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Województwo śląskie podzielone                   
jest na 5 stref jakości powietrza: 

Aglomeracja Górnośląska 

Aglomeracja rybnicko – jastrzębska 

Miasto Bielsko – Biała 

Miasto Częstochowa 

Strefa śląska 



Na terenie województwa 
śląskiego znajduje się: 

18 automatycznych stacji 
monitoringu powietrza, 

26 stanowisk manualnych 
pyłu zawieszonego                      

(PM10 – 17 i PM2,5 – 9) 



 

  Aktualnie obowiązującym programem ochrony powietrza jest  
 

przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/57/3/2014                   
z dnia 17 listopada 2014 roku.



Celem jest poprawa jakości życia mieszkańców 
województwa śląskiego, szczególnie ochrona ich zdrowia               

i życia poprzez wskazanie i wprowadzenie działań, 
mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu 

zanieczyszczeń powietrza na społeczność regionu.  

Podstawą opracowania jest Jedenasta roczna 
ocena jakości powietrza w województwie śląskim 

obejmująca rok 2012. 

Program obejmuje teren całego województwa.  



W Jedenastej rocznej ocenie wskazano przekroczenia                                           
następujących substancji: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Liczba dni w województwie śląskim z przekroczoną wartością dopuszczalną 
dobową dla pyłu PM10 (50µg/m3). 
  

2014 : 21 – 144 dni  

2015: 14 – 121 dni 

 
Około 90% przekroczeń występuje w sezonie grzewczym. 
 
Normy nie są przekraczane jedynie na jednej stacji – Janów (stacja tła).              
W 2015 roku nie rejestrowano również przekroczeń na stacji w Ustroniu.  



Przekroczenia poziomów 
informowania społeczeństwa 
o ryzyku wystąpienia poziomu 
alarmowego w województwie 
śląskim w 2016 roku 
 
(stan na dzień 13.10.2016) 



Ryzyko wystąpienia poziomu 
alarmowego w województwie 
śląskim w 2016 roku 
 
(stan na dzień 13.10.2016) 

 

Wystąpienie poziomu 
alarmowego w województwie 
śląskim w 2016 roku                        
(10 stycznia 2016 r.) 
 
(stan na dzień 13.10.2016) 

 



Niska emisja 

Indywidualne 
ogrzewanie budynków 

mieszkalnych (55%) 

Spalanie paliw niskiej 
jakości np. muły, 
flotokoncentraty 

Spalanie odpadów 
komunalnych 

Używanie 
niskosprawnych, 

pozaklasowych kotłów 

Emisja przemysłowa 

+ 

Emisja z transportu  

(35 %) 

Inne emisje  

(10%)  

Pylenie ze zwałowisk, 
pól, dróg 

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach  



• Uwarunkowania historyczne: Śląsk – region górniczy 

• Deputaty węglowe 

• Szeroki dostęp do mułów i miałów węglowych 

• Ubóstwo energetyczne 



2011 rok  2012 rok 

Produkcja miałów 
węglowych w latach 
2014 – 2015 wyniosła 
ok. 50 Mt/rok 



















• W zakresie koordynacji i monitoringu 
wdrażania Programu ochrony powietrza 

• W zakresie nadzoru terminowej realizacji 
działań naprawczych 

• Realizacja działań naprawczych 

• Terminowa sprawozdawczość z prowadzonych działań 
naprawczych 

• Realizacja działań ujętych w Planie działań krótkoterminowych 

• Terminowa sprawozdawczość z prowadzonych działań 
naprawczych 

• Realizacja działań ujętych w Planie działań 
krótkoterminowych 

Zarząd Województwa 
Śląskiego 

Wojewódzki 
Inspektorat 

Ochrony 
Środowiska 

Prezydent, 
burmistrz, wójt  

Starostowie 



94,1 % gmin Złożyło Sprawozdania z realizacji działań 
naprawczych terminowo. 

4,72 % gmin 
Złożyło Sprawozdania z realizacji działań 
naprawczych po wskazanym terminie. 

W ramach współpracy z Wojewódzkim inspektoratem Ochrony Środowiska                 
w Katowicach Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego co roku przekazuje do WIOŚ otrzymane sprawozdania    
z gmin po każdym roku sprawozdawczym.  
 
W ramach koordynacji i monitoringu Programu ochrony powietrza Urząd 
Marszałkowski występuje do WIOŚ z prośbą o podjęcie stosownych działań              
w gminach, które nie wywiązały się z obowiązku sprawozdawczego. 



Efekt 
ekologiczny 

działań 
naprawczych 

Przyczyny: 

Brak odpowiednich danych, 
niezbędnych do obliczenia efektu według 
wskazanej metodyki. 
Niewłaściwie dobrana metodyka 
obliczenia efektu ekologicznego                            
i wskaźniki monitorowania wykonania 
zadań. 

 
Dalsze konsekwencje: 

Problem ze wskazaniem całościowego 
efektu ekologicznego działań 
naprawczych. 
Niekompletność danych w nadesłanych 
sprawozdaniach.   
Niekompletność danych niezbędnych do 
sprawozdania wojewódzkiego.  

 
 
 

Duża liczba gmin województwa 
zgłaszała problemy  z obliczeniem  
wielkości efektu ekologicznego.  
 



 

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska,          

dla stref, dla których programy ochrony powietrza zostały 

uchwalone, a standardy jakości powietrza są 

przekraczane, zarząd województwa jest obowiązany 

opracować projekt aktualizacji programu ochrony 

powietrza w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie 

uchwały sejmiku województwa w spawie programu 

ochrony powietrza.  



Podstawą opracowania aktualizacji Programu ochrony powietrza dla terenu 
województwa śląskiego jest Czternasta roczna ocena jakości powietrza                           
w województwie śląskim obejmująca 2015 rok.  

 

 

 

 

 

 

 



Województwo Śląskie zostało 
Współbeneficjentem                         

w projekcie zintegrowanym 
LIFE „Wdrażanie Programu 

ochrony powietrza dla 
województwa małopolskiego              

– Małopolska w zdrowej 
atmosferze”.  

W ramach projektu LIFE: 

 zostanie przygotowana 
regionalna inwentaryzacja emisji 
zanieczyszczeń, która zostanie 
również wykorzystana przy 
aktualizacji Programu ochrony 
powietrza dla terenu 
województwa śląskiego.  

zostaną opracowane 
scenariusze wdrażania 
możliwych rozwiązań w ramach 
Programu Ochrony Powietrza               
i uchwały antysmogowej.  
 
 



 

 

ma stanowić narzędzie dla gmin do skutecznego kontrolowania 

nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych 

urządzeniach grzewczych. 



LIFE 64% 

WFOŚiGW                              
27% 

Wojewoda Śląski 9% 



 

Podstawą prawną podjęcia tzw. 

„uchwały antysmogowej” jest art. 96 

POŚ zmieniony ustawą z dnia                   

10 września 2015 roku o zmianie 

ustawy Prawo ochrony środowiska  



Obowiązkowe 

Granice obszaru, na którym 
wprowadza się ograniczenia 

Rodzaje podmiotów lub 
instalacji, dla których 

wprowadza się ograniczenia 
lub zakazy 

Rodzaje lub jakość paliw 
dopuszczonych do 

stosowania lub których 
stosowanie jest zakazane, lub 

parametry techniczne lub 
rozwiązania techniczne                    

lub parametry emisji instalacji,                 
w których następuje spalanie 

paliw, dopuszczonych do 
stosowania na tym obszarze 

Fakultatywne 

Sposób lub cel 
wykorzystania paliw, który 
jest objęty ograniczeniami 

określonymi w uchwale 

Okres obowiązywania 
ograniczeń lub zakazów w 

ciągu roku 

Obowiązki podmiotów 
objętych uchwałą w zakresie 

niezbędnym do kontroli 
realizacji uchwały 



Polityka 
Gospodarki 

Niskoemisyjnej                                 
dla Województwa 

Śląskiego                                                  
(2017)  

Program ochrony 
powietrza                                

(aktualizacja 
2018) 



 opiniowania ze wszystkimi gminami 

województwa, 

 

 konsultacji z organizacjami pozarządowymi, 

 

 konsultacji społecznych. 

 

 

 



 

Dnia 30 listopada 2015 roku do wszystkich gmin 

województwa śląskiego została wystosowana 

ankieta dotycząca wdrożenia przepisów 

zmienionego art. 96 ustawą z dnia 10 września 

2015 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony 

środowiska, czyli ankieta dot. tzw. uchwały 

antysmogowej. Odpowiedzi udzieliło 146 na 167 

gmin województwa śląskiego (87 %).  
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Marszałek Województwa 
Śląskiego  

Zarządzeniem nr 33/2016  
z dnia 23 maja 2016 roku 

powołał  
Zespół roboczy  

ds. ograniczania niskiej 
emisji w województwie 

śląskim.  



 Zapobieganie negatywnemu 
oddziaływaniu na zdrowie ludzi                                     

i na środowisko 

  Wypracowanie wspólnego 
stanowiska i strategii różnych 

podmiotów dążących                            
do ograniczania niskiej emisji                                  

w województwie śląskim 



• Stworzenie projektu uchwały, który będzie akceptowany przez 
gminy województwa i stronę społeczną 

• Wypracowanie sposobów wdrażania uchwały 

• Wypracowanie metod kontroli zapisów uchwały przez jst 

• Edukacja ekologiczna w zakresie ograniczania niskiej emisji 

• Wypracowanie rekomendacji do aktualizacji Programu ochrony 
powietrza 



Grupa Techniczna 

Grupa 
Edukacyjna  

Grupa 
Samorządowa 

Zespół roboczy ds. ograniczania niskiej emisji został podzielony na 3 grupy 
zadaniowe: 

 



Stanowisko  Konwentu Marszałków RP          
w sprawie norm jakości dla paliw                
stałych  oraz kotłów małej mocy                      

(do 1 MW) 
  

Analiza możliwych zapisów  

uchwały antysmogowej 

Identyfikacja problemów związanych 
z jakością powietrza                                     

w województwie śląskim 

Omówienie projektu wniosku 

edukacyjno-informacyjnego w 

zakresie stanu jakości powietrza  

i skutków zdrowotnych - INFO 
SMOG 

Omówienie działań edukacyjno- 

informacyjnych: 

•   Dobre praktyki  

•   Nakreślenie celów  

•   Kanały dystrybucji 



Spotkanie w całości zostanie poświęcone tematowi KONTROLI w celu określenia 
obowiązków podmiotów objętych uchwałą w zakresie niezbędnym do kontroli realizacji 
uchwały zgodnie z art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

• obowiązków podmiotów objętych uchwałą w zakresie niezbędnym do kontroli realizacji 
uchwały zgodnie z art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska 

• rozwiązań czeskich dotyczące kontroli emisji oraz doświadczenia z wdrażania przepisów i 
ich realizacji 

• zapisów rozporządzenia niemieckiego dotyczącego kontroli emisji 

• technik kontroli emisji w gospodarstwach indywidualnych w Niemczech:                                                         
1) co i w jaki sposób jest mierzone w ramach niemieckich procedur,                                                           
2) jak wyglądają procedury kontrolne i ich częstotliwość w Niemczech, 

W ramach spotkania zostaną przedstawione informacje dotyczące m.in.:  



Dziękuję za uwagę 

• Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  

• Wydział Ochrony Środowiska 

• Tel.  +48 (32) 77 40 709 

 

• www.slaskie.pl 

• srodowisko@slaskie.pl 


