
POP dla województwa dolnośląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział Środowiska 

Wrocław, 19 listopada 2019 r.



W województwie dolnośląskim obowiązują Programy ochrony powietrza:

program dla strefy aglomeracja wrocławska dla substancji: 

PM10, PM2,5, NO2, BaP, ozon

program dla strefy miasto Legnica dla substancji: 

PM10, PM2,5, BaP, As, ozon

program dla strefy miasto Wałbrzych dla substancji: 

PM10, BaP, ozon

program dla strefy dolnośląskiej dla substancji: 

PM10, PM2,5,  BaP, As

Obowiązujące programy
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Obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego poprzez podłączanie do

miejskiej sieci ciepłowniczej lub wymianę na ogrzewanie nisko- lub

bezemisyjne mieszkań ogrzewanych indywidualnie. Działanie zlokalizowane

w obszarach przekroczeń, ze szczególnym uwzględnieniem przekroczeń
dobowych stężeń pyłu PM10. W działaniu wskazano konkretną powierzchnię
użytkową mieszkań gdzie należy zmienić sposób ogrzewania, odpowiednio:

Strefy Agl. 
Wrocławska

m. Legnica m. Wałbrzych Strefa 
dolnośląska

Powierzchnia 
użytkowa 
wskazana do 
wymiany

2 620 tys. m2 637,7 tys. m2 711 tys. m2 2 315 tys. m2

Uzyskana 
redukcja emisji 
pyłu

87% 77,6% 58% 16%

Przewidywane 
działanie w celu 
obniżenia BaP

Całkowite 
wyeliminowanie 
ogrzewania 
mieszkań 
paliwami stałymi

Wyeliminowanie 
90% powierzchni 
użytkowej 
mieszkań 
ogrzewanych 
paliwami stałymi

Wyeliminowanie 
90% powierzchni 
użytkowej 
mieszkań 
ogrzewanych 
paliwami stałymi

Wyeliminowanie 
90% powierzchni 
użytkowej 
mieszkań 
ogrzewanych 
paliwami stałymi

Działania naprawcze skierowane na stwierdzone w 

(w obszarach przekroczeń)
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 Systematyczne podłączanie do sieci ciepłowniczej zakładów
przemysłowych, spółek miejskich i budynków użyteczności publicznej

 Wzrost efektywności energetycznej miast i gmin województwa

dolnośląskiego poprzez systematyczną wymianę starych, niskosprawnych

kotłów węglowych na kotły wysokiej sprawności lub włączanie budynków do

istniejących sieci ciepłowniczych wraz z ich termomodernizacją.

 Edukacja ekologiczna

 Wzmożenie kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów

 Budowa, modernizacja i remonty dróg na terenie miast województwa

dolnośląskiego, w tym likwidacja nawierzchni nieutwardzonych, gruntowych

 Czyszczenie ulic na mokro (w okresie wiosna-jesień)

 Ograniczenie emisji niezorganizowanej pyłów z kopalni

 Obniżenie niezorganizowanej emisji pyłu pochodzącej z inwestycji
budowlanych

Działania naprawcze skierowane dla całego województwa 

(poza obszarami przekroczeń)
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Działania naprawcze określone w POP są długoterminowe, z terminem
ich realizacji do 2023 r.

Na podstawie przedkładanych do Wydziału Środowiska UMWD
sprawozdań gmin z realizacji zadań wynikających z Programu ochrony
powietrza dla województwa dolnośląskiego, stopień ich
zaawansowania wynosi poniżej 25%

W celu wzmocnienia realizacji działań naprawczych, w 2017 r. Sejmik
Województwa Dolnośląskiego przyjął 3 uchwały tzw. „antysmogowe”

Stopień realizacji działań naprawczych określonych w POP   
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W programie zawarto harmonogram rzeczowo-finanasowy z działaniami 
krótkoterminowymi:

• Wykonanie programu modernizacji instalacji w Hucie Miedzi Głogów (w
tym: wymiana 3 pieców szybowych na zawiesinowy, wybudowanie instalacji
odsiarczania i odpylania gazów z pieców Dörschla). Ograniczenie emisji pyłu
spowoduje również zmniejszenie emisji będących jego składnikiem metali
ciężkich, w tym arsenu

• Zmiana metod oczyszczania gazów w Instytucje Metali Nieżelaznych w
Legnicy

(w tym: zwiększenie stopnia wiązania arsenu w instalacji mokrego
oczyszczania gazów, modernizacja instalacji pieca KPO4 z budową nowej
komory dopalania gazów technologicznych)

• Poprawa skuteczności oczyszczania gazów technologicznych w Hucie
Miedzi Legnica (wymiana filtrów)

• Opracowanie analiz specjacyjnych związków arsenu emitowanych z instalacji
w pełnym cyklu pracy instalacji po dokonanych modernizacjach wraz ze
wskazaniem kierunków ograniczenia emisji arsenu. Analiza specjacyjna służy
do określenia występowania danego pierwiastka w badanej próbce w różnych
formach np. gazowej, pyłowej.
W programie bowiem wykazano na niedoszacowanie zinwentaryzowanej emisji
arsenu.

Działania na obniżenie stężeń As w strefie dolnośląskiej 

i w mieście Legnica
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Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1211) 

Podstawowy cel:

❖ przyśpieszenie procesu eliminowania ponadnormatywnych stężeń
substancji

w powietrzu

❖ podniesienie skuteczności działań naprawczych mających na celu
dotrzymanie poziomów dopuszczalnych i docelowych niektórych
substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji pyłu
zawieszonego PM2,5, określonych w dyrektywie Parlamentu
Europejskiego 1 Rady 2008/50/WE i dyrektywie Parlamentu
Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w
sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu

Zmiany w przepisach - cel
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❖ Skrócenie o 3 miesiące terminu opracowania i przedstawiania przez zarząd

województwa do zaopiniowania projektu uchwały ws. programu ochrony

powietrza - POP oraz planu działań krótkoterminowych - PDK (dotychczas 15

miesięcy od otrzymania oceny) – art. 91 ust. 1 POŚ
❖ Skrócenie o 3 miesiące terminu uchwalenia przez sejmik województwa POP

oraz PDK (dotychczas 18 miesięcy od otrzymania oceny) - art. 91 ust. 5 POŚ
❖ Nowe zadanie dla zarządu województwa – uzyskanie opinii ministra

właściwego ds. środowiska do projektu uchwały w sprawie POP (MŚ opiniuje

pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu ws.

programów POP i PDK) – art. 91 ust. 2b POŚ
❖ Nowe zadanie dla zarządu województwa – opracowanie projektu uchwały

ws. opracowania aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref, w
których są przekroczone poziomy docelowe substancji w powietrzu – art. 91

ust. 3a POŚ (dotychczas dot. tylko poziomów dopuszczalnych)

Zmiany w ustawie POŚ - konsekwencje
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❖ Nowe zadanie dla zarządu województwa - obowiązek monitorowania
postępu w realizacji działań naprawczych realizowanych na szczeblu

powiatowymi i gminnym przez podmioty i organy wskazane w POP – art. 91

ust. 3a POŚ

❖ Nowe zadanie dla zarządu województwa - zwiększenie częstotliwości
przekazywania sprawozdań z postępu realizacji działań naprawczych
wynikających z POP i PDK - przekazywanie ministrowi właściwemu ds.

środowiska i właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska

sprawozdania do 30 marca za poprzedni rok kalendarzowy (dotychczas: 1

sprawozdanie co 3 lata) – art. 91 ust. – art. 94 ust. 2a pkt 1 POŚ

❖ Nowe zadanie dla zarządu województwa - obowiązek przedstawiania, w

terminie 6 miesięcy po zakończeniu realizacji POP lub PDK sprawozdania
końcowego z realizacji programu oraz planu działań
krótkoterminowych do Ministra Środowiska oraz do WIOŚ – art. 94 ust.

2a pkt. 2 POŚ

Zmiany w ustawie POŚ - konsekwencje
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❖ zmiany w zakresie harmonogramu działań naprawczych:
- skrócenie czasu realizacji działań średnioterminowych - z 5 lat na okres nie

dłuższy niż 4 lata,
- skrócenie czasu realizacji działań długoterminowych z 10 lat na okres nie dłuższy

niż 6 lat,

- nowy obowiązek określania działań krótkoterminowych z terminem realizacji nie
dłuższym niż 2 lata, w tym w podziale na etapy: I etap - poniżej 1 roku, II etap -
jeden rok, III etap - powyżej jednego roku (ze względu na procedurę decyzyjną
oraz, w przypadku działań inwestycyjnych, ze względu na procedurę zamówień
publicznych),

 określenie szacunkowych kosztów realizacji działań naprawczych z podziałem na
roczne etapy ich realizacji,

 wskaźniki realizacji działań muszą być mierzalne oraz niezbędne jest określenie
efektu ekologicznego w postaci obniżenia emisji,

 w rozporządzeniu podano przykłady wskaźników monitorowania postępu dla
planowanych działań,

Zmiany w rozporządzeniu ws. programów i planów -

konsekwencje
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należy dla każdego obszaru przekroczeń zidentyfikowanego w Ocenie rocznej w

analizowanym roku określić udział procentowy poszczególnych typów emisji w

stężeniach w podziale na:

Tło regionalne:

a) Transgraniczne

b) Z obszaru Polski

c) Przyrodnicze

Tło miejskie 
(to co jest na terenie miasta, a poza 

obszarem przekroczeń):

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 
(emisja z obszaru przekroczeń):

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

Zmiany w rozporządzeniu ws. programów i planów -

konsekwencje
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Zmiana zasad przygotowania programów ochrony powietrza – dotyczy 
przygotowania nowych programów, których obowiązek wynika z 
oceny jakości powietrza za 2018 r.

STREFA NO2 pył PM10 Arsen B(a)P pył PM2,5

Aglomeracja wrocławska C C A C C1

Miasto Legnica A C C C C1

Miasto Wałbrzych A C A C C1

dolnośląska A C C C C1
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Wskaźnik Nazwa strefy Typ normy Czas 

uśredniania

Powierzchnia 

obszaru 

przekroczenia 

km2

Udział  w 

powierzchni 

strefy %

Liczba 

mieszkańców 

obszaru 

przekroczenia

Udział w 

liczbie 

mieszkańców 

strefy 

PM10 Aglomeracja 

Wrocławska 

Poz. 

dopuszczalny

Śr. 24-godz

88,1 30,1 % 321 826
50,3 %

Miasto 

Legnica
9,8 17,5 % 42 108

42,1 %

Miasto

Wałbrzych
9,3 10,9 % 24 674

21,8 %

Strefa 

dolnośląska

68,9 0,4 % 113 836 5,6 %

Średnia 

roczna
4,1 0,1 % 9 400 0,5 %

PM2,5 Aglomeracja 

Wrocławska 

Poz. 

dopuszczalny 

II faza

Średnia 

roczna

52,8 18,0 % 115 400 18,1 %

Miasto 

Legnica

2,3 4,1 % 4 032 4,0 %

Miasto

Wałbrzych

3,3 3,9 % 8 850 7,8 %

Strefa 

dolnośląska

26,6 0,1 % 30 118 1,5 %

Ocena stanu jakości powietrza za 2018 r. - GIOŚ
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Wskaźnik Nazwa strefy Typ normy Czas 

uśredniania

Powierzchnia 

obszaru 

przekroczenia 

km2

Udział w 

powierzchni 

strefy %

Liczba 

mieszkańców 

obszaru 

przekroczenia

Udział w 

liczbie 

mieszkańców 

strefy %

As w 

PM10

Miasto

Legnica
Poz.

docelowy
Średnia 

roczna

32 57,1% 56 121 56,1

Strefa dolnośląska 255 1,3% 107 813 5,3

BaP

Aglomeracja 

Wrocławska 

Poz. 

docelowy

Średnia 

roczna

293 100% 639 258 100

Miasto

Legnica
40,9 73,0% 100 081 100

Miasto

Wałbrzych
85 100% 113 100 100

Strefa dolnośląska 19 043,8 97,6% 2 048 564 100

NO2
Aglomeracja 

Wrocławska 
Poz. 

dopuszczalny

Średnia 

roczna
0,8 0,3% 1 800 0,3

Ocena stanu jakości powietrza za 2018 r. - GIOŚ

14



 Obowiązywanie nowych przepisów: ustawa POŚ dnia 29.06.2019 r., 

rozporządzenie 

dnia 09.07.2019 r.

 W trakcie realizacji - Aktualizacja programu ochrony powietrza wykonywana

w oparciu o „Ocenę poziomów substancji w powietrzu i wyniki klasyfikacji

stref w województwie dolnośląskim za 2017 r.” (zawarcie umowy w dniu

23.01.2019 r.)

W ramach prac nad Aktualizacją POP odbyły się spotkania z przedstawicielami

gmin województwa, na których przedstawiono projekty zmienianych przepisów

oraz wskazano na konieczność ścisłej współpracy przy określaniu działań
naprawczych.

 Odstąpiono od umowy

Gdzie nas zastały nowe przepisy
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 w dniu 25.10.2019 r. Województwo Dolnośląskie zawarło umowę z Biurem

Studiów i Pomiarów Proekologicznych EKOMETRIA sp. z o. o. z Gdańska

na wykonanie Programu ochrony powietrza dla województwa

dolnośląskiego na podstawie Oceny poziomów substancji w powietrzu za

2018 r.

 koszt realizacji umowy: 480 935,00 PLN.  (w tym 247 966,00 zł dotacja 

WFOŚiGW, 240 dotacja celowa z BP)

 termin realizacji zadania ustalono na dzień 30 kwietnia 2020 r.

 termin przyjęcia uchwały – do dnia 15 czerwca 2020 r.

Co teraz
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 Skrócenie terminu sprawozdawczości dla gmin (propozycja do 15 stycznia za 
rok poprzedni) – marszałek województwa do 31 marca każdego roku

 Określenie działania wzmacniającego realizację uchwał antysmogowych

W toku analiz scenariuszy działań założono, że do 2025 r. uchwały 
antysmogowe będą zrealizowane w 50 % (tj. wymiana 227 134 kotłów na paliwa 
stale na terenie całego województwa; koszt 3 407 mln zł. )
Podstawą do rzetelnego zarządzania procesem wymiany kotłów będzie:

- wykonanie szczegółowych inwentaryzacji źródeł w gminach

- stworzenie systemu dotacji

- opracowanie szczegółowych harmonogramów rz.-fin. gwarantujących 
realizację uchwał antysmogowych

 Określenie w POP (akt prawa miejscowego) konkretnych zadań z 
konkretnym terminem ich realizacji – ryzyko: naruszenie zasady 
samodzielności jednostek samorządu terytorialnego

Wyzwania
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POP dla województwa dolnośląskiego

Anna Jerzmańska – główny specjalista w Wydziale Środowiska UMWD


