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Pracovní seminář 3.3. 

Seminarium warsztatowe 3.3. 

 

 

„Komparace legislativních nástrojů v oblasti 
ochrany ovzduší” 

„Porównanie instrumentów legislacyjnych  
w dziedzinie ochrony powietrza“ 

 
Projekt i-AIR REGION je zaměřen na spolupráci klíčových institucí pro vytvoření společných nástrojů pro ochranu 
ovzduší ve společné části Slezska. Oba regiony definují významné problémy, které má za úkol tento projekt řešit 
pomocí vytvoření společných sjednocených legislativních nástrojů na regionální úrovni, přenosem dobře fungujících 
opatření v rámci sousedních krajů a zavedením výměny informací mezi státní správou. Výstupy vzniklé při spolupráci 
veřejné správy budou přeneseny do edukačních aktivit pro veřejnost tak, aby se nastavené změny projevily  
i ve společnosti. 

Projektovými partnery v tomto projektu jsou: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. (CZ), Instytut 
Chemicznej Przeróbki Węgla (PL), 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).  

Tento materiál je zpracován jako sjednocený výstup jednotlivých příspěvků a námětů projednaných v rámci 
semináře „Legislativní nástroje v oblasti ochrany ovzduší“, aktivita 3., pořádaného v rámci projektu i-AIR REGION, 
který se uskutečnil 26. 2. 2019. Pracovní seminář byl zaměřen na společné postupy v oblasti legislativy, sjednocení 
zákonných postupů, návrhy nových legislativních nástrojů, popř. návrhy na zrušení stávajících a nefungujících 
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nástrojů v oblasti legislativy a zajištění podkladů pro hodnocení všech dostupných informací o kvalitě ovzduší.  
Na seminář byli pozváni odborníci z Polské republiky a České republiky. 

V rámci komparace je český text označen černou barvou, a polský text označen modrou barvou. 

 

 

Projekt i-AIR REGION ma na celu współpracę kluczowych instytucji przy stworzeniu narzędzi do ochrony powietrza 
we wspólnej części Śląska. Oba regiony definiują znaczące wyzwania związane z tym projektem, opracowując 
wspólne, ujednolicone instrumenty legislacyjne na szczeblu regionalnym, przenosząc dobrze funkcjonujące 
rozwiązania w sąsiednich regionach oraz wprowadzając wymianę informacji pomiędzy administracją publiczną. 
Wyniki, które będą opracowane podczas współpracy administracji publicznej zostaną przeniesione do działań 
edukacyjnych dla społeczeństwa, tak aby ustalone zmiany znalazły odzwierciedlenie także w społeczeństwie. 

Partnerami projektu są: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Kraju Morawsko-Śląskiego. (CZ), Instytut Chemicznej 
Przeróbki Węgla (PL), Kraj Morawsko-Śląski (CZ), Województwo Śląskie (PL), Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy 
Regionalnej Olza (PL), Wyższa Szkoła Górnicza–Uniwersytet Techniczny Ostrava (CZ), Regionalne Stowarzyszenie 
Współpracy Śląska Cieszyńskiego (CZ).  

Materiał ten został opracowany w postaci jednolitego wyniku poszczególnych stanowisk i tematów omawianych 
podczas seminarium „Instrumenty legislacyjne w dziedzinie ochrony powietrza”, działanie 3, zorganizowanego  
w ramach projektu i-AIR REGION, który odbył się 26 lutego 2019 r. Warsztaty dotyczyły wspólnych działań  
w dziedzinie przepisów prawnych, unifikacji procedur prawnych, propozycji nowych instrumentów 
legislacyjnych,propozycji zniesienia istniejących i nieskutecznych instrumentów prawnych oraz zapewnienie 
materiałów do oceny wszystkich dostępnych informacji o jakości powietrza. Na seminarium zaproszono ekspertów  
z Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej. 
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Právní předpisy v ČR  
 

• Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění 
pozdějších změn. Tento zákon je účinný  
od 1. 9. 2012, 
 

• Nařízení vlády č. 53/2013 Sb., o stanovení pravidel  
pro zařazení silničních motorových vozidel  
do emisních kategorií a o emisních plaketách, 
 

• Nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích 
udržitelnosti biopaliv, 
 

• Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni 
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o ochraně 
ovzduší, 
 

• Vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků  
na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská  
a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší, 

 
• Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování  

a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu 
informování veřejnosti o úrovni znečištění a při 
smogových situací, 
 

• Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci  
a omezování znečištění, o integrovaném registru 
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon  
o integrované prevenci), 
 

• Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru 
znečišťování životního prostředí a integrovaném 
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 
životního prostředí a o změně některých zákonů, 
 

• Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) 
podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 

 

• Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí                   
k vyhlašování nízkoemisních zón a o stanovení 
podmínek vydávání emisních plaket podle zákona  
o ochraně ovzduší, v platném znění (Věstník MŽP, 
srpen 2018) 

• Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace 
Ostrava/Karviná/Frýdek-M9stek – CZ08A  

• Program zlepšování kvality ovzduší zóna 
Moravskoslezsko – CZ08Z 

 

Przepisy prawne w RP 
 

• Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 
27 kwietnia 2011 r. z póżniejszymi zmianami, 

• Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 
roku z późniejszymi zmianami, 

• Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw 
z późniejszymi zmianami, 

• Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów, 

• Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
z późniejszymi zmianami, 

• Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska (znowelizowana w 2018 roku), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 
2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla 
niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw 
oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów,  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia 
dla niektórych substancji w powietrzu,  

• Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 
31 lipca 2017 r, ustanawiająca konkluzje dotyczące 
najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu 
do dużych obiektów energetycznego spalania 
zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2010/75/UE (IED), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, 
których eksploatacja wymaga zgłoszenia,  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w 
których wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia,  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 
czerwca 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu 
przekazywania informacji dotyczących 
zanieczyszczenia powietrza, 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 
września 2012 r. w sprawie programów ochrony 
powietrza oraz planów działań krótkoterminowych  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów 
na paliwo stałe, 

• Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 
2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 
stałych,  

• Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 
2018 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw 
stałych, 

• Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 
2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw 
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stałych, 
• Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 

2018 r. w sprawie metod badania jakości paliw 
stałych, 

 

Komperace/Porównanie: 

Oba státy mají efektivní právní rámec pro ochranu ovzduší. Stuktura právních předpisů v České republice a Polské 
republice je rozdílná. V České republice je jeden hlavní zákon o ochraně ovzduší, tři vyhlášky ministerstva a dvě  
nařízení vlády. V Polsku je jeden komplexní zákon o ochraně ovzduší a 13 nařízení ministra životního prostředí.  

Právní úprava obou států transponuje směrnici 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, 
směrnici 2004/107/ES o arsenu, kadmiu, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodících ve vnějším ovzduší, 
směrnici 2010/75/ EU o průmyslových emisích (zvláštní ustanovení: článek 28 - článek 70, přílohy IV - VIII), 
směrnici (EU) 2015/2193 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích 
zařízení, nařízení Komise (EU) 2015/1189, kterým se provádí směrnice 2009/125/ES, pokud jde o požadavky  
na ekodesign kotlů na tuhá paliva a směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 o snížení národních 
emisí některých látek znečišťujících ovzduší, o změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES. 
V případě směrnice 2010/75/EU oba státy využily možnosti vypracovat přechodné národní plány pro velké spalovací 
zdroje (s tepelným příkonem 50 MW a více). Oba státy přijaly emisní limity stanovené směrnicí 2010/75/EU (velká 
spalovací zařízení, spalovny odpadů, zařízení používající organická rozpouštědla, zařízení na výrobu oxidu 
titaničitého) a směrnicí (EU) 2015/2193 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních 
spalovacích zařízení. Kromě toho Česká republika a zavedla emisní limity pro oxid uhelnatý pro všechny typy 
velkých spalovacích zařízení bez ohledu na použité palivo. 

Státy zavedly v souladu s požadavky směrnice 2008/50/EC ke kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, 
permanentní aglomerace1 a zóny2 řízení kvality ovzduší, které pokrývají celé území státu. V ČR 3 aglomerace a 7 
zón, v PL 12 aglomerací s počtem obyvatel nad 250 tisíc, 18 zón s počtem obyvatel nad 100 tisíc a 16 zón tvořících 
zbytek vojvodství, nezahrnutých ve městech nad 100 tisíc obyvatel a v aglomeracích. 

Překlad: 

Oba kraje posiadają skuteczne ramy prawne dotyczące ochrony powietrza. Struktura ustawodawstwa w Republice 
Czeskkiej 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 o ochronie 
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 

                                                                    
1 Aglomerace je zóna, která je městskou aglomerací s počtem obyvatel vyšším než 250 000, nebo v případě aglomerací s počtem 
obyvatel nižším nebo rovnajícím se 250 000 zóna s danou hustotou obyvatelstva na km2 stanovenou členskými státy. 
2 Zóna je část území členského státu, která je tímto členským státem vymezena pro účely posuzování a řízení kvality ovzduší. 
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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. 

------------------------------------ 

1Aglomeracja oznacza strefę o koncentracji ludności przekraczającej 250 tysięcy mieszkańców lub, w przypadku gdy liczba 
ludności wynosi 250 tysięcy lub mniej, obszar o gęstości zaludnienia na km2 ustalonej przez państwa członkowskie. 

2Strefa oznacza część terytorium państwa członkowskiego wyznaczoną przez to państwo do celów zarządzania i oceny jakości 
powietrza. 
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Imisní limity v ČR  

Poziomy imisji w RCz 
 

Imisní limity a přípustné četnosti jejich překročení jsou 
uvedeny v příloze č. 1 zákona o ochraně ovzduší. Imisní 
limity jsou závazné pro orgány ochrany ovzduší při 
výkonu jejich působnosti podle tohoto zákona  
a pro obce a kraje při výkonu jejich samostatné 
působnosti s dopadem na ovzduší. 
 
Hodnocení kvality vnějšího ovzduší na území České 
republiky provádí Český hydrometeorologický ústav 
(dále „ČHMÚ“). Na základě tohoto hodnocení jsou 
potom vyhlašovány oblasti se zhoršenou kvalitou 
ovzduší, tj. území kde došlo k překročení imisního limitu 
pro jednu nebo více znečišťujících látek. 
http://portal.chmi.cz/ 

Komparace objemu imisí v Moravskoslezském kraji  
a Slezském vojvodství byla již provedena viz pracovní 
seminář 3.2. „Komparace všech informací týkajících se 
emisí a imisí na obou stranách hranice a návrhy jejich 
sjednocení.“  
 
Překlad: 
Poziomyimisji oraz dopuszczalna częstość ich 
przekroczenia są wymienione w załączniku 1 do ustawy 
o ochronie powietrza. Poziomy imisji obowiązują dla 
organów ochrony powietrza podczas wykonywania ich 
kompetencji zgodnie z tą ustawą oraz dla gmin  
i regionów podczas wykonywania ich samodzielnych 
kompetencji mających wpływ na powietrze. 
 
Ocenę jakości powietrza na terytorium Republiki 
Czeskiej przeprowadza Czeski Instytut 
Hydrometeorologiczny (zwany dalej „CHMI”).  
Na podstawie tej oceny określane są obszary o 
pogorszonej jakości powietrza, tj. obszary, na których 
przekroczone zostały wartości dopuszczalne dla jednego 
lub więcej zanieczyszczeń. http://portal.chmi.cz/ 
 
Porównanie wielkości zanieczyszczenia powietrza  
w województwie morawsko-śląskim i województwie 
śląskim zostało już przeprowadzone, patrz seminarium 
warsztatowe 3.2. „Porównanie wszystkich informacji 
dotyczących emisji i imisji po obu stronach granicy  
i propozycje ich ujednolicenia”. 

Imisní limity v PL  
Poziomy imisji w RP 

 
Přípustné limity některých látek v ovzduší v rozlišení  
pro ochranu lidského zdraví a vegetace, termín  
pro jejich zavedení, přípustné četnosti překročení těchto 
limitů a meze tolerance byly stanovené v nařízení 
ministra životního prostředí ze dne 24. srpna 2012 (Sb. 
zákonů 2012, položka 1031). 
 
Hodnocení kvality ovzduší na území Polské republiky 
provádí Hlavní inspektorát pro ochranu životního 
prostředí (HIOŽP), zatímco pro Slezské Vojvodství toto 
hodnocení zajišťuje Regionální odbor monitorování 
životního prostředí Hlavního inspektorátu pro ochranu 
životního prostředí. Posouzení kvality ovzduší  
je prováděno v zónách (5 ve Slezském vojvodství)  
a rozděleno do tříd podle překročení přípustných  
a cílových limitů, a limitů dlouhodobých cílů pro látky 
v ovzduší (jedna nebo více znečišťujících látek). 
 
Komparace objemu imisí v Moravskoslezském kraji  
a Slezském vojvodství byla již provedena viz pracovní 
seminář 3.2. „Komparace všech informací týkajících se 
emisí a imisí na obou stranách hranice a návrhy jejich 
sjednocení.“  
 
Překlad: 
Poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji 
w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę 
zdrowia ludzi i ochronę roślin, termin ich osiągniecia, 
dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów 
oraz marginesy tolerancji zostały określone 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 
sierpnia 2012 r. W sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031).  

Ocenę jakości powietrza na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przeprowadza Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska (GIOŚ), natomiast dla województwa 
śląskiego taką ocenę przeprowadza Regionalny Wydział 
Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska. Oceny jakości powietrza dokonuje 
się w strefach (5 w województwie ślaskim) i nadaje im 
się klasy w zależności od tego czy wystąpiły 
przekroczenia poziomów dopuszczalnych, docelowych i 
poziomów celów długoterminowych substancji 
w powietrzu (jedno lub więcej zanieczyszczeń). 

Porównanie wielkości zanieczyszczenia powietrza 
w województwie morawsko-śląskim i województwie 
śląskim zostało już przeprowadzone, patrz seminarium 
warsztatowe 3.2. „Porównanie wszystkich informacji 
dotyczących emisji i imisji po obu stronach granicy 
i propozycje ich ujednolicenia”. 
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Komparace/Porównanie: 

Oba státy převzaly standardy kvality ovzduší stanovené směrnicemi 2008/50/EC a 2004/107/EC: limitní hodnoty 
(imisní limity) pro ochranu lidského zdraví pro částice velikostních frakcí PM10 a PM2,5, oxid siřičitý (SO2), oxid 
dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO), benzen a olovo (Pb), které je nutno dodržovat „všude a vždy“ (limit values)  
a cílové hodnoty pro přízemní ozón (O3), arsen (As), kadmium (Cd), nikl (Ni) a polycyklické aromatické uhlovodíky, 
vyjádřené jako benzo(a)pyren3. Imisní limity vyhlášené v obou státech jsou stejné. 

Kromě požadavků směrnic jsou jak v ČR, tak i PL stanoveny další imisní informativní prahové hodnoty (veřejnost 
musí být informována) a imisní regulační prahové hodnoty (okamžité krátkodobé akce) pro suspendované částice 
velikostní frakce PM10 a v České republice také navíc i imisní informativní prahové hodnoty pro oxid siřičitý (SO2)  
a oxid dusičitý (NO2). Konkrétní limitní hodnoty jsou v jednotlivých státech rozdílné (podrobněji v kapitole smogová 
situace).   

 
Překlad: 
Oba kraje przyjęły normy jakości powietrza określone w Dyrektywach 2008/50/WE oraz 2004/107/WE: wartości 
graniczne dla ochrony zdrowia ludzkiego dla cząstek pyłu PM10 i PM2,5 dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu 
(NO2), tlenku węgla (CO), benzenu i ołowiu (Pb), które muszą być przestrzegane „wszędzie i zawsze” (limit values) 
oraz poziomy docelowe dla ozonu w przygruntowej warstwie powietrza (O3), arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) 
oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, wyrażone jako benzo(a)piren3). Wartości graniczne ogłoszone 
w obu krajach są takie same. 
 
Oprócz wymagań dyrektyw, inne progi informujące o zanieczyszczeniu powietrza (należy poinformować opinię 
publiczną) i progi kontroli zanieczyszczenia powietrza (natychmiastowe działania krótkoterminowe) dla cząstek 
zawieszonych o frakcji wielkości PM10, aw Czechach również progi informujące o zanieczyszczeniu powietrza dla 
dwutlenku siarki (SO2) i dwutlenku azotu (NO2). Konkretne wartości graniczne różnią się w zależności od kraju 
(więcej szczegółów znajduje się w rozdziale dotyczącym sytuacji smogowej). 
 
3 Dyrektywa 2008/50/UE oraz 2004/107/WE określają 2 rodzaje standardów jakości powietrza o różnym rygorze: 

• (surowy) Wartość graniczna: ustalony poziom (stężenie), który należy osiągnąć w danym okresie i nie można go przekroczyć 
po jego osiągnięciu (dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, cząstki PM10, tlenek węgla, ołów, benzen) 

• (łagodniejszy) Docelowa wartość dopuszczalna: określony poziom (stężenie), który należy osiągnąć, jeśli to możliwe,  
w danym okresie (cząstki PM2,5, ozon, arsen, kadm, nikiel, benzo(a)piren) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
3 Směrnice 2008/50/ EU a 2004/107 / ES stanoví 2 typy standardů kvality ovzduší lišící se „přísností“: 

• (přísný) Imisní limit: pevná úroveň (koncentrace), která má být plošně dosažena v dané lhůtě a nesmí být                        
po dosažení překročena (oxid siřičitý, oxid dusičitý, částice PM10, oxid uhelnatý, olovo, benzen) 

• (méně přísný) Cílový imisní limit: stanovená úroveň (koncentrace), která má být dosažena, pokud je to možné,                 
v dané lhůtě (částice PM2.5, ozon, arsen, kadmium, nikl, benzo(a)pyren) 
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Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení- stejné pro ČR i PL 

Poziomy imisji zdefiniowane w celu ochrony zdrowia oraz dopuszczalna ilość ich przekroczeń 

Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace 
Poziomy dopuszczalne imisji ochrony ekosystemów oraz rośliności 

Znečišťující látka 
Substancja zanieczyszczająca 

 

Doba průměrování 
Okres uśredniania 

Imisní limit 
Dopuszczalny poziom 

imisji 
Oxid siřičitý 

Dwutlenek siarki 
kalendářní rok a zimní období  

(1.10-31.3) 
rok kalenadarzowy oraz okres 

zimowy (okres od 1 X do 31 III) 

20 μg.m-3 

Oxidy dusíku  
(součet objemových poměrů v oxidu 

dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřených 
v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu 

dusičitého) 
Tlenki azotu 

(suma stosunków objętościowych tlenku 
azotu i dwutlenku azotu wyrażona w 

jednostkach stężenia masowego dwutlenku 
azotu) 

 

 
1 kalendářní rok 

 
 

1 rok kalendarzowy 

30 μg.m-3 

 

Znečišťující látka 
 

Substancja 
zanieczyszczająca 

 

Doba průměrování 
 

Okres uśredniania 
 

Imisní limit 
 

Poziom dopuszczalny 

Maximální počet 
překročení 

Dopuszczalna 
częstość 

przekroczeń 
Oxid siřičitý 
Dwutlenek siarki 

1 hodina 
1 godzina 

350 μg.m-3 24 

Oxid siřičitý  
Dwutlenek siarki 

24 hodin 
24 godziny 

125 μg.m-3 3 

Oxid dusičitý  
Dwutlenek azotu 

1 hodina 
1 godzina 

200 μg.m-3 18 

Oxid dusičitý  
Dwutlenek azotu 

1 kalendářní rok 
1 rok kalendarzowy 

40 μg.m-3 0 

Oxid uhelnatý  
Tlenek węgla 

maximální denní osmihodinový 
průměr 

10 mg.m-3 0 

Benzen 
Benzen 

1 kalendářní rok 
1 rok kalendarzowy 

5 μg.m-3 0 

Částice PM10 
Pył PM10 

24 hodin 
24 godziny 

50 μg.m-3 35 

Částice PM10  1 kalendářní rok 
1 rok kalendarzowy 

40 μg.m-3 0 

Částice PM2,5  
Pył PM2,5 

1 kalendářní rok 
1 rok kalendarzowy 

25 μg.m-3 0 

Olovo  
Ołów 

                    1 kalendářní rok 
                             1 rok kalendarzowy 

0,5 μg.m-3 0 
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Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášené pro ochranu zdraví lidí 
Poziomy dopuszczalne imisji całkowitej zawartości substancji cząstek PM10 obowiązujące w ochronie 

zdrowia 

Znečišťující látka 
Substancja zanieczyszczająca 

Doba průměrování 
Okres uśredniania 

Imisní limit 
Dopuszczalny poziom imisji 

Arsen 
Arsen 

1 kalendářní rok 
1 rok kalendarzowy 

6 ng.m-3 

Kadmium 
Kadm 

1 kalendářní rok 
1 rok kalendarzowy 

5 ng.m-3 

Nikl 
Nikiel 

1 kalendářní rok 
1 rok kalendarzowy 

20 ng.m-3 

Benzo(a)pyren  
Benzo(a)piren 

1 kalendářní rok 
1 rok kalendarzowy 

1 ng.m-3 

Částice PM 2,5 
Pył PM2,5 

1 kalendářní rok 
1 rok kalendarzowy 

25 μg.m-3 

Ozon 
Ozon 

8 hodin 
8 godzin 

120 μg.m-3 

• Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 3 kalendářní roky. 

• Spełnienie dopuszczalnego poziomu imisji jest oceniane na podstawie średniej z 3 lat kalendarzowych 

 

Poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu ze względu na ochronę roślin 

Cílové limity pro některé látky v ovzduší pro ochranu vegetace  

Účel vyhlášení 
Cel określenia 

Doba průměrování                    
Okres uśredniania 

Imisní limit 
Dopuszczalny poziom 

imisji 

Maximální počet 
překročení 

Dopuszczalna 
częstość 

przekroczeń 
Ozon  
Ozon 
 

Vegetační období (1V-31VII) 1) 

Okres wegetacyjny (1V-31VII) 
 

 

18 000  μg/m3 *h 
 

                 

1) součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací větší než 80 μg.m-3 (= 40 ppb) a hodnotou 80 μg.m-3 v dané periodě užitím pouze 
hodinových hodnot změřených každý den mezi 08:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z hodinových hodnot  
v letním období (1. května - 31. července). 

 
1) suma różnic między stężeniem godzinowym większym niż 80 μg.m-3 (= 40 ppb) a wartością 80 μg.m-3 w danym okresie przy 
użyciu tylko wartości godzinowych mierzonych codziennie między 08:00 a 20:00 CET, obliczonych  
z wartości w okresie letnim (od 1 maja do 31 lipca). 
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Nástroje ke snižování úrovní znečištění                         
a znečišťování v ČR 

Narzędzia służące redukcjipoziomów 
zanieczyszczeń o zanieczyszczaniu w RCz 

 
Národní program snižování emisí  
• schvaluje vláda (aktualizace opatření  
do 18 měsíců od poslední emisní inventury) 

 
Program zlepšování kvality ovzduší 
• zpracovává se, pokud je v zóně nebo 
aglomeraci překročen imisní limit, nebo pokud je 
imisní limit překročen vícekrát,  
• zpracovává ministerstvo ve spolupráci 
s krajským úřadem a schvaluje ministerstvo 
životního prostředí, 
• emisní stropy stanovené v programu zohlední 
krajský úřad v podmínkách povolení provozu, 
• obec a kraj provádějí opatření, která jim byla 
uložena v programu, 
• aktualizace nejméně 1x za 4 roky. 
• Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo 
dne 14. 4. 2016 Opatření obecné povahy, kterým byl 
vydán Program zlepšování kvality ovzduší 
aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A. 
Cílem Programu je dosáhnout zákonem požadované 
kvality ovzduší pro znečišťující látky, jejichž imisní 
limity jsou v aglomeraci CZ08A - OV/KA/FM 
překročeny, tuto kvalitu ovzduší udržet a dále ji 
zlepšovat a to na celém území aglomerace CZ08A - 
OV/KA/FM. Snahou je implementovat dodatečné 
technologie na omezování emisí nebo nová 
technická řešení u vydefinovaných skupin zdrojů 
v Moravskoslezském kraji. 

 
Překlad: 
Krajowy program redukcji emisji  
• zatwierdza rząd (aktualizacja środków  
do 18 miesięcy od poprzedniej inwentaryzacji emisji) 

 
Program poprawy jakości powietrza 
• jest przetwarzany, 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 
wyznaczonew programie, 
• aktualizacja co najmniej raz na 4 lata. 

Nástroje ke snižování úrovní znečištění                          
a znečišťování v PR 

Narzędzia służące redukcji zanieczyszczeń  
i poziomów zanieczyszczeń w RP 

 
Národní program ochrany ovzduší 
• Národní program ochrany ovzduší (KPOP) 
do roku 2020 stanoví rámec  
pro krátkodobá opatření (do roku 2018), 
střednědobý (do roku 2020) a dlouhodobý (do roku 
2030). 
 
• Cílem aktivit stanovených v CPOP je 
přinejmenším zachovat standardy kvality ovzduší  
a udržet je na úrovni stanovené v právních 
předpisech EU a ve vnitrostátních právních 
předpisech a ve výhledu do roku 2030 by mělo být 
zajištěno dosažení standardů kvality ovzduší  
na úrovních stanovených Světovou zdravotnickou 
organizací. 
 
Program ochrany ovzduší: 
• Pro zóny kvality ovzduší, ve kterých 
v předcházejícím roce došlo k překročení 
přípustných limitů a cílových látek v ovzduší, jsou 
zpracovávány programy ochrany ovzduší (POP). 
POP zpracovává Rada vojvodství (regionální úroveň, 
vojvodství) do 15 měsíců po obdržení výsledků 
hodnocení limitů látek v ovzduší a klasifikace zón. 
Následně se k projektu POP vyjadřují starostové  
a primátoři obcí a měst (místní úroveň, obce). Do 3 
měsíců po zpracování projektu POP vojvodskou 
radou (18 měsíců po obdržení výsledků hodnocení 
obsahu látek v ovzduší a klasifikaci zón) 
zastupitelstvo vojvodství (regionální úroveň, 
vojvodství) přijímá usnesení k  POP. 
 
Informace o usnesení k POP, vojvodství rada je 
předána ministru životního prostředí. Opravná 
opatření uvedená v POP jsou realizována obcemi. 
Aktualizace POP se provádí v případě, že jsou stále 
překročeny standardy kvality ovzduší v zóně. POP 
je aktualizován správní radou do 3 let od přijetí 
POP. 
 
Nedílnou součástí POP je krátkodobý akční plán 
(PDK). PDK zpracovává rada vojvodství do 15 
měsíců a usnesení přijímá zastupitelstvo vojvodství 
do 18 měsíců  
po výskytu překročení a dosažení výstražného 
stupně, přípustného nebo cílového obsahu  látky 
v ovzduší. 
 
PDK stanoví úkoly zaměřené na snížení rizika 
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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 regionie morawsko-śląskim. 

takových překročení a omezení důsledků  
a trvání překročení. 
 
Dne 18. prosince 2017 přijalo Zastupitelstvo 
Slezského vojvodství usnesení  
č.V/47/5/2017 o Programu ochrany ovzduší pro 
území Slezského vojvodství, jehož cílem je dosažení 
úrovně přípustných látek  
v ovzduší a horní hranici expozičních koncentrací. 
 
V souladu s novelizovaným nařízením  
o Programech ochrany ovzduší je v plánu 
zpracování nového Programu ochrany ovzduší  
do června příštího roku. 
 
Překlad: 
Krajowy Program ochrony powietrza:  

Krajowy program ochrony powietrza (KPOP)do roku 
2020 wyznacza ramy dla działań 
krótkoterminowych (do 2018), średnioterminowych 
(do 2020 roku) oraz długoterminowych (do 2030 
r.).  

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 15 
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 (18 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 



 

Projekt i-AIR REGION je spolufinancován Evropskou unií 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 

przekazuje ministrowi środowiska. Działąnia 
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 15 miesiecy, a przyjmuje 
sejmik województwa w terminie 18 miesiecy  
od wystąpienia przekroczenia i poziomu 
alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego 
substancji w powietrzu. PDK określa działania 
mające na celu zmiejszenie ryzyka wystąpienia  
takich przekroczeń oraz ograniczenie skutków 
i czasu trwnia zaistniałych przekroczeń.   
 
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.  
 
Do czerwca przyszłego roku zaplanowano 
opracowanie nowego programu ochrony powietrza 
zgodnie z procedowaną zmianą przepisów dot. 
Programów ochrony powietrza.  

Komparace/Porównanie: 
V každém státě existují národní programy ochrany ovzduší. Koncepční nástroje jsou obdobné  
a vycházejí z předpisů Evropské Unie. V České republice zpracovává a vydává programy zlepšování kvality 
ovzduší pro jednotlivé zóny a aglomerace Ministertsvo životního prostředí. Opatření z programu provádí 
ministerstva, kraje a obce. V Polské republice program ochrany ovzduší zpracovává rada vojvodství  
a schvaluje zastupitelstvo vojvodství. Informace o usnesení je předána ministru životního prostředí, opatření 
jsou realizována obcemi. V Polsku je na rozdíl od České republiky posunuto zpracování programu  
na regionální úroveň vojvodství.  
 
 
Překlad: 
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 Środowiska, środki są wdrażane przez gminy. W Polsce,  
w przeciwieństwie do Republiki Czeskiej, opracowanie programu odbywa się  
na poziomie regionalnym (wojewódzkim). 
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Smogová situace v ČR 
Stan smogowy w RCz 

 
• Smogová situace je stav mimořádně 

znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění 
oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi 
PM10 nebo troposférickým ozonem překročí 
některou z prahovýchhodnot uvedenýchv níže. 
 

• Vznik smogové situace, regulace, varování 
a jejich ukončení vyhlašuje ministerstvo 
životního prostředí prostřednictvím ČHMÚ 
neprodleně ve veřejně přístupném informačním 
systému a v médiích. Regulace se podle zákona 
o ochraně ovzduší vyhlašuje, pokud úroveň 
znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, 
suspendovanými částicemi PM10 překročí 
některou z regulačních prahových hodnot 
uvedených níže. Zdroje se zvláštními 
podmínkami provozu jsou přímo informovány           
e-mailem. Při vyhlášení regulace jsou 
provozovatelé povinni v případě 
překročení regulační prahové hodnoty 
tyto podmínky regulace dodržovat. 
Dodržování regulace kontroluje Česká inspekce 
životního prostředí. 
 

• Obec může pro případy vzniku smogové situace 
vydat regulační řád. Obec jej vydává formou 
nařízení. Regulační řád se nevydá, je-li zřejmé 
že omezení provozu vozidel v obci nemůže 
přispět ke snížení úrovně znečištění. 

 
• Pokud je v území nízkoemisní zóna, jsou 

opatření na omezení provozu silničních vozidel 
stanovena jako zvláštní podmínky. 

Znečišťující 
látka 
Substancja 
zanieczyszc
zająca 

Informativní 
prahová hodnota 
Informatywna 
wartość progowa 

Regulační 
prahová/varovn
á hodnota 
Wartość 
regulacyjna 
progowa / 
ostrzegawcza 

oxid siřičitý 
dwutlenek 
siarki 

250 μg.m/3 

 Ø1 hod 
500 μg.m/3 

Ø1 hod 

oxid 
dusičitý 
dwutlenek 
azotu 

200 μg.m/3  
Ø1 hod 

400 μg.m/3 
Ø1 hod 

Smogová situace v PR 
Sytuacja smogowa w RP 

 
• Smogová situace je výjimečný stav 

vyhlašovaný v případě překročení limitu 
znečištění ovzduší PM10, oxidem siřičitým, 
oxidem dusičitým nebo ozonem (tabulka). 

• Varování o překročení limitů vydávají 
Regionální oddělení pro monitorování životního 
prostředí Hlavního inspektorátu ochrany 
životního prostředí ve Varšavě a předávají ho 
na obce a města prostřednictvím krizových 
center vojvodství. Obce a okresy jsou povinny 
předávat informace svým útvarům a občanům. 
Oznámení o kvalitě ovzduší jsou také 
předávána na maršalkovský úřad, jsou také 
zveřejňována na webových stránkách 
Vojvodského inspektorátu ochrany životního 
prostředí v Katovicích. 

• V případě smogové situace obec / okres 
postupuje v souladu s doporučením 
Krátkodobého akčního plánu pro úroveň III. 
 

Překlad: 
• Sytuacja smogowa to wyjątkowy stan 

ogłaszany, gdy poziomy zanieczyszczenia 
powietrza pyłem PM10, dwutlenkiem siarki, 
dwutlenkiem azotu lub ozonem przekraczają 
poziom alarmowy (tabela). 

• Ostrzeżenie o przekroczeniu poziomu 
alarmowego są wydawane przez Regionalne 
Wydziały Monitoringu Środowiska Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska  
w Warszawie 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 Działan Krótkoterminowych określonych 
dla poziomu III. 

• Poziomy informowania rozumie się przez  
to stężenie substancji w powietrzu, powyżej 
którego istnieje zagrożenie zdrowia ludzkiego 
wynikające z krótkotrwałego narażenia  
na działanie zanieczyszczeń wrażliwych grup 
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částice 
PM10 

cząstki 
PM10 

100 μg.m/3 

 Ø 12 hod 
150 μg.m/3 
Ø 12 hod 

Trop. Ozón 
Ozon 
troposf. 

180 μg.m/3 

 Ø 1 hod 
240 μg.m/3 

Ø 1 hod 

 
Překlad: 

• Stan smogowy to stan wyjątkowo 
zanieczyszczonego powietrza, w którym poziom 
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, PM10 lub 
ozonu troposferycznego przekracza którykolwiek 
z progów określony 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. 

 
• 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.  
 
 

 

ludności, w przypadku którego niezbędna jest 
natychmiastowa i właściwa informacja. 

Nazwa 
substancji 

Název látky 

Okres 
uśredniania 

wyników 
pomiarów 

Doba 
průměrování 

výsledků 
měření 

Poziom 
informowania 
substancji w 
powietrzu 
Limit pro 

informování  
o látce v 
ovzduší 
[µg/m3] 

Ozon (O3) jedna godzina/ 
jedna hodina 

1801) 

Pył /částice  
PM10

2) 
24 godziny / 

24 hodin 
2003) 

1) Wartość progowa informowania społeczeństwa 
o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego dla ozonu 
2) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 
10 μm (PM10) mierzone urządzeniami do pomiarów 
automatycznych z zastosowaniem metod równoważnych 
metodzie referencyjnej, 
3) Wartość progowa informowania społeczeństwa 
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu 
alarmowego dla pyłu PM10. 
Poziomy substancji w powietrzu dla zanieczyszczeń 
gazowych ustala się w warunkach: temperatura 293 K, 
ciśnienie 101,3 kPa. 
1) Prahová hodnota pro informování veřejnosti o riziku 
výskytu výstrahy pro ozon 
2) Koncentrace prachu s aerodynamickým průměrem 
částic                  do 10 μm (PM10) měřená 
automatickými měřicími zařízeními     za použití metod 
odpovídajících referenční metodě, 
3) Prahová hodnota pro informování veřejnosti o riziku 
překročení limitů pro prach PM10. 
Množství látek v ovzduší pro plynné znečišťující látky se 
nastavuje za následujících podmínek: teplota 293 K, tlak 
101,3 kPa. 
 
Poziom alarmowy – oznacza poziom substancji 
w powietrzu, którego nawet krótkotrwałe 
przekroczenie może powodować zagrożenie 
dla zdrowia ludzi. Określany jest dla ozonu (O3), 
pyłu PM10, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku 
azotu (NO2).  
 
Limit pro výstrahu – znamená limit látky v ovzduší, 
jehož i krátkodobé překročení může způsobit 
nebezpečí pro lidské zdraví. Stanovuje se pro ozon 
(O3), prach PM10, oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý 
(NO). 
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Nazwa 
substancji 

Název látky 

Okres 
uśredniania 

wyników 
pomiarów 

Doba 
průměrování 

výsledků 
měření 

Alarmowy 
poziom 

substancji 
w powietrzu 

Limitní 
hodnota 
látky v 
ovzduší 

[µg/m3] 

Ozon / ozon 
(O3) 

jedna 
godzina 

jedna 
hodina 

240 

Dwutlenek 
siarki (SO2) 

Oxid siřičitý 

 

jedna 
godzina 

jedna 
hodina 

5001) 

Dwutlenek 
azotu (NO2) 

Oxid dusičitý 

jedna 
godzina 

jedna 
hodina 

4001) 

Pył 
zawieszony 

PM102) 

Polétavý 
prach 

 

24 godziny 

24 hodiny 
300 

1) Wartość występująca przez trzy kolejne godziny 
w punktach pomiarowych reprezentujących jakość 
powietrza na obszarze o powierzchni co najmniej 
100 km2 albo na obszarze strefy zależnie od tego, który 
z tych obszarów jest mniejszy. 
2) stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 
10 μm (PM10) mierzone urządzeniami do pomiarów 
automatycznych z zastosowaniem metod równoważnych 
metodzie referencyjnej. 

1) Hodnota, která se vyskytuje po dobu tří po sobě 
jdoucích hodin na měřicích stanicích představujících 
kvalitu ovzduší na ploše nejméně 100 km2 nebo v 
oblasti zóny podle toho, která z těchto ploch je menší. 
2) koncentrace prachu s aerodynamickým průměrem zrn 
do 10 μm (PM10) měřených automatickými měřicími 
přístroji za použití metod rovnocenných referenční 
metodě. 
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Poziomy substancji w powietrzu dla zanieczyszczeń 
gazowych ustala się w warunkach: temperatura 
293 K, ciśnienie 101,3 kPa. 
Množství látek v ovzduší pro plynné znečišťující 
látky se stanoví za následujících podmínek:  
teplota 293 K, tlak 101,3 kPa. 

Poziomy dla pyłu zawieszonego w powietrzu ustala 
się w warunkach rzeczywistych. 
Limity pro polétavý prach v ovzduší se stanoví  
pro reálné podmínky. 

 

Komperace/Porównanie: 
Smogová situace je pro oba regiony stav mimořádného znečištěného ovzduší. Informace, které systémy 
poskytují, slouží jednak k informaci o výskytu situace se zvýšenými koncentracemi znečišťujících látek 
v ovzduší a jednak k regulaci vypouštění znečišťujících látek ze zdrojů, které významně ovlivňují kvalitu 
ovzduší daného území. Mezi sledované látky patří suspendované částice  PM10, oxid siřičitý, oxid dusičitý, 
a troposférický ozón. Regulace a varování vydávají určené situace v ČR – Český hydrometeorologický 
ústav, v PL – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska      
w Warszawie.  
 
Informativní prahové hodnoty a regulační prahové hodnoty jsou představeny v níže uvedené tabulce. 
Rozdílné informativní prahové hodnoty jsou u částic PM10, zde je však nutno upozornit, že se zde jedná           
o rozdíl nejen v hodnotě, ale i v hodinových průměrech. Na českém území je u částic PM10 hodnota  
100 μg.m/3 vztažena na 12 hodinových průměrů a na polském území je hodnota 200 μg.m/3 vztažena na 
24 hodinových průměrů. Na polské straně nejsou stanoveny informativní prahové hodnoty pro oxid 
siřičitý a oxid dusičitý.  
Rozdíl je také u regulačních prahových hodnot, kdy na českém území dochází k regulaci u částic PM10                  

u hodnoty 150 μg.m/3 vztaženo na 12 hodinových průměrů, na polském území je regulační prahovou 
hodnotou 300 μg.m/3 vztaženou na 24 hodinových průměrů.  
 
Nejvýznamnější rozdíl je však v uplatnění regulace. V České republice při vyhlášení regulace 
jsou provozovatelé povinni dodržovat podmínky regulace, v Polsku je regulace dobrovolná. 
Pro vytvoření společných nástrojů pro ochranu ovzduší v zájmové části Slezska navrhujeme 
uplatnění povinné regulace v celém zájmovém území na české i polské straně. 
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Znečišťující látka 
 

Česká republika  
Informativní 
prahová 
hodnota 
 

Polská republika  
Informativní 
prahová 
hodnota 
 

Česká republika  
Regulační 
prahová/varovná 
hodnota 
 

Polská republika  
Regulační 
prahová/varovn
á hodnota 
 

oxid siřičitý 
 

250  μg.m/3             
Ø1 hod 

 500  μg.m/3             
Ø1 hod 

500  μg.m/3            
Ø1 hod 

oxid dusičitý 
 

200  μg.m/3             
Ø1 hod 

 400  μg.m/3             
Ø1 hod 

400  μg.m/3             
Ø1 hod 

částice PM10 

 
100  μg.m/3      

Ø12 hod 
200  μg.m/3             

Ø24 hod 
150  μg.m/3             

Ø12 hod 
300  μg.m/3             

Ø24 hod 
Trop. Ozón 
 

180  μg.m/3            
Ø1 hod 

180  μg.m/3             
Ø1 hod 

240  μg.m/3             
Ø1 hod 

240  μg.m/3            
Ø1 hod 

 
Překlad: 
Sytuacja smogowa jest stanem nadzwyczajnego zanieczyszczenia powietrza w obu regionach. Informacje 
dostarczane przez systemy służą zarówno do informowania o zaistnieniu sytuacji o podwyższonym 
stężeniu zanieczyszczeń w powietrzu, jak i do regulowania zrzutu zanieczyszczeń ze źródeł, które 
znacząco wpływają na jakość powietrza na danym terytorium. Monitorowane substancje obejmują 
zawieszone cząstki PM10, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i ozon troposferyczny. Przepisy i ostrzeżenia 
wydawane są przez wyznaczone sytuacje w Czechach - Czeski Instytut Hydrometeorologiczny, w PL - 
Regionalne Centrum Monitorowania Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska  
w Warszawie. 
Poziomy informowania i alarmowe przedstawiono w poniższej tabeli. Istnieją różne poziomy 
informowania dla pyłu PM10, ale należy tutaj zauważyć, że jest to różnica nie tylko pod względem 
wartości, ale także średnich godzinowych. W Republice Czeskiej 100 μg.m3 dla pyłu PM10 opiera się  
na średnich 12 godzinnych, a w Polsce 200 μg.m3 opiera się na średnich 24-godzinnych. Po stronie 
polskiej nie ma poziomów informowania dla dwutlenku siarki i dwutlenku azotu. 
Istnieje również różnica w poziomach alarmowych, w których pyły PM10 podlegają regulacji w Republice 
Czeskiej przy 150 μg.m3 na podstawie średnich 12 godzin, podczas gdy w Polsce poziom alarmowy 
wynosi 300 μg.m3 na podstawie średnich 24-godzinnych. 
 
Jednak najbardziej znaczącą różnicą jest stosowanie regulacji. W Republice Czeskiej 
operatorzy są zobowiązani do przestrzegania warunków regulacji, w Polsce regulacja jest 
dobrowolna. W celu stworzenia wspólnych instrumentów ochrony powietrza na obszarze 
zainteresowania części Śląska, proponujemy zastosowanie obowiązkowej regulacji na całym 
obszarze zainteresowania po stronie czeskiej i polskiej. 
 
 
Substancja 
zanieczyszczająca 

Republika Czeska  
Poziom 
informawania     

Polska  
Poziom 
informowania 

Republika Czeska  
Poziom alarmowy 

Polska  
Poziom 
alarmowy 

dwutlenek siarki 250  μg.m/3             
Ø1 godz. 

 500  μg.m/3             
Ø1 godz. 

500  μg.m/3            
Ø1 godz. 

dwutlenek azotu 200  μg.m/3             
Ø1 godz. 

 400  μg.m/3            
Ø1 godz. 

400  μg.m/3             
Ø1 godz. 

pył drobny PM10 100  μg.m/3             
Ø12 godz. 

200  μg.m/3            
Ø24 godz. 

150  μg.m/3             
Ø12 godz. 

300  μg.m/3            
Ø24 godz. 

ozon troposf. 180  μg.m/3            
Ø1 godz. 

180  μg.m/3             
Ø1 godz. 

240  μg.m/3            
Ø1 godz. 

240  μg.m/3            
Ø1 godz. 
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Doprava v ČR 
Transport w RCz 

 
• Rada obce (§ 14 zákona o ochraně ovzduší) může  

za účelem omezení znečištění ovzduší z dopravy  
na svém území nebo jeho části stanovit zónu  
s omezením provozu silničních motorových vozidel, 
do které mohou vjet pouze: 
a) Silniční motorová vozidla označená emisní 
plaketou, 
b) Silniční motorová vozidla uvedená v příloze č. 8 
k zákonu o ochraně ovzduší, 
c) Vozidla, kterým byla udělena obecná nebo 
individuální vyjímka. 
 

Na průjezdním úseku dálnice nebo silnice lze 
nízkoemisní zónu stanovit pouze v případě, že na území 
obce mimo nízkoemisní zónu nebo mimo zastavěné 
území téže nebo sousední obce existuje jiná dálnice 
nebo silnice stejné nebo vyšší třídy, po které je možné 
zajistit obdobné dopravní spojení. 
 

Nízkoemisní zóny – plakety: 

 
• Obsahuje nařízení vlády č. 56/2013 Sb.,  

o stanovení pravidel pro zařazení silničních 
motorových vozidel do emisních kategorií  
a o emisních plaketách. 
 

• Výrobu plaket zajišťuje Státní fond životního 
prostředí („SFŽP“), distribuci obecní úřady 
s rozšířenou působností a ministerstvo. Plaketa se 
vydává za úplatu, polovina této částky jde SFŽP  
a druhá distributorovi. 
 

• Benzínové motory: vozidla plnící normu EURO1  
a vyšší, tj. uvedena do provozu v roce 1993 a 
později – zelená 

 
Dieselové motory 
EURO 2 (1997 – 2000) – červená 
EURO 3 (2001 – 2005) – žlutá 
EURO 4 (od 2006)– zelená 
 

• V ČR zatím nejsou zóny nikde stanoveny. 
 
 
 
 

Doprava v PL 
Transport w PR 

 
V souladu s ustanoveními zákona  
o elektromobilitě       a alternativních palivech 
může rada obce vyhlásit zřízení zóny čisté 
dopravy. 
 
Zóna se vymezuje v území zástavby  
s koncentrací veřejných budov za účelem 
omezení negativních dopadů na lidské zdraví 
a životní prostředí v souvislosti s emisemi 
znečišťujících látek z dopravy, 
 
V této zóně má být omezen provoz vozidel  
s výjimkou vozidel s pohonem motorů : 
1. elektrických 
2. vodíkových, 
3. na zemní plyn. 
 
Výjimku z tohoto omezení, kromě uvedených 
vozidel, mají mimo jiné vozidla s maximální 
přípustnou hmotností do 3,5 t, jejichž 
majitelé/vlastníci/uživatelé jsou rezidenty zóny 
čisté dopravy. 
 
V současné době je v Polsku vyhlášena jedna 
zóna čisté dopravy se sídlem v Krakově,  
na dobu 6 měsíců. 
 
Překlad: 
 
Zgodnie z zapisami ustawy  
o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
rada gminy może w drodze uchwały 
ustanowić strefę czystego transportu.  
 
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 3,5 t, 
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Překlad: 
• 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. 

 
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. 

których właścicielami / posiadaczami / 
użytkownikami są mieszkańcy strefy czystego 
transportu. 
 
Aktualnie w Polsce obowiązuje jedna strefa 
czystego transportu, powołana w Krakowie, 
na okres 6 miesięcy.  
 

Komperace/Porównanie: 
V obou zájmových oblastech mohou rady obcí stanovit zónu s omezením provozu silničních motorových 
vozidel/čistou přepravní zónu. Omezení vjezdu do vyhlášené zóny neplatí pro: 
 

Česká republika 
 

Polská republika 
 

vozidla označená emisní plaketou elektrická vozidla 
vozidla např. záchranná, údržby, poštovní licence, 
k přepravě komunálního odpadu, veřejné dopravy 

vodíková vozidla 

vozidla s udělenou výjimkou vozidla na zemní plyn 
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V současnosti není v České republice stanovena žádná zóna, zatímco v Polsku je čistá dopravní 
zóna stanovena v Krakově na dobu 6 měsíců. Z celkového pohledu se jeví jako málo účinné 
emisní kontroly vozidel v provozu Policií ČR. V rámci zlepšení kontroly by mohl projekt I-AIR 
Region navrhnout možnost měření emisí Policií ČR přímo v provozu.  
 
Překlad: 
W obu obszarach zainteresowania rada gminy może ustanowić strefę ograniczenia ruchu drogowego / 
strefę czystego transportu. Ograniczenie dostępu do zadeklarowanej strefy nie dotyczy: 
 
 

Republika Czeska 
 

Polska 
 

Samochody posiadające tabliczkę emisyjną 
 

Pojazdy elektryczne 

pojazdy naprz. ratownicze, konserwacji dróg, 
pocztowe, transportu odpadów komunalnych, 

transportu publiczny 
 

Pojazdy napędzane wodorem 

pojazdy z udzielonym wyjątkiem 
 

pojazdy napędzane gazem ziemnym 

 
 
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. W celu 
poprawy kontroli, projekt regionu I-AIR mógłby zaproponować możliwość dokonywania 
pomiaru emisji przez Policję RCz bezpośrednio na drogach. 
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Lokální topeniště v ČR 
                      Źródła lokalne w RCz 

 
Povinnosti provozovatele jsou stanoveny v zákoně                
o ochraně ovzduší (§ 17), do 0,3 MW: 

• dodržovat přípustnou tmavost kouře, 
• spalovat ve zdroji pouze paliva, která splňují 

požadavky na kvalitu paliv a jsou určená výrobcem 
zdroje, 

• provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky 
prostřednictvím fyzické osoby, (která byla proškolena 
výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má                
od něj udělené oprávnění), kontrolu technického 
stavu a provozu spalovacího zdroje na pevná paliva 
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10                 
do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla                 
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, 

• předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce                      
s rozšířenou působností doklad o provedení této 
kontroly vystavený odborně způsobilou osobou 
potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, 
provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce 
a tímto zákonem. V případě, že výrobce spalovacího 
stacionárního zdroje není znám, zanikl, nebo není 
schopen zajistit odborně způsobilou osobu, může být 
kontrola provedena odborně způsobilou osobou 
oprávněnou jiným výrobcem k provádění kontroly 
technického stavu a provozu stejného typu 
spalovacího stacionárního zdroje. Vyjádření  
k dostupnosti odborně způsobilé osoby vystaví 
výrobce provozovateli do 30 dnů od jeho vyžádání                
a provozovateljejpřipojí k dokladu o provedení 
kontroly předkládanému na vyžádání obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností. Nevystaví-li výrobce 
své vyjádření ve stanovené lhůtě, má se za to, že 
není odborně způsobilou osobu schopen zajistit.                        
V takovém případě je provozovatel povinenna 
vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností věrohodně prokázat, že výrobce                       
o vyjádření požádal. 

• Kontroly spalovacího zdroje umístěného v rodinném 
domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci 
na základě podnětů a stížností občanů provádí 
obecní úřad obce s rozšířenou pravomocí. Musí se 
jednat o opakované důvodné podezření, že 
provozovatel porušil některou z povinností 
stanovených zákonem o ochraně ovzduší a toto 
porušení nelze prokázat bez provedení kontroly 
spalovacího zdroje, jeho příslušenství nebo 
používaných paliv. Poté musí orgán ochrany ovzduší 
provozovatele nejprve písemně upozornit a poučit  
o jeho povinnostech a o následcích opakovaného 
důvodného podezření v podobě provedení kontroly.                                        

Lokální topeniště v PR 
Źródła lokalne w RP 

 
Povinnosti osoby provozující topné zařízení do 1 MW: 
 
- mít doklad o zakoupení paliva / certifikát kvality 
paliva, na jehož základě bude kontrolor schopen 
zkontrolovat, zda kontrolovaná osoba používá paliva 
povolená k použití, 
- vlastnit topné zařízení, které splňuje minimální 
požadavky třídy 5 v souladu s normou PN-EN 303-5: 
2012 nebo v případě krbů (lokální zařízení pro vytápění 
prostorů) požadavky na ekodesign - pak musí mít 
kontrolované zařízení pokyny pro montážní subjekty  
a uživatele zařízení, které obsahují minimální úrovně 
energetické účinnosti a emisní normy pro sezónní 
topná zařízení na tuhá paliva, a které dané zařízení 
splňuje. 
- provozovat topné zařízení v souladu s pokyny 
výrobce, tj. provozovat zařízení k určenému účelu, 
používat palivo specifikované výrobcem, nezasahovat 
do konstrukce zařízení (např. instalací dalších prvků 
uvnitř spalovací komory), nespalovat v zařízení odpad. 
 
Kontroly topných zařízení do 1 MW probíhají na žádost 
obyvatel (zásah) nebo v souladu s plánem kontroly 
přijatým obcí / obecní policií. 
 
V místě kontroly kontroluje obecní policie/kontrolní 
osoba, zda kontrolovaná osoba porušuje povinnosti 
vyplývající ze zákona, a pokud zjistí, může udělit 
pokutu nebo odebrat vzorky pohonných hmot / popela 
pro laboratorní analýzu, pokud není možné 
přesvědčivě uvést porušení zákona během kontroly. 
 
Fyzická osoba nesplňuje zákonné povinnosti, pokud:  

• spaluje odpad v domácí kotelně,  
• spaluje palivo, které není povoleno podle 

smogové vyhlášky slezské vojvodství, tj.: 
- hnědé uhlí a tuhá paliva vyráběná na jeho bázi,  
- kaly a flotokoncentráty z uhlí a směsi vyrobené                 
s jejich použitím, 
- paliva, u nichž hmotnostní zlomek černého uhlí                 
o zrnitosti menší než 3 mm je vyšší než 15%,  
- biomasa, jejíž vlhkost v provozním stavu přesahuje 
20%, 

• pokud topné zařízení, které používá, nesplňuje 
požadavky proti smogového rozlišení pro slezské 
vojvodství (s výhradou příslušných přechodných 
období). Stanovení typu palivového a topného 
zařízení se provádí při inspekci, inspektorem, na 
základě vizuální kontroly a předložených 
kontrolovaných dokladů (certifikáty jakosti, 
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• Fyzická osoba se dopustí přestupku pokud: 
nedodržuje přípustnou tmavost kouře, nepředloží 
příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání 
informace, spaluje ve spalovacím zdroji  
o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším 
hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly nebo 
proplástky, neprovede pravidelně nejméně jednou za 
tři roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby 
kontrolu technického stavu, a nepřipojí k dokladu  
o provedení kontroly vyjádření výrobce nebo 
neprokáže, že o toto vyjádření požádal, neumožní 
kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu 
zdroji, jeho příslušenství nebo používaným palivům 
za účelem kontroly dodržování povinností podle 
tohoto zákona.  

• Sankci u fyzických osob za nepředložení informací                    
a neprovedení kontroly technického stavu lze uložit        
do 20 000,-Kč. Sankci za ostatní přestupky lze uložit 
u fyzických podnikajících osob do 50 000,-Kč. 

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

• przestrzegać dopuszczalny kolor dymu, 
• 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 osoyę. W takim przypadku 
operator jest zobowiązany udowodnić gminie o 
rozszerzonych uprawnieniach, że producent zażądał 

nákupní faktury apod.). 
 

Sankce použitelné v případě porušení ustanovení 
Protismogového nařízení jsou uvedeny v § 334 zákona 
o ochraně životního prostředí, který uvádí, že 
„každému, kdo nedodržuje omezení, nařízení nebo 
zákazy stanovené usnesením zastupitelstva vojvodství 
přijatého na základě § 96, bude udělena pokuta“. 
Podle § 24 trestního řádu je pokuta ve výši od 20 PLN 
do 5 000 PLN (cca 120-31000 Kč), v přestupkovém 
řízení může být uložena pokuta až do výše 500 PLN 
(cca 3 000 Kč), a pokud přestupek se vztahuje na dva 
nebo více ustanovení zákona - 1000 PLN (cca 6 000 
Kč) (§ 96 přestupkového zákona). Oprávněným 
orgánem k ukládání pokut podle § 334 zákona  
o ochraně životního prostředí dle současného právního 
stavu je Krajský inspektor ochrany životního prostředí 
a policie, a obecní/městská policie v souladu  
s nařízením ministra vnitra a administrace ze dne  
11. října 2018, kterým se mění nařízení o přestupcích, 
podle kterého má obecní policie pravomoc uložit 
blokovou sankci (Sb. zákonů 2018, položka 1996). 
 
Překlad: 
Obowiązki osoby eksploatującej urządzenie grzewcze 
do 1 MW:  

• posiadać dowód zakupu paliwa/świadectwo jakości 
paliwa, na podstawe którego kontrolujący bedzie 
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.  

• Użytkować posiadane urządzenie grzewcze zgodnie 
z zaleceniami producenta, tj.: użytkować 
urządzenie zgdnie z przeznaczeniem, stosować 
wskazane przez producenta urządzenia paliwo, nie 
ingerować w konstrukcję urządzenia (np. Poprzez 
montaż dodatkowych elementów wewnątrz komory 
spalania), ne 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 
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oświadczenia. 
• 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. 
 

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 
labolatoryjnej, gdy nie jest możliwe jednoznaczne 
stwierdzenie naruszenia prawa w czasie kontroli.  
 
Osoba fizyczna niedotrzymuje obowiazków 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 urządenie grzewcze nie 
spełnia wymogów uchwały antysmogowej dla 
województwa ślaskiego (z zachowaniem stosownych 
okresów przejściowych). Ustalenie rodzaju paliwa oraz 
urządenia grzewczego następuje w czasie kontroli, 
przez 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 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 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).  
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Komparace/Porównanie: 
Povinnosti osob k provozu lokálních topenišť v zájmové oblasti Slezska jsou v mnohém rozdílné. Jako lokální 
topeniště jsou na české straně zdroje do 0,3 MW, na polské straně do 1 MW. Na české straně je nutno provádět 
pravidelně 1 x 3 roky prostřednictvím fyzické osoby (která má oprávnění), kontrolu technického stavu a provozu 
spalovacího zdroje na pevná paliva. Na obou stranách je možno spalovat ve zdroji pouze paliva, která splňují 
požadavky na kvalitu paliv a jsou určená výrobcem zdroje. Ve Slezském vojvodství však mnohem účinněji funguje 
kontrola toho, čím lidí topí. V České republice se může v domáctnostech kontrolovat kotel i palivo  
až po opakovaném důvodném podezření a na základě písemného upozornění pracovníkem úřadu. V Polsku provádí 
kontrolu městská policie/policie PR/inspektoři stavebního dozoru/vojvodský inspektorát a např. městská policie bez 
předchozího varování a ohlášení. V Katovicích dokonce lokální topeniště monitorují pomocí dronů, které analyzují 
kouř z komínů rodinných domů. České právní předpisy neumožňují monitoring dronem, ani kontrolu městské 
policie. Kontrolu provádí pouze pracovník obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Srovnání sankcí není 
nejdůležitější, jelikož prioritou je především výměna zastaralých kotlů. Oba státy řeší výměnu kotlů svým způsobem, 
pomocí dotačních titulů.  
Pokud se měření pomocí dronů v rámci tohoto projektu ukáže jako smysluplné, mohly by závěry 
projektu i-AIR Region rozpoutat diskuzi o změně legislativy v České republice.  Taktéž přichází  
do úvahy rozšíření orgánů provádějících kontrolu na českém území (např. městskou policií). 
 
Překlad: 
Obowiązki osób przy eksploatacji lokalnych instalacji grzewczych na obszarze zainteresowania częsci Śląska są pod 
wieloma względami różne. Lokalną instalacją po stronie czeskiej są źródła do 0,3 MW a po poslkiej 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 źródła. 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 kontrolę przeprowadza Straż Gminna/Miejska / Policja  / 
Inspektorzy nadzoru budowlanego / Wojewódzki Inspektorat, a na przykład Policja Miejska bez uprzedniego 
ostrzeżenia i oznajmienia. W Katowicach monitorują nawet lokalne kominki za pomocą dronów, które analizują dym 
z kominów domów jednorodzinnych. 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). 
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Průmyslové zdroje v ČR 
Źródła przemysłowe w RCz0 

 
Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje jsou 
stanoveny v zákoně o ochraně ovzduší (§ 17): 

• uvádět do provozu a provozovat zdroj a činnosti 
v souladu s podmínkami pro provoz, v souladu 
s výrobcem a v souladu s povolením, 
 

• k žádosti o závazné stanovisko dle přílohy zákona 
předložit rozptylovou studii a projekt, k žádosti  
o umístění či stavbu zdroje předložit zpracovaný 
odborný posudek, a projekt. Odborný posudek  
a rozptylovou studii může zpracovat pouze odborně 
způsobilá osoba (autorizovaná osoba). Náklady  
na tyto podklady hradí žadatel. 

 
• dodržovat emisní limity, stropy, technické podmínky 

provozu, spalovat paliva splňující požadavky  
na kvalitu paliv, 

 
• umožnit přístup ke zdroji za účelem kontroly,  

a předkládat na vyžádání informace o provozu a jeho 
emisích, 

 
• provést kompenzační opatření (opatření ke snížení 

emisí), uložená krajským úřadem v závazném 
stanovisku (umístění nebo stavba zdroje), 

 
• vést provozní evidenci, 
 
• odvádět znečišťující látky ze zdroje do ovzduší 

komínem nebo výduchem, pokud v povolení provozu 
není uvedeno něco jiného,  

 
• provádět pravidelná měření emisí a protokoly 

předkládat České inspekci životního prostředí (dále 
„ČIŽP“). 

 
• Kontrolu plnění podmínek dle zákona o ochraně 

ovzduší provádí ČIŽP. Za přestupek lze uložit pokutu 
do 10 000 000,- Kč, přičemž rozmezí jsou rozdělená 
dle zákona na 20 000/50 000/500 000/2 000 000/ 
10 000 000,- Kč. 

 
• Někteří provozovatelé zdrojů provádějící činnost dle 

přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci mají 
vydána integrovaná povolení, ve kterých mají 
stanovené podmínky provozu.Při stanovení 
závazných podmínek provozu, zejména emisních 
limitů, úřad vychází z nejlepších dostupných technik 
a použije závěry o nejlepších dostupných technikách, 
aniž by však předepisoval použití jakékoli konkrétní 
metody či technologie. Za vydání integrovaného 
povolení je poplatek 30 000,- Kč, za vydání 

Průmyslové zdroje v PR 
Źródła przemysłowe w RP 

V souladu se zákonem o ochraně životního prostředí 
jsou provozovatel a uživatel zařízení povinni: 

• dodržovat emisní normy 

• zajistit jejich řádné provozování, zejména: 

• používat paliva, suroviny nebo materiály s cílem 
omezení jejich negativního dopadu na životní 
prostředí, 

• provádět příslušná opatření v případě 
technologických a technických poruch nebo provozu 
zařízení omezujícího emise s cílem omezení jejich 
vlivu na životní prostředí, 

• provádět příslušná opatření bezprostředně po zjištění 
nedodržení emisních norem, aby bylo možné v co 
nejkratší době obnovit jejich dodržování. 

• předkládat příslušnému orgánu k vydání povolení, 
vojvodskému inspektorátu ochrany životního 
prostředí nebo ministru životní prostředí: 

• informace o nedodržení emisních norem  
a o odchylkách od emisních standardů, 

• informace nebo údaje týkající se podmínek nebo 
množství emisí, jakož i opatření ke snižování emisí, 
včetně provádění plánu snižování emisí,  

• provádět periodická měření emisí, kontinuální měření 
emisí v případě znečišťování významným množstvím 
látek nebo emitováním energie do životního prostředí 
a předběžná měření po každé významné změně 
zařízení. Měření se musí zaznamenávat a uchovávat 
po dobu 5 let od konce roku, ke kterému se vztahují. 
V případě kontinuálního měření emisí by měl 
provozovatel zajistit možnost průběžného 
automatického zaznamenávání výsledků měřicím 
přístrojem. 

Provozovatel spalovacího zařízení, jehož součástí je 
zdroj spalování paliva, je povinen: 

• udržovat limity pro emisní látky, provádět opatření 
s cílem nepřekračování maximální emise látek 

• předložit příslušnému orgánu k vydání povolení  
a ministru životní prostředí: 

• do konce měsíce následujícího po skončení každého 
čtvrtletí - čtvrtletní aktualizované informace  
o emisích látek, pro které jsou stanoveny maximální 
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podstatné změny tohoto povolení je poplatek 
10 000,-Kč. 

 
• Úřad provede přezkum všech závazných podmínek 

integrovaného povolení, je-li zveřejněno rozhodnutí 
o závěrech o nejlepších dostupných technikách pro 
hlavní činnost zařízení. Při přezkumu se zohlední 
všechny závěry o nejlepších dostupných technikách 
použitelné pro dané zařízení, které byly přijaty na 
úrovni Evropské unie podle čl. 13 odst. 5 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU. Úřad 
na základě provedeného přezkumu zajistí, aby 
do 4 let od zveřejnění příslušných závěrů  
o nejlepších dostupných technikách byly 
závazné podmínky integrovaného povolení  
v souladu se závěryo nejlepších dostupných 
technikách a aby provozovatel zařízení byl 
povinen tyto podmínky dodržovat. 

 
• Úřad provede každých 8 let přezkum integrovaného 

povolení, zda nedošlo ke změně okolností, které 
mohou vést ke změně závazných podmínek. 
Přezkum úřad provede např. pokud činnosti zařízení 
vyžadují použití jiné techniky, vyžaduje–li to změna 
emisních limitů nebo standartů, je-li znečištění 
v důsledku provozu tak značné, že přesahuje 
standart kvality životního prostředí.  

  
• Kontrolu plnění podmínek integrovaného povolení 

provádí především krajský úřad a Česká inspekce 
životního prostředí. 

 
• V případě provozu zařízení bez integrovaného 

povolení nebo jeho změny a v případě neprovedení 
opatření k nápravě lze za přestupek uložit pokutu do 
10 000 000,- Kč. V případě neplnění ohlašovací 
povinnosti, neohlášení údajů, neoznámení přechodu 
integrovaného povolení lze uložit pokutu do výše 
2 000 000,-Kč. 
 

Překlad: 
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 źródła lub jego budowę ekspertyzę 
oraz projekt. Ekspertyza i studium rozproszenia 
mogą być przetwarzane tylko przez 
osobęwykwalifikowaną (osobę upoważnioną). Koszt 
dokumentacji ponosi wnioskodawca. 

• przestrzegać dopuszczalne poziomy, progi, warunki 

emise látek pro daný zdroj spalování paliva, 

• do dvou měsíců po skončení každého roku - 
informace o provádění činností zaměřených  
na nepřekročení maximálních emisí látek, 

• informace o všech plánovaných změnách týkajících 
se zdroje spalování paliva, které mohou mít dopad 
na množství emisních látek z tohoto zdroje, zejména 
o plánovaném odstavení zdroje znečištění a zahájení 
spoluspalování odpadu ve zdroji spalování paliva; 

• dodržovat další požadavky uložených ministrem 
životního prostředí, které jsou relevantní  
pro provádění Přechodného národního plánu. 

Vyhláška ministra životního prostředí definuje požadavky 
na měření objemu emisí. Zařízení, které nevyžaduje 
povolení, ale může mít nepříznivý vliv na životní prostředí, 
je nutno ohlásit orgánu ochrany životního prostředí před 
zahájením jeho provozování. 

Provozování zařízení, které vypouští plyny nebo prach 
do ovzduší, je možné po obdržení povolení, pokud je 
takové požadováno. Povolení vydává orgán ochrany 
životního prostředí rozhodnutím. Povolení se vydává na 
žádost provozovatele zařízení. 

Integrované povolení se vyžaduje pro zařízení, jehož 
provoz může vzhledem k typu a rozsahu své činnosti 
způsobit významné znečištění jednotlivých přírodních 
prvků nebo životního prostředí jako celku, s výjimkou 
zařízení nebo jejich částí, které jsou využívány pouze 
pro výzkum, vývoj nebo zkoušení nových výrobků nebo 
procesů technologie. U zařízení, která vyžadují 
integrované povolení, jsou přípustné emise plynů nebo 
prachu znečišťující ovzduší uvedené v závěrech o BAT 
nebo v referenčních dokumentech k BAT. Zařízení, která 
vyžadují integrované povolení, splňují požadavky na 
ochranu životního prostředí vyplývající z nejlepších 
dostupných technik a zejména nesmí překročit mezní 
hodnoty emisí. Ve zvláštních případech může příslušný 
orgán pro vydání integrovaného povolení povolit výjimku 
z mezních hodnot emisí v integrovaném povolení, pokud 
by jejich posouzení vedlo k nepřiměřeně vysokým 
nákladům ve vztahu k přínosům pro životní prostředí  
a za předpokladu, že nebudou překročeny platné emisní 
normy. 

Pokud nebyly závěry BAT zveřejněny v Úředním věstníku 
Evropské unie, stanoví se mezní hodnota emisí pro 
zařízení s ohledem na potřebu dodržení emisní normy  
a normy kvality životního prostředí. Dodržování množství 
emisí při využití nejlepších dostupných technik 
nezbavuje od povinnosti dodržování norem kvality 
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techniczne eksploatacji, używać paliw spełniających 
wymogi na ich jakość,  

• 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 
pozwoleniazintegrowanego, 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 wwryfikacji Urząd zapewni, że w 
ciągu 4 latod opublikowania odpowiednich 
konkluzji dotyczących BAT 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 CzeskiInspektorat Ochrony 
Środowiska. 

životního prostředí. 

Integrované povolení stanoví - pro zařízení vyžadující 
integrované povolení - rozsah a způsob monitorování 
množství emisí v souladu s požadavky na monitorování 
stanovenými v závěrech BAT, pokud byly tyto 
stanoveny. Při neexistenci závěrů BAT lze zohlednit 
referenční dokumenty BAT. 

Příslušný orgán pro vydávání povolení analyzuje 
podmínky integrovaného povolení bezprostředně                       
po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
závěrů BAT týkajících se hlavní činnosti zařízení, 
nejpozději však do 6 měsíců ode dne zveřejnění. 
V případě, že analýza prokáže potřebu změny 
integrovaného povolení, příslušný orgán pro 
vydávání povolení neprodleně informuje 
provozovatele zařízení o nutnosti přizpůsobit 
zařízení požadavkům stanoveným v závěrech BAT 
nejpozději do 4 let od data zveřejnění závěrů BAT 
v Úředním věstníku Evropské unie a ukládá 
provozovateli zařízení, aby do jednoho roku ode 
dne doručení výzvy předložil žádost o změnu 
povolení, v níž uvede rozsah změn vyplývajících   
z analýzy. 

Příslušný orgán pro vydání povolení provádí analýzu 
integrovaného povolení:  

• nejméně jednou za 5 let nebo 

• pokud se vliv zařízení na životní prostředí změnil 
v rozsahu zakládajícím změnu povolení v části 
týkající se podmínek v něm specifikovaných nebo 
množství emisí z daného zařízení, nebo 

• došlo-li ke změně nejlepších dostupných technik, 
což umožňuje významné snížení množství emisí, 
aniž by došlo k nepřiměřeným nákladům, nebo 
vyplývá-li to z nutnosti přizpůsobení zařízení 
změnám předpisů na ochranu životního prostředí, 

Povolení k vypouštění plynů a prachu do ovzduší. 
Znečišťování ovzduší plyny nebo prachem ze zařízení 
vyžaduje povolení, s výjimkou zařízení uvedených                      
v vyhlášce ministra životního prostředí. Neexistují-li 
emisní normy a přípustné limity plynů a prachu 
v ovzduší, limity se stanoví na takové úrovni, která 
nepřekračuje referenční hodnotu látky v ovzduší. 
Povolení vypouštění plynů nebo prachu do ovzduší by 
mělo také specifikovat vlastnosti místa, kde dochází                   
k vypouštění látek vypouštění a umístění stanic                  
pro měření množství emisí. 

Jsou-li pro zařízení nebo technologický postup nebo 
technický provoz zařízení stanoveny emisní normy, pak v 
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• 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 
pozwoleniazintegrowanego, można nałożyć grzywnę 
w wysokości do 2.000.000 CZK. 
 

povolení k vypouštění plynů nebo prachu do ovzduší se 
nestanoví pro toto zařízení, proces nebo provoz jiné 
druhy plynů nebo prachu než jsou uvedené v normě; 
v povolení uvádí výjimku ke stanovení emisních 
podmínek pro jiné plyny nebo prachy. 

V území, ve kterém byly překročeny standardy kvality 
ovzduší, je možné vydat povolení k vypouštění látky do 
ovzduší, pro kterou byla překročena norma kvality 
ovzduší, z nového zařízení nebo po jeho podstatné 
změně, je-li zajištěno odpovídající snížení množství této 
látky vypouštění do ovzduší z jiných zařízení umístěných 
na území obce, ve které je plánována výstavba nového 
zařízení nebo je prováděna podstatná změna zařízení. 

Snížení množství látky může zahrnovat snížení množství 
látky vypouštěné do ovzduší ze spalovacích zařízení na 
tuhá paliva provozovaných při běžném znečištění 
životního prostředí fyzickými osobami - nepodnikateli, 
umístěných na území obce, ve které je plánováno nové 
zařízení nebo významná změna zařízení financována 
subjektem, který plánuje výstavbu nového zařízení nebo 
významnou změnu instalace, trvalé odstranění 
spalovacího zařízení na tuhá paliva provozovaná při 
běžném znečištění životního prostředí fyzickými osobami 
- nepodnikateli. 

Celkové snížení množství látky by mělo být nejméně              
o 30% větší než množství látky, které bylo povoleno 
vypouštět do ovzduší z nově vybudovaného zařízení 
nebo ze zařízení, které bylo podstatně změněno. 

Překlad: 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska 

prowadzący intalację oraz użytkownik urzędzenia są 

obowiązani do:  

• dotrzymania standardów emisyjnych 

• zapewniwnia ich prawidłowej eksploatacji, 
polegającej wszczególnosci na:  

o stosowaniu paliw, surowców lub 
materiałówzapewniających ograniczenie 
ichnegatywnego oddziaływania na środowisko,  

o podejmowaniu odpowiednich działań w przypadku 
powstawania zakłóceń w procesach 
technologicznych i operacjach technicznych lub  
w pracy urządzeńochronnych ograniczających 
emisję, w celu ograniczenia ich skutków dla 
środowiska, 

o podejmowaniu odowiednichdziałań niezwłocznie 
po stwierdzeniu niedotrzymania standardów 
emisujnych, w celu przywrócenia zgodności z tymi 
standardami w jak najkrótszym czasie. 

• przekazywania organowi własciwemu do wydania 
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pozwolenia, wojewódzkiemu inspektorowi 
ochronyśrodowiska lub ministrowi właściwemu do 
spraw środowiska:  

o informacji o niedotrzymaniu standardów 
emisyjnych oraz o odstępstwach od stanadardów 
emisyjnych, 

o informacji lub danych dotyczących warunków lub 
wielkości emisji, a takzedziałań 
zmierzającychdo ograniczenia emisj, w tym 
realizacji planu obniżenia emisji,  

• do dokonywania okresowych pomiarówwielkości 
emisji, do prowadzeniaciągłych pomiarów emisji w 
razie wrowadzaniado środowiska znacznych ilości 
substancji lub energii oraz pomiarów wstępnych 
po każdej instotnej zmianie instalacji. Pomiary 
muszą być ewidencjinowane i przechowywane 
przez 5 lat od zakończenia roku, w którego 
dotyczą. W przypadku ciągłych pomiarów emisji 
prowadzący instalację 
powinienzapewnićmożliwość 
ciągłegoautomatycznego zapisu wyników 
przezprzyrząd pomiarowy. 

 
Prowadzący instalację spalania paliw, której częścią 
jest źródło spalania paliwjest obowiązany do: 

• dotrzymywania maksymalnych emisji substancji, 
realizacji działań w celu nieprzekraczania 
maksymalnych emisji substancji 

• przekazywania organowi właściwemu do wydania 
pozwolenia i ministrowi właściwemu do spraw 
środowiska:  

o 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, 

o w terminie dwóch miesięcy po upływie każdego 
roku – informacji o realizacji działań,majacych na 
celu nieprzekraczanie maksymalnych emisji 
substancji, 

o 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 wymagańnałożonych przez 
ministra właściwego do spraw srodowiska, istotnych 
dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego.  
 

Rozporządzenie ministra własciwego ds. środowiska 
określa wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów 
wielkosci emisji.  
Instalacja, z którejemisja niewymagapozwolenia, 
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mogąca negatywnie oddziaływać na srodowisko, 
podlegazgłoszeniu organowi ochrony środowiska, 
przed rozpocząciem jej eksploatacji. 
 
Eksploatacja instalacji polegajaca na wprowadzeniu 
gazów lub pyłów do powietrza jest dozwolona po 
uzyskania pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane. 
Pozwolenie w drodze decyzji wydaje organ ochrony 
środowiska. Pozwolenie wydaje sie 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 wielkosc 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. 2. W szczególnych 
przypadkach organ właściwy do wydania pozwolenia 
zintegrowanego może w pozwoleniu zintegrowanym 
zezwolić na odstępstwo od granicznych wielkości 
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 mają one 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 z 
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 
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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. 
 
Organ właściwy do wydania pozwolenia dokonuje 
analizy pozwolenia zintegrowanego także:  

• 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 

 
Pozwoleniana 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, 
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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 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. 

Komparace/Porównanie: 
Průmyslové zdroje mají v obou zemích podobné povinnosti. Některé průmyslové činnosti spadají pod integrovaná 
povolení. Rozdílný je v obou zemích časový rozsah přezkumu/analýzy integrovaného povolení. V české republice je 
to alespoň každých 8 let, v polské republice nejméně jednou za 5 let. Z pracovních jednání vyplynulo, že v Polsku 
projednávají BAT závěry do 4 let, a teprve poté řeší úřad s provozovatelem zařízení časový úsek, do kdy zařízení 
splní hodnoty BAT. V české republice je tomu jinak, zde do 4 let musí provozovatel zařízení hodnoty BAT plnit.   
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Doporučuje se stanovit pracovní skupina, která by blíže srovnala podmínky konkrétních 
integrovaných povolení pro stejný druh činnosti. Tím by bylo možné propojit odborníky veřejné státní 
správy a vzájemně si vyměnit další zkušenosti a informace. 
 
Překlad: 
Przemysł ma podobne obowiązki w obu krajach. Niektóre rodzaje działalności przemysłowej podlegają 
zintegrowanym pozwoleniom. Ramy czasowe przeglądu/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 wnioski dotyczące Konkluzji BAT są omawiane w ciągu 4 lat, a dopiero po tym urząd  
i operator obiektu zajmą się okresem, w którym obiekt osiągnie wartości BAT. 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 możliwe byłoby połączyć  
ekspertów administracji publicznej oraz dokonywać wzajemnej wymiany dalszych doświadczeń  
i informacji. 
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Poplatky v ČR 
Opłaty w RCz 

 
Poplatky za znečišťování se řídí § 15 zákona o ochraně 
ovzduší: 
• vztahují se na provozovatele vyjmenovaných zdrojů 

(příloha č. 2 zákona o ochraně ovzduší), 
• dle přílohy č. 9 zákona o ochraně ovzduší 

zpoplatnění podléhají tyto látky v Kč/t: 
 

 2019 2020 2021 + 
TZL 10 500 12 600 14 700 
SO2 3 500 4 200 4 900 
NOx 2 800 3 300 3 900 
VOC 7 000 8 400 9 800 

 
• poplatek za rok se vypočte součinem množství emisí 

v tunách a příslušné sazby, 
• osvobození od poplatků je tam kde celková výše 

poplatků za poplatkové období činí méně než 
50 000,-Kč, 

• poplatek se nevyměří, pokud se jedná  
o rekonstrukce a modernizace dle § 15 odst. 6 
zákona o ochraně ovzduší, 

• poplatník do 31.3 následujícího roku podá 
poplatkové přiznání prostřednictvím ISPOP, a krajský 
úřad vydá do 4 měsíců platební výměr, 

• pokud poplatek přesahuje 200 000,- Kč poplatník 
hradí měsíční zálohy, 

• správu placení poplatku vykonávají celní úřady, 
• výnos z poplatků je z 65 % příjmem Státního fondu 

životního prostředí, 25 % příjmem kraje a 10 % 
příjmem státního rozpočtu. Kraj může prostředky 
použít jen na financování opatření v oblasti ochrany 
životního prostředí. 

• Pokud poplatník nepodá poplatkové přiznání jedná se 
o přestupek, ve kterém lze uložit pokutu  
do 500 000,-Kč. 

 
Překlad: 
• Opłaty za zanieczyszczanie kieruje się Art.15 ustawy 

o ochronie powietrza 
• dotyczą operatorów wymienionych źródeł (załącznik 

nr. 2 ustawy o ochronie powietrza) 
• zgodnie z załącznikiem nr.9 ustawy ochronie 

powietrza opłacie podlegają następujące substancje 
w CZK/t:  

 2019 2020 2021 + 
SSZ 10 500 12 600 14 700 
SO2 3 500 4 200 4 900 
NOx 2 800 3 300 3 900 
 LZO 7 000 8 400 9 800 

 
• opłata roczna jest obliczana przez pomnożenie 

ilości emisji w tonach i odpowiedniej stawki, 

Poplatky v PR 
Opłaty w PR 

Povinnost platit poplatky za znečišťování ovzduší (plyny  
a prach) vyplývá ze zákona o ochraně životního prostředí 
(§ 273) a vztahuje se na všechny provozovatele zařízení,  
z výjimkou dle § 289 (poplatek nižší než 800 PLN/rok), bez 
ohledu na způsob zpoplatnění, tj. na základě povolení nebo 
oznámení. 

Poplatek může být zaplacen dle § 284, odst.1, podle 
kterého znečišťovatel si stanoví výši splatného poplatku 
samostatně a odvádí na účet příslušného maršálového 
úřadu za daný kalendářní rok do 31. března následujícího 
roku. 

Podle 288 bodu 1, pokud provozovatel prostředí: 

1) nepředložil seznam obsahující informace a údaje  
o použití v životním prostředí a výši splatných poplatků, 
vyměří maršál provincie na základě svých zjištění nebo 
výsledků inspekce provinčního inspektora tento poplatek.  

2) předložil seznam obsahující informace a údaje  
o znečišťování a výši splatných poplatků, ale uvedl 
informace nebo údaje zakládající výhrady - maršalek 
vojvodství vydává rozhodnutí na základě vlastních zjištění 
nebo výsledků inspekce výsledků kontroly provedené 
Vojvodským inspektorátem pro ochranu životního 
prostředí. V rozhodnutí stanoví poplatek, jehož výše je 
rozdílem mezi novou a  zaplacenou částkou. 

Podle § 291 ministr životního prostředí vyhlásí nejpozději 
do 31. října každého roku formou oznámení v Úředním 
věstníku Polské republiky "Monitor Polski" sazby poplatků 
na následující rok. Poplatky za znečišťování životního 
prostředí v roce 2019 jsou obsaženy v Oznámení ministra 
životního prostředí ze dne 3. října 2018 o poplatcích  
za znečišťování životního prostředí pro rok 2019 a Nařízení 
Rady ministrů ze dne 22. prosince 2017 o jednotkových 
sazbách poplatků za užívání životního prostředí (Sb. 
zákonů, položka 2490). Tabulka zpoplatnění viz. níže. 

V souladu s § 289 zákona o ochraně životního prostředí se 
neplatí žádné poplatky, jejichž roční částka, která se má 
platit na účet maršalkovského úřadu nepřesahuje 800 PLN. 
V případě neexistence požadovaného povolení 
znečišťovatel životní prostředí platí poplatky navýšené  
o 500 % za znečištění ovzduší plyny nebo prachy v souladu 
s §276 a § 292 zákona.  V případě překročení množství 
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• zwolnienie z opłat następuje wtedy, gdy łączna 
opłata za okres opłaty wynosi mniej niż 50 000 
CZK, 

• opłata nie jest pobierana, jeżeli dotyczy remontu  
i modernizacji zgodnie z Art.15 ust. 6 ustawy  
o ochronie powietrza, 

• podatnik składa do 31 marca następnego roku 
deklarację opłaty za pośrednictwem ISPOP, a urząd 
wojewódzki wyda nakaz płatniczy w ciągu 4 
miesięcy, 

• administrację związaną z opłatami przeprowadza 
urząd celny, 

• Przychody z opłat w wysokości 65 % są dochodem 
Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska,  25 
% dochodem województwa i 10 % dochodem  
z budżetu państwa. Województwo może 
wykorzystać fundusze wyłącznie do finansowania 
działań w zakresie środowiska. 

• O ile podatnik nie przedstawi deklaracji opłaty 
oznacza to wykroczenie, w ramach którego można 
nałożyć grzywnę do 500 000,- CZK. 
 

 

nebo druhů znečišťujících plynů nebo prachu stanovených 
v povolení, Vojvodský inspektor ochrany životního prostředí 
ukládá pokutu na základě § 298, odst. 1 zákona. Základem 
pro WIOŚ (Vojvodský  inspektorát životního prostředí)  
při zjištění porušení mohou být v souladu  
s §299: 

• kontroly a zejména měření nebo jiné důkazní prostředky 
prováděné během těchto kontrol, 

• měření prováděná subjektem používajícím životní 
prostředí, povinná taková měření provádět. 

Znečišťovatel životní prostředí platí poplatky za znečištění 
ovzduší (plyny nebo prach), vzniklé provozem zařízení 
podle § 277 zákona - na účet maršálkovského úřadu 
příslušného podle místa registrace znečišťovatele. 

Příjmy z poplatků za znečištění ovzduší jsou příjmem: 

41 % Vojvodského fondu ochrany životního prostředí  
a vodního hospodářství, 
22 % Národního fondu ochrany životního prostředí  
a vodního hospodářství, 
20 % obecního fondu, 
10 % okresního fondu, 
 7 %  rady vojvodství. 
 
Překlad: 

Obowiązek ponoszenia opłat za wprowadzanie gazów 
i pyłów do powietrza wynika z ustawy Prawo ochrony 
środowiska (art. 273) i dotyczy wszystkich prowadzących 
instalacje, z zastrzeżeniem art. 289 (opłata poniżej 
800 zł/rok), bez względu na sposób usankcjonowania 
emisji, to jest poprzez pozwolenie lub zgłoszenie. Opłata 
może zostać wniesiona na podstawie art. 284 punkt 1, 
zgodnie z którym podmiot korzystający ze środowiska 
ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i 
wnosi ją na rachunek właściwego urzędu 
marszałkowskiego za dany rok kalendarzowy  
w terminie do dnia 31 marca następnego roku.  

Zgodnie z art. 288 punkt 1, jeżeli podmiot korzystający ze 
środowiska: 

1) nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane 
o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości 
należnych opłat– marszałek województwa wymierza 
opłatę, w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń 
lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska; 
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2) przedłożył wykaz zawierający informacje i dane 
o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości 
należnych opłat, ale zamieścił w nim informacje lub dane 
nasuwające zastrzeżenia – marszałek województwa 
wymierza, w drodze decyzji, na podstawie własnych 
ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska, opłatę w wysokości stanowiącej 
różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu. 

Zgodnie z art. 291 minister właściwy do spraw środowiska, 
nie później niż do dnia 31 października każdego roku, 
ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość 
stawek opłat na rok następny. Stawki opłat za korzystanie 
ze środowiska w roku 2019 zawiera Obwieszczenie Ministra 
Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie 
wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska  
na rok 2019 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 
grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat  
za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490).  

Rodzaj substancji 

Druh látky 

Jednostkowa 
stawka opłat [zł/kg] 

2019 2018 2017 

Alkohole alifatyczne i ich 
pochodne/ Acyklické alkoholy a 
jejich deriváty 

1,31 1,28 1,28 

Amoniak 0,45 0,44 0,44 

HCFC 61,58 60,37 60,37 

Dwutlenek siarki/Oxid siřičitý 0,54 0,53 0,53 

Dwutlenek węgla (stawka 
w zł/Mg)/ Oxid uhličitý (sazba v 
PLN/mg) 

0,30 0,29 0,29 

Metan (stawka w zł/Mg)/ Metan 
(sazba v PLN/mg) 

0,30 0,29 0,29 

Pierwiastki metaliczne i ich 
związki/ Kovové prvky a jejich 
sloučeniny 

1,31 1,28 1,28 

Pierwiastki niemetaliczne/ 

Nekovové prvky 
1,31 1,28 1,28 

Podtlenek azotu (stawka 
w zł/Mg)/ Oxid dusný ( sazba v 
PLN/mg) 

87,81 86,09 86,09 
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Pyły ze spalania paliw/ Prach 
při spalování paliva 

0,36 0,35 0,35 

Substancje organiczne/ 

Organické látky 
6,52 6,39 6,39 

Tlenek węgla/ Oxid uhelnatý 0,11 0,11 0,11 

Tlenki azotu (w przeliczeniu 
na NO2)/ Oxidy dusíku (v přepočtu na NO2) 

0,54 0,53 0,53 

Węglowodory alifatyczne i ich 
pochodne/ Alifatické uhlovodíky a jejich 

deriváty 

 

0,11 0,11 0,11 

Zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska nie 
wnosi się opłat, których roczna wysokość wnoszona na 
rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. 

W przypadku braku wymaganego pozwolenia podmiot 
korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone 
o 500 % za wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów, 
zgodnie z art. 276 oraz 292 ustawy. Natomiast 
w przypadku przekroczenia określonych w pozwoleniu ilości 
lub rodzajów gazów lub pyłów wprowadzanych 
do powietrza, wojewódzki inspektor ochrony środowiska 
wymierza na podstawie art. 298 ustawy administracyjną 
karę pieniężną. Podstawą stwierdzenia przez WIOŚ 
naruszenia mogą być zgodnie z art. 299: 
• kontrole, a w szczególności dokonane w ich trakcie 

pomiary lub inne środki dowodowe, 
• pomiary prowadzone przez podmiot korzystający 

ze środowiska, obowiązany do dokonania takich 
pomiarów. 
 

Podmiot korzystający ze środowiska zgodnie z art. 277 
ustawy wnosi należne kwoty za wprowadzanie gazów lub 
pyłów do powietrza, wynikających z eksploatacji urządzeń - 
na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze 
względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze 
środowiska. 

Wpływy z tytułu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów 
do powietrza: 
- w 41 % stanowiądochód wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej,  
- w 22 % stanowią dochód Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
- w 20 % stanowią przychód gminnego funduszu,  
- w 10 % stanowią dochód powiatowego funduszu,  
- w 7 % stanowiądochód zarządu województwa. 
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Komparace/Porównanie: 
Poplatky jsou stanoveny na obou stranách sledovaného území. Provozovatelé zařízení v obou zemích si sami vypočítají 
dle platných právních předpisů výši poplatků. V české republice krajský úřad poté vydá platební výměr. Osvobození  
od poplatků na české straně je pokud celková výše činí méně než 50 000,-Kč (kolem 8333,- zł), na polské straně 
méně než 800 zł (kolem 5 000,- Kč). Výnos z poplatků je na české straně rozdělen na tři části: 65 % SFŽP, 25 % kraj 
a 10 % státní rozpočet. Výnos z poplatků na polské straně je rozdělen na více částí: 41 % provinční fondy na ochranu 
ŽP, 22 % národní fond na ochranu ŽP, 20 % příjmy městského fondu, 10 % příjmy okresního fondu, 7 % příjmy 
Úřadu Wojwodství.  
 
Příklad výpočtu poplatku: 
Provozovna: tuhé znečišťující látky (TZL) – 10 t, SO2 - 900 t, NOx (NO2) - 500 t  
 
Česká republika – 10 x 10 500 + 900 x 3 500 +500 x 2 800 =4 655 000,- korun českých   
Polská republika – 10 000 x 0,36 + 900 000 x 0,54 + 500 000 x 0,54 = 759 600,- zlotých (cca 4 557 600,- korun 
českých)  
 
Výše poplatku je u základních látek v podstatě stejná. Na polské straně se zpoplatňuje daleko více 
látek, celkově 14, než na české straně, zde pouze 4 látky. Pokud by poplatek byl rozšířen o další látky 
např.  o oxid uhličitý, nebo kovy byl by na polské straně poplatek daleko vyšší, jelikož na české straně 
se tyto látky nezpoplatňují. Ze srovnáním parametrů vyplývá také, že je velmi rozdílná hranice pro 
osvobození poplatků 50 000,-Kč v ČR a 800 zł (což je cca 5000,- Kč) v PL. Velmi rozdílné je rozčlenění 
výnosu poplatků. Česká strana rozděluje výslednou částku na tři díly, zato polská strana rozděluje 
částku  
na pět dílů. 
 
Překlad: 
Opłaty istnieją po obu stronach monitorowanego obszaru. Operatorzy w obu krajach samodzielnie obliczają opłaty 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. W Republice Czeskiej władze regionalne (krajský úřad) wydają następnie 
decyzję wymiaru opłaty. Zwolnienie z opłaty po stronie czeskiej ma miejsce, jeżeli łączna kwota jest mniejsza niż  
50 000,- CZK (kolem 8333,- zł), po stronie polskiej mniej niż 800 zł (kolem 5 000,- Kč). Po stronie czeskiej dochód  
z opłat podzielono na trzy części: 65% SFŽP (Krajowy Fundusz Środowiska), 25% budżet kraju (województwa) i 10 % 
dochodem z budżetu państwa. Dochód z opłat po stronie polskiej są podzielone na kilka części: 41% wojewódzkie 
fundusze ochrony środowiska, 22% krajowy funduszu ochrony środowiska, 20% fundusze miejskie, 10% fundusze 
powiatowe, 7%  urzędy wojewodzkie. 
 
Przykład obliczenia opłaty: 
Instalacja:  substancje zanieczyszczające - 10 t, SO2 - 900 t, NOx (NO2) - 500 t 
 
Republika Czeska - 10 x 10 500 + 900 x 3 500 + 500 x 2 800 = 4 655 000 CZK  (ok. 775 833,- Zł)  
Rzeczpospolita Polska - 10 000 x 0,36 + 900 000 x 0,54 + 500 000 x 0,54 = 759 600,- Zł (ok. 4 557 600,- CZK) 
 
Stawki opłat są w zasadzie jednakowe dla podstawowych substancji. Po stronie polskiej opłacie 
podlega znacznie więcej substancji, łącznie 14, aniżeli po stronie czeskiej, tu tylko 4 substancje. Jeżeli 
opłacie podlegają inne substancje np. po stronie polskiej dwutlenek węgla i metale, będzie ona wyższa, 
ponieważ po stronie czeskiej substancje te opłacie nie podlegają. Porównanie parametrów pokazuje 
również, że istnieje bardzo różny poziom wyłączenia wnoszenia opłat:  50 000,- CZK (ok. 8333,- zł)  
w Republice Czeskiej a 800 zł (około 5000,- CZK) w Polsce. Zupełnie inna jest redystrybucja wpływów  
z opłat. Strona czeska prezkazuje uzyskaną kwotę do 3 instytucji, a strona polska do pięciu instytucji. 
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Výkon státní správy v ČR 
Administracja państwowa w RCz 

 
Orgány ochrany ovzduší vykonávající činnosti na úseku 
ochrany ovzduší: 
• ministerstvo, 
• inspekce, 
• krajské úřady, 
• obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 
• obecní úřady, 
• celní úřady  

 
Ministerstvo spolupracuje s orgány jiných států, 
schvaluje program zlepšení kvality ovzduší, řídí výkon 
státní správy, rozhoduje o odvolání, rozhoduje o žádosti 
o vydání integrovaného povolení pro zařízení, jehož 
provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní 
prostředí dotčeného státu, zabezpečuje sledování vývoje 
nejlepších dostupných technik obsažených  
v dokumentech Evropské unie. 
 
Inspekce kontroluje plnění povolení provozu  
a integrovaných povoleních, rozhoduje o přestupcích, 
omezuje nebo zastavuje provoz zařízení, zveřejňuje 
zprávy z kontrol, a vydává závazná stanoviska, která 
jsou podkladem pro rozhodnutí krajského úřadu. 

 
Krajské úřady vydávají stanoviska k územnímu plánu  
a regulačnímu plánu obce, závazné stanovisko 
k umístění a stavbě vyjmenovaného zdroje, povolení 
provozu. Rozhodují o vydání integrovaného povolení, 
provádí přezkum závazných podmínek integrovaného 
povolení, rozhodují o přestupcích, vydávají rozhodnutí o 
omezení nebo o zastavení provozu zařízení, zveřejňují 
informace prostřednictvím informačního systému 
integrované prevence. 

 
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají 
závazná stanoviska k umístění, provedení a užívání 
stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 
zákona o ochraně ovzduší. 
 
Překlad: 
Organy ochrony powietrza w zakresie ochrony 
powietrza: 
• ministerstwo, 
• inspekcja, 
• urząd wojewódzki, 
• urząd gminy o rozszerzonych uprawnieniach, 
• urząd gminy, 
• urząd celny. 

 
Ministerstwo współpracuje z organami innych krajów, 

Výkon státní správy v PR 
Administracja państwowa w RP 

 
Orgány ochrany životního prostředí v oblasti ochrany 
ovzduší jsou:  
• orgány vojvodství (rada, zastupitelstvo), 
• maršálek vojvodství, 
• výkonné orgány na úrovni obecní a okresní 

(starosta, primátor, přednosta), 
• vojvodské inspektoráty ochrany životního prostředí, 
• regionální monitorovací odbory Hlavního 

inspektorátu pro ochranu životního prostředí 
 
Vojvodské samosprávné orgány připravují programy 
ochrany ovzduší a krátkodobé akční plány pro zóny,  
v nichž došlo k překročení přípustných limitů nebo 
cílových limitů pro jednotlivé látky a mají pravomoc 
k stanovení omezení nebo zákazů v oblasti provozování 
zařízení spalujících paliwa (§ 96 POO). 
 
Maršálek vojvodství je příslušným orgánem ve věcech 
udělování povolení k vypouštění plynů nebo prachu  
do ovzduší a integrovaných povolení v případě projektů, 
které mohou vždy významně ovlivňovat životní prostředí 
nebo jsou určeny jako takové projekty, vybírá  
a přerozděluje poplatky za využívání životního prostředí; 
kromě toho je orgánem příslušným v řízení  
o odškodnění. 
 
Výkonné orgány obcí a okresů jsou povinny vydávat 
stanoviska k návrhům programů ochrany ovzduší  
a krátkodobých akčních plánů (§ 91 odst. 2 a 6, § 92 
odst. 1a) a jsou povinny realizovat programy ochrany 
ovzduší přijaté zastupitelstvem vojvodství. Kromě toho 
je přednosta příslušný ve věcech udělování povolení 
k vypouštění plynů nebo prachu do ovzduší  
a integrovaných povolení, jakož i ve věcech řízení  
o odškodnění. 
 
Maršálek vojvodství, přednosta a starosta, kteří 
kontrolují dodržování a uplatňování předpisů na ochranu 
životního prostředí v rozsahu své působnosti (§ 379-
380). Vojvodské inspektoráty ochrany životního 
prostředí, vykonávají kontrolu subjektů ovlivňujících 
životní prostředí a kontrolují přijímání programů ochrany 
ovzduší a krátkodobých akčních plánů a plnění úkolů 
uvedených v těchto dokumentech starostou, 
primátorem, přednostou  a dalšími subjekty, ukládají 
správní pokuty za překročení limitů uvedených  
v povoleních množství nebo druhu plynů nebo prachu 
vypouštěných do ovzduší a spravují jejich přerozdělení.  
Regionální odbory pro monitorování životního prostředí 
Hlavního inspektorátu pro ochranu životního prostředí 
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zatwierdza program poprawy jakości powietrza, 
zarządzaadministracją państwową, podejmuje decyzję w 
sprawie odwołania, decyduje o wniosku o wydanie 
pozwolenia zintegrowanego na urządzenia, których 
działanie może znacząco wpłynąć na środowisko danego 
państwa, zapewnia monitorowanie rozwoju najlepszych 
dostępnych techniki zawarte w dokumentach Unii 
Europejskiej. 
 
Inspekcja monitoruje spełnianie pozwoleń  
na eksploatację i pozwoleń zintegrowanych, decyduje  
o wykroczeniach, ogranicza lub wstrzymuje 
funkcjonowanie instalacji, publikuje raporty z kontroli, 
oraz wydaje wiążące opinie, które są podstawą  
do decyzji urzędu wojewódzkiego. 
 
Urząd wojewódzki wydaje opinie na temat planu 
zagospodarowania przestrzennego i miejskiego planu 
regulacyjnego, wiążącej opinii na temat lokalizacji  
i budowy wymienionego źródła, zezwolenia na 
eksploatację. Decydują się na wydanie pozwolenia 
zintegrowanego, dokonują przeglądu wiążących 
warunków pozwolenia zintegrowanego, decydują  
o wykroczeniach, podejmują decyzje o ograniczeniu lub 
zaprzestają eksploatacji sprzętu, publikują informacje za 
pośrednictwem zintegrowanego systemu informacji 
profilaktycznej. 

 
Urząd gminy o rozszerzonych uprawnieniach wydaje 
opinie wiążące dotyzące lokalizacji,realizacjii 
użytkowania źródła stacjonarnego niewymienionego  
w załączniku 2 do ustawy o ochronie powietrza. 
 

monitorují ovzduší na území vojvodství a posuzují jeho 
kvalitu. 
Překlad: 
Organami ochrony środowiska z zakresie ochrony 
powietrza są:  

• organy samorządu województwa (zarząd, sejmik), 
• marszałek województwa,  
• organy wykonawcze szczebla gminnego  

i powiatowego wójt, burmistrz,prezydent miasta, 
starosta), 

• wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska,  
• regionalnewydziały monitoringu środowiska 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
 
Organy samorządu województwa przygotowują 
programy ochrony powietrza i plany działań 
krótkoterminowych dla stref, w których wystąpiły 
przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub poziomów 
docelowych poszczególnych substancji oraz posiadają 
uprawnienia do wprowadzenia na terenie województwa 
ogranczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie paliw (art. 96 POŚ).  
 
Marszałek województwa jest org anem  właściwym  
w sprawach udzielania pozwoleń na wprowadzanie 
gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwoleń 
zintegrowanych w przypadku przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub 
zakwalifikowanych jako tego rodzaju przedsięwzięcia 
oraz dokonuje poboru i redystrybucji opłat  
za korzystanie ze środowiska; ponadto jest on organem 
właściwym do prowadzenia postępowań 
kompensacyjnych; 
 
Organy wykonawcze szczebla gminnego  
i powiatowegosą zobowiązane do wydania opinii 
w sprawie projektów programów ochrony powietrza 
i planów działań krótkoterminowych (art. 91 ust. 2 i 6, 
art. 92 ust. 1a) oraz zobowiązane są realizować 
programy ochrony powietrza, uchwalone przez sejmik 
województwa. Ponadto starosta jest właściwym  
w sprawach udzielania pozwoleń na wprowadzanie 
gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwoleń 
zintegrowanych, jak również w sprawach prowadzenia 
postępowań kompensacyjnych, 
 
Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta, którzy sprawują kontrolę 
przestrzegania i stosowania przepisów  
o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością 
tych organów (art. 379–380). Wojewódzkie inspektoraty 
ochrony środowiska, wykonują kontrolę podmiotów 
korzystających ze środowiska oraz kontrolę uchwalania 
programów ochrony powietrza i planów działań 
krótkoterminowych oraz wykonywania zadań 
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określonych w tych dokumentach przez wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta, starostę oraz inne 
podmioty, wymierzają administracyjne kary pieniężne za 
przekroczenie określonych w pozwoleniach ilości lub 
rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza i 
dokonuje ich redystrybucji. Regionalne wydziały 
monitoringu środowiska Głównego Insprktoratu Ochrony 
Środowiska prowadzą monitoring powietrza na obszarze 
województw oraz dokonują ocen jego jakości. 

Komparace/Porównanie: 
Výkon státní správy je na obou stranách rozdělen stupňovitě dle různých kompetencí. Ústředními orgány státní 
správy jsou především ministerstva, která mají celostátní působnost. Územní orgány státní správy se liší především 
tím že, mají pouze místní působnost. 

V České republice z hlediska výkonu státní správy na úrovni jednotlivých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
uděluje právní úprava nejrozsáhlejší kompetence krajským úřadům. Obce/obecní úřady mají dle ustanovení zákona 
o ovzduší kompetence menšího rozsahu. V Polsku jsou nejrozsáhlejší kompetence v oblasti ochrany ovzduší uděleny 
„starostům“ – vedoucím představitelům „powiatů“. Obce (gminy) mají dle ustanovení právní úpravy ochrany 
ovzduší jiné kompetence.  

Překlad: 

Administracja państwowa jest podzielona po obu stronach według różnych kompetencji. Krajowe organy 
administracji państwowej to głównie ministerstwa o zasięgu ogólnokrajowym. Władze terytorialne administracji 
państwowej różnią się głównie w tym, że mają jedynie kompetencje lokalne. 

W Republice Czeskiej pod względem działania administracji państwowej na poziomie poszczególnych stacjonarnych 
źródeł zanieczyszczenia powietrza ustawodawstwo przyznaje władzom regionalnym najszersze uprawnienia. Gminy/ 
Urzędy Gmin mają mniejsze uprawnienia zgodnie z przepisami ustawy o powietrzu. W Polsce największe 
kompetencje w zakresie ochrony powietrza przysługuje staroście – przedstawicielowi powiatu. Gminy mają zgodnie 
z przepisami dotyczącymi ochrony powietrza inne kompetencje. 

 


