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Podstawowe cele:

- przyśpieszenie procesu eliminowania ponadnormatywnych
stężeń niektórych zanieczyszczeń powietrza - głównie pyłu
zawieszonego PM10 i PM2,5, ditlenku azotu oraz benzo(a)pirenu,

- podniesienie skuteczności działań naprawczych

wykonanie ogłoszonego w dniu 22 lutego 2018 r. wyroku Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie skargi Komisji
Europejskiej (C-336/16) przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej
niespełnienia wymogów określonych w art. 13 oraz art. 23 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w
sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE
L 152 z 11.06.2008, str. 1)
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Zmiany w prawie -
USTAWA POŚ i nowe rozporządzenie ws. POP

§§



DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2011 r.
ustanawiająca zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej
wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego
powietrza(2011/850/UE)

Jej celem było usystematyzowanie i zautomatyzowanie pozyskiwania
danych o jakości powietrza z krajów członkowskich UE.

Efektem ww. Decyzji była implementacja jej zapisów do rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu i
sposobu przekazywania informacji dot. zanieczyszczeń powietrza
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1120).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem przekazywane dane dla punktów A do
G dotyczą oceny rocznej, a dla punktów H do K – programów ochrony
powietrza - INFORMACJE Z OBU DOKUMENTÓW POWINNY BYĆ
ZGODNE.
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1. Diagnoza sporządzona w ramach oceny rocznej jakości powietrza 
powinna stanowić podstawę do opracowania POP, dlatego 
powinna być bardzo wysokiej jakości.

2. Konieczność raportowania informacji co roku.
3. Program ochrony powietrza powinien być sporządzany dla 

obszaru/ów przekroczeń.
4. W momencie pojawienia się nowego obszaru przekroczeń 

należałoby sporządzić nowy program dla tego obszaru.
5. Jeśli obszar nie uległ zmianie – raportowana powinna być tylko 

część dotycząca realizacji działań.

Informacje w raporcie dotyczącym programów ochrony powietrza można podzielić na 
cztery grupy:

1. Informacje ogólne o programie.
2. Szczegółowa analiza przekroczeń.

3. Analiza możliwych scenariuszy naprawczych.
4. Środki (działania) jakie można podjąć w celu poprawy jakości powietrza.

Jak powinno być?
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Informacje dotyczące podziału źródeł zanieczyszczeń

Dla każdego obszaru przekroczenia nadanego w OR dla ocenianego roku określa się 
udział procentowy poszczególnych typów emisji w stężeniach w podziale na:

Tło regionalne:
Całkowite, w tym:

a) Transgraniczne

b) Z obszaru Polski (w 
tym z województwa)

c) Przyrodnicze

Tło miejskie:
Całkowite,  w tym:

a) Związane z ruchem 
drogowym

b) Związane z przemysłem (w 
tym  energetyka)

c) Związane z rolnictwem

d) Związane z sektorem 
handlowym i mieszkalnym 

e) Związane z żeglugą

f) Związane z transportem poza 
drogowym

g) Przyrodnicze ?

h) Transgraniczne ?

Emisja lokalna:
Całkowita, w tym: 

a) Związana z ruchem 
drogowym

b) Związana z przemysłem (w 
tym  energetyka)

c) Związana z rolnictwem

d) Związana z sektorem 
handlowym i mieszkalnym 

e) Związana z żeglugą

f) Związana z transportem poza 
drogowym

g) Przyrodnicza ?

h) Transgraniczna ?



Udział źródeł emisji w stężeniach w obszarach 
przekroczeń - WROCŁAW
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Udział źródeł emisji w stężeniach w obszarach 
przekroczeń - Jelenia Góra (L) i Legnica (P)
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Udział źródeł emisji w stężeniach w obszarach 
przekroczeń - Bogatynia (L) i Strzegom (P)
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Informacje dotyczące scenariuszy

1. Rozpatrywane są dwa typy scenariuszy:
a. scenariusz bazowy, który nie angażuje działań dodatkowych 

i uwzględnia zmiany ogólne prognozy emisji (np. wynikające 
z implementacji dyrektyw regulujących emisje lub prognoz 
wzrostu gospodarczego itp.), a także uchwalonych aktów 
prawa miejscowego,

b. scenariusz obejmujący działania dodatkowe skierowane na 
obniżenie stężeń w obszarach przekroczeń i dotyczący 
konkretnych typów emisji odpowiedzialnych za 
przekroczenia, w konkretnych obszarach..

2. W konstruowaniu scenariuszy należy powołać się na dokumenty, 
publikacje i inne wg. których scenariusz został sporządzony.

3. Zmiany emisji powinny być uwzględnione osobno dla każdego typu 
źródeł i muszą być opisane wartościami.

4. Dla każdego scenariusza podane muszą być prognozowane poziomy 
stężeń zanieczyszczeń, po ich realizacji.

5. Efektem scenariusza jest zestaw działań naprawczych oraz 
harmonogram ich realizacji.



Nowy Program ochrony powietrza musi uwzględniać:

❖ zmiany w ustawie POŚ oraz nowe rozporządzenie w sprawie programów ochrony

powietrza i planów działań krótkoterminowych,
❖ wyniki oceny jakości powietrza w strefach za 2018 r.

Niezbędne w POP jest:

➔ określenie działań naprawczych w podziale na: długoterminowe (6 lat),
średnioterminowe (4 lata) i krótkoterminowe (2 lata w podziale na etapy: I etap -

poniżej 1 roku, II etap - jeden rok, III etap - powyżej jednego roku, ze względu na
procedurę decyzyjną lub procedurę zamówień publicznych),

➔ skwantyfikowanie ilościowe działań (np. ilość kotłów do wymiany w danym roku, ilość
przeprowadzonych akcji edukacyjnych…),

➔ określenie mierzalnych wskaźników realizacji działań, które umożliwią ocenę
skuteczności podejmowanych działań naprawczych,

➔ uwzględnienie danych, tak aby możliwe było przekazanie informacji, zgodnej z
zakresem i układem określonym w załączniku nr 12 do RMŚ w sprawie zakresu i

sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

Obowiązkowe będzie składanie corocznych sprawozdań z realizacji POP i PDK.

Program ochrony powietrza za 2018 r.
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POP za 2018 r. w świetle realizowanych prac

PROBLEMY

❖ W ocenie jakości powietrza obszary przekroczeń określone są wg. modelowania za

2017 r. lub innymi metodami.

❖ Bazy emisji oraz wyniki modelowania za 2018 r. z GIOŚ są niepełne.

❖ Wyniki modelowania są niezbędne do określenia udziałów emisji w stężeniach i

wypełnienia tabel informacyjnych dla ministerstwa (rozważny dobór modeli).
❖ Zbyt krótki jest czas na wykonanie nowego, pełnego modelowania:

●zbyt mało czasu na dokładną aktualizację i aktualizację baz emisyjnych,

● obszary przekroczeń nie będą zgodne z oceną.

❖ Nowe rozporządzenie:

● nie ograniczyło zawartości Programu,

● skomplikowało niektóre zapisy, mi. in, dot. działań naprawczych - osobno: wykaz i

opis działań, harmonogram, koszty realizacji, wskaźniki monitorowania postępu;

● nie jest jednoznaczne czy działanie które realizowane jest stopniowo w każdym

roku przez 6 lat należy wpisać i do działań krótkoterminowych i

średnioterminowych i długoterminowych (tak muszą być podzielone działania), czy

tylko do długoterminowych?
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Określenie działań naprawczych - problemy

NIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ, aby dla gmin na terenie których występują
obszary przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i PM2,5 nie
wskazano w harmonogramie rzeczowo-finansowym żadnych działań
naprawczych.

Uchwała antysmogowa (jeśli jest) - akt prawa miejscowego - należy
wykazać w jakim stopniu musi być wdrożona do 2026 r. oraz w jakich
obszarach (całe województwo, obszary przekroczeń?).

Działania mają być realne do zrealizowania (w ciągu 6 lat) i mierzalne.

Nadal podstawowym problemem pozostaje kwestia finansowania działań.

Tak skonkretyzowane działania mogą naruszać zasadę tworzenia aktów
prawnych (generalny i abstrakcyjny charakter norm prawnych).
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Rekomendowane działania naprawcze

❖ Działania wspomagające uchwałę antysmogową (koordynacja,
szkolenia, spotkania, pomoc w pozyskaniu finansowania itp.).
Uchwała antysmogowa narzuca terminy wymian.

❖ Działania związane z wymianą pieców - w miarę możliwości
uzgodnione z gminami (jeśli nie ma uchwały antysmogowej).

❖ Zwiększanie powierzchni zieleni w miastach - odzyskiwanie
powierzchni biologicznie czynnych w miastach, czyli rozwiązania z
grupy tzw. „nature-based solution” ( rozwiązania oparte o naturę),
oparte i inspirowane naturą (przyrodą), które są opłacalne (wydajne
ekonomicznie), dostarczają równocześnie korzyści natury
ekologicznej, ekonomicznej i społecznej, a także wspierają adaptację
do zmian klimatu.

❖ Edukacja ekologiczna.
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PODSUMOWANIE I DYSKUSJA 

1. Dane z GIOŚ dot. emisji i wyników 
modelowania za 2018 r.

2. Modelowanie.
3. Zgodność oceny rocznej z programem.
4. Realne działania naprawcze.
5. Finansowanie działań.
6. Problemy z PDK
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