w powietrzu, 

 2 - powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu 

informowania 180 µg/m3 dla ozonu, 
 13 - powiadomień o ryzyku/wystąpieniu przekroczenia wartości 

dobowej 150 µg/m3 dla PM10, 

 39 - powiadomień o ryzyku/wystąpieniu przekroczenia poziomu 

informowania dla PM10, 
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 15 - powiadomień o ryzyku/wystąpieniu przekroczenia poziomu 

alarmowego dla PM10. 
 

Aktualne wyniki pomiarów, jakości powietrza ze stacji 

automatycznych, w postaci kolorystycznego indeksu, są dostępne na 
stronie internetowej WIOŚ w Katowicach pod adresem 

www.katowice.wios.gov.pl / zakładka Śląski Monitoring Powietrza 
(przykładowy widok mapki z indeksem godzinnym)  

Stacje automatyczne wykorzystywane w systemie prognoz, jakości 

powietrza w Polsce i województwie śląskim, przygotowywane przez 
Instytut Ochrony Środowiska – PIB są dostępne pod adresem 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current.  
W Polsce funkcjonują również aplikacje na urządzenia mobilne do 

sprawdzania, jakości powietrza są to zarówno aplikacje firm 

komercyjnych jak i instytucji państwowych.  
 

 
*Opracowano na podstawie danych Regionalnego Wydziału Monitoringu 

Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

 

Podsumowanie: 
Pomiary jakości powietrza są przeprowadzane w ten sam sposób po obu stronach obszaru zainteresowania i nie ma w tym przypadku znaczących różnic. 

Pomiary są wykonywane na stacjach automatycznych, manualnych czy stanowiskach pomiarów pasywnych, również substancje podlegające pomiarom są 
tożsame. Wszystkie informacje na temat jakości powietrza są przekazywane społerzeństwu i publicznie dostępne na stronach internetowych lub aplikacjach. 

 

 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

