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Zgodnie z dyrektywą 2008/50/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy w sprawie jakości
powietrza i czystego powietrza dla Europy, Polska
jest
zobowiązana
do
stosowania
wartości
dopuszczalnych dla określonych zanieczyszczeń
powietrza.
W dniu 16 lutego 2011 r. Komisja Europejska
wystosowała do Polski uzasadnioną opinię w
zakresie opóźnienia wdrożenia Dyrektywy CAFE.
Obowiązkiem samorządów jest zapewnienie
mieszkańcom
życia
w
środowisku
niezagrażającym ich zdrowiu!

Wartości kryterialne do
klasyfikacji stref dla terenu kraju
pył zawieszony PM10

Okres uśredniania wyników pomiarów - 24 h
 Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu - 50 µg/m3
 Dopuszczana częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w
roku kalendarzowym - 35 razy
Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych - 2005 r.
Okres uśredniania wyników pomiarów - rok kalendarzowy
 Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu - 40 µg/m3


Benzo(a)piren

Okres uśredniania wyników pomiarów - rok kalendarzowy

Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu - 1 ng/m3
Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych - 2013 r.


Aktualnie nie spełniamy więc wymagań
dotyczących pyłu PM 10
Terminy
wyznaczone
dla
pozostałych
zanieczyszczeń nie są odległe, a osiągnięcie
dopuszczalnych stężeń dla tych substancji
będzie znacznie trudniejsze.
Przyjęty projekt założeń ustawy o zmianie ustawy
Prawo ochrony środowiska zawiera propozycje, by
wojewódzki
inspektor
ochrony
środowiska
kontrolował terminowość przygotowania i realizacji
programów ochrony powietrza i w przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości, nakładał kary
finansowe w wysokości do 500 tys. zł.

Skuteczna realizacja programów ochrony powietrza i
osiągnięcie
dopuszczalnych
poziomów
zanieczyszczeń
powietrza w Polsce nie będzie możliwe bez systemowych
rozwiązań na poziomie krajowym.
Wykonane dotychczas analizy dowodzą, że wpływ emisji
pochodzącej ze źródeł punktowych w większości stref nie
jest
dominujący,
nawet
na
obszarach
silnie
uprzemysłowionych.
W ostatnich dekadach znacząco wzrósł wpływ emisji pochodzącej ze
źródeł transportowych i komunikacyjnych, określanej mianem
emisji liniowej. W kolejnych latach należy się spodziewać raczej
tendencji wzrostowej, a podejmowane wysiłki jedynie mogą
przyczyniać się do hamowania tej tendencji.

Opracowywane
i
uchwalane
przez
sejmiki
województw
programy
ochrony
powietrza, szczególnie w odniesieniu do
indywidualnych źródeł ciepła zawierają z
reguły
zbiór
zaleceń
trudnych
do
wyegzekwowania.
Istnieje zatem pilna potrzeba wypracowania
nowych rozwiązań prawnych, przy czym
szczególną uwagę należy zwrócić na:
konieczność

sformułowania nowego podejścia do
indywidualnych źródeł ciepła, opartego o tezę, że
decyzja o wyborze urządzenia grzewczego i paliwa
w nim stosowanego nie jest wyłącznie prywatnym
problemem właściciela obiektu. Skutki takiego
wyboru wpływają na stan środowiska, szczególnie
w najbliższym otoczeniu;



konieczność bilansowania indywidualnych oszczędności z
tytułu spalania najgorszej jakości paliw, z odpadami
włącznie, w domowych piecach i kotłach co, ze społecznymi
i trudniejszymi do oszacowania kosztami związanymi z
pogorszeniem standardu życia i w konsekwencji zdrowia
określonej grupy ludzi;



potrzebę
wzmocnienia
narzędzi
ekonomicznego
wspomagania procesów modernizacji indywidualnych źródeł
ciepła, rozbudowy systemów zaopatrzenia sieciowego oraz
ich utrzymania , przy jednoczesnym wypracowaniu
rozwiązań
prawnych
umożliwiających
skuteczne
eliminowanie
zachowań
najbardziej
szkodzących
środowisku;



określenia standardowych narzędzi dla modelowania
procesów
rozprzestrzeniania
się
zanieczyszczeń,
z
wykorzystaniem rzeczywistych danych wejściowych (nie
wskaźników!) oraz danych z pomiarów - umożliwiających
właściwe wyznaczanie stref zanieczyszczeń.
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W prawie energetycznym
W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
We wdrażaniu Dyrektywy ETS o europejskim handlu
uprawnieniami do emisji oraz Dyrektywy IED o
emisjach przemysłowych
W ustawach samorządowych
W prawie ochrony środowiska
W ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania
jakości paliw
W niektórych innych ustawach

I. Zmiany w prawie energetycznym


Wskazanie sankcji za nieopracowanie przez gminę założeń do planu
(ewent. planu) zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe oraz organu odpowiedzialnego za egzekucję;



Konieczność badania zgodności z POP przez samorząd województwa,
a w szczególności przez służby odpowiedzialne za ochronę powietrza.
Opinia negatywna w tym zakresie winna mieć moc sprawczą;



Nałożenie na samorząd województwa obowiązku opracowania
wojewódzkich
założeń
do
planu
zaopatrzenia
lub
wojewódzkiego planu rozwoju energetyki, które powinny być
spójne z zapisami Programów ochrony powietrza, Programów ochrony
środowiska i innymi strategiami regionu. Byłby on wiążący dla gmin
tworzących własne plany, oraz nadawałby kierunki działań wspólne dla
całego województwa.



II. Zmiany w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym


Wprowadzenie nakazu sporządzania planu zagospodarowania
przestrzennego przez organy samorządów leżących na terenie stref
w których odnotowano przekroczenia stężeń dopuszczalnych lub
docelowych;



Wprowadzenie
obowiązku
uwzględnienia
w
planach
zagospodarowania
przestrzennego
zapisów
Planów/Założeń
zaopatrzenia w energię i Programów ochrony powietrza;



Wprowadzenie możliwości uwzględnienia w planach zagospodarowania
przestrzennego ograniczeń dotyczących możliwości instalowania
indywidualnych źródeł ciepła w obszarach w których istnieje sieć
ciepłownicza (nie dotyczy starych źródeł!).

III. Skutki wdrażania Dyrektywy ETS oraz
Dyrektywy IED


Dyrektywa ETS o europejskim handlu uprawnieniami do emisji
(musi zostać wdrożona do przepisów krajowych do 7 stycznia 2013 r.).
Wpłynie na wzrost kosztów przedsiębiorstw ciepłowniczych o mocy od
20MW obniżając ich konkurencyjność na rynku ciepłowniczym;



Dyrektywa IED o emisjach przemysłowych znacznie zaostrzająca
normy emisji SO2 NOx oraz pyłów wchodzi w życie w 2016 roku. W
praktyce wymuszać będzie odchodzenie od spalania samego węgla, w
skrajnych przypadkach prowadzić do zaprzestania wytwarzania ciepła;



Skutki wdrażania wymienionych dyrektyw będą się sumować.
Prowadzić będą do poprawy parametrów ekologicznych dużych źródeł
ciepła, ale zdecydowanie obniżą ich konkurencyjność w stosunku do
źródeł indywidualnych, nie tylko charakteryzujących się dużo niższymi
parametrami ekologicznymi, ale aktualnie nie objętymi systemem
regulacji prawnych.

IV. W ustawach samorządowych


Nadanie obowiązków samorządowi gminnemu przez samorząd wojewódzki
jest poza przepisami o samorządzie lokalnym. Projekt ustawy o wzmocnieniu
udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, współdziałaniu gmin,
powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw nie wprowadza w
tym zakresie zmian;



Nietrudno dowieść że samo nałożenie przez samorządy województw
obowiązków na gminy przyniesie pożądane skutki jedynie pod warunkiem
wyposażenia gmin w odpowiednie i skuteczne kompetencje w odniesieniu do
wszystkich źródeł emisji (szczególnie powierzchniowych) na swoim obszarze.



Ustawa prawo ochrony środowiska (art.84 ust.2) daje wprawdzie
samorządowi wojewódzkiemu możliwość nałożenia obowiązków na dwie grupy
podmiotów, ale jedynie w ściśle ograniczonym zakresie:
- podmioty korzystające ze środowiska – pomiary, ograniczenie czasu
obowiązywania pozwoleń,
- organy administracji – przekazywanie informacji o decyzjach



Taka sytuacja prowadzi do całkowitej nieskuteczności programów
ochrony powietrza!!!

V. Wprawie ochrony środowiska


Program ochrony powietrza, zgodnie z art. 91 POŚ ma charakter prawa
miejscowego, ale brak jest sankcji karnych wprowadzanych bezpośrednio za
naruszanie ograniczeń i zakazów wynikających z POP. Art. 84ust.2 POŚ ?



Programy ochrony powietrza, w aktualnym stanie prawnym, w zasadzie nie mają
możliwości oddziaływania na pracę źródeł punktowych.
-



Przepisy dotyczące postępowania kompensacyjnego prowadzonego w celu uzyskania
pozwolenia w przypadku niedotrzymania poziomów stężeń dopuszczalnych, stwarzają
duże trudność w określeniu reguł postępowania oraz powiązaniu z POP;
Należy szukać odpowiedz na pytanie w jaki sposób można regulować wielkość emisji
przemysłowej na obszarach objętych POP w kontekście zmniejszania oddziaływania
tychże źródeł na jakość powietrza. Jakie dodatkowe przepisy należałoby wprowadzić lub
zmienić istniejące, aby móc na zakładach wymagać podjęcia dodatkowych działań
ograniczających emisję. Chodzi o zmianę wyznaczania emisji w pozwoleniach.

Polskie prawo ochrony środowiska nie reguluje wymagań w stosunku do
wytwarzania energii z paliw stałych w indywidualnych źródłach spalania w
gospodarstwach domowych oraz małych obiektach wykorzystujących instalacje o
mocy poniżej 1 MW.

V. Wprawie ochrony środowiska -cd


Organy wykonawcze gmin w zakresie swoich kompetencji nie mają jasno określonych
uprawnień do kontroli tego czym i w czym palą osoby fizyczne.



Służby ochrony środowiska (WIOŚ) nie mają prawa kontroli osób fizycznych.



W stosunku do osób prawnych obowiązuje 7 dniowy termin uprzedzenia o kontroli. W
przypadku przestrzegania przepisów ochrony środowiska przepis ten jest szkodliwy w
kontekście ochrony powietrza !



Konieczność nowelizacji art.334 POŚ poprzez wprowadzenie w miejsce „w rozporządzeniu”
formy „Kto nie przestrzega ograniczeń lub zakazów określonych w uchwale wydanej na
podstawie art. 96” podlega karze grzywny.



Istnieją wątpliwości co do zgodności art.96 POŚ z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP z uwagi na
ingerencję w sferę praw i wolności jednostki. ??????



Pożądane wprowadzenie, w drodze uchwały gminy, możliwości i zasad wsparcia
finansowego dla osób fizycznych w zakresie realizacji celów wynikających z programu
ochrony powietrza (art. 91 ust 9a POŚ), typu: ulgi w podatku od nieruchomości, zwolnienia
z niektórych opłat, itp.

VI. W systemie monitorowania
i kontrolowania jakości paliw


Wprowadzenie do ustawy 25.08.2006r. o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości paliw definicji paliw
stałych oraz stworzenia całkowitego monitoringu bez
względu na zastosowanie tych paliw czy odbiorcę;



Analiza zasad naliczania akcyzy, aby wyrównać poziom
cenowy na rynku detalicznym, aby paliwa gorszej jakości
były nie dość atrakcyjne w stosunku do paliw lepszych;



Analiza
możliwości
wprowadzenia
opłaty/podatku
zależnego ekologicznie od jakości paliwa (np.: podatek od
zanieczyszczeń zawartych w paliwach stałych) lub inny
mechanizm, który promowałby ekologiczne paliwa.

Wnioski


Uchwalanie kolejnych programów ochrony powietrza przez sejmiki
wojewódzkie, bez wprowadzenia niezbędnych zmian ustawowych,
nie spowoduje istotnych zmian w zakresie poprawy parametrów
jakości powietrza w naszym kraju.



W celu uzyskania oczekiwanych i wymaganych prawem parametrów
jakości powietrza niezbędne jest wprowadzenie nowych lub zmiany
dotychczasowych zapisów w szeregu ustaw, nie tylko bezpośrednio
dotyczących problemów środowiskowych.



Mając świadomość zarówno celów jak i kosztów (szeroko
rozumianych) związanych z wprowadzeniem przedstawionych
propozycji zmian ustawowych, wydaje się koniecznym poszukiwanie
listy hierarchicznej potencjalnych propozycji, przy wyważeniu
proporcji efektów do kosztów.



Samorządy wszystkich szczebli, odpowiedzialne za zapewnienie
swoim mieszkańcom warunków do życia w czystym i zdrowym
środowisku,
muszą
stworzyć
koalicję
nacisku
na
władze
ustawodawcze w celu wypracowania nowych i skutecznych regulacji
prawnych w obszarze powietrza.
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