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Wielkości pyłu PM10 zmierzone w latach 2010-2015 r. w strefie podkarpackiej
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Wielkości zmierzone pyłu PM10 w latach 2010-2015 r. w Rzeszowie
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Wielkości zmierzone pyłu PM2,5 w latach 2010-2015 r. w strefie podkarpackiej
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Wielkości zmierzone pyłu PM2,5 w latach 2010-2015 r. w Rzeszowie
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Wielkości zmierzone benzo(a)pirenu w latach 2010-2015 r. w strefie podkarpackiej
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Wielkości zmierzone benzo(a)pirenu w latach 2010-2015 r. w Rzeszowie
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Udział poszczególnych źródeł w emisji całkowitej w 2015r. 
w strefie podkarpackiej

6%

6%

1%

17%

6%

4%

70%

85%

95%

4%

1%

0

2%

1%

0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

PM10

PM2,5

B(a)P

Emisja punktowa Emisja liniowa Emisja powierzchniowa Emisja z rolnictwa Emisja niezorganizowana



Udział poszczególnych źródeł w emisji całkowitej w 2015r. 
w strefie miasto Rzeszów
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W związku z występującymi przekroczeniami stężeń

dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, pyłu

zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego

benzo(a)pirenu zostały opracowane naprawcze programy

ochrony powietrza, które są podstawowym dokumentem

strategicznym umożliwiającym zarządzanie jakością

powietrza.

Zarządzanie jakością powietrza - programy ochrony powietrza



1. Program ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów z uwagi na stwierdzone

przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5 wraz z rozszerzeniem związanym

z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu

docelowego benzo(a)pirenu” oraz z Planem Działań Krótkoterminowych”,

przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXX/543/16 z dnia

29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia

„Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów”, opublikowaną

w Dz. U. Woj. Podk. z dnia 9 stycznia 2017r., pod poz. 73;

Aktualnie na obszarze województwa podkarpackiego obowiązują 

programy ochrony powietrza:



Ww. uchwały weszły w życie 24 stycznia 2017 roku. 

Aktualnie na obszarze województwa podkarpackiego obowiązują 

programy ochrony powietrza:

2. Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone

przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz poziomu docelowego

benzo(a)pirenu” oraz z Planem Działań Krótkoterminowych” przyjęta uchwałą

Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXX/544/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla

strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego

pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu”

wraz z Planem Działań Krótkoterminowych, opublikowaną w Dz. U. Woj. Podk.

z dnia 9 stycznia 2017r., pod poz. 74.



Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej DIAGNOZA
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Program ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów DIAGNOZA
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Naprawcze programy ochrony powietrza – zdiagnozowane 
przyczyny złego stanu jakości powietrza

Przyczyny przekroczeń stężeń dopuszczalnych i docelowych

• emisja z indywidualnych systemów grzewczych tzw. „niska emisja”

• transport samochodowy

• specyficzne warunki klimatyczne i położenie miast, wpływ temperatury powietrza

• emisja napływowa

• wartość tła naturalnego



Działania naprawcze wynikające z programów 

ochrony powietrza

ograniczenie emisji 

powierzchniowej

systemowe

wspomagające

ograniczenie emisji liniowej



Programy ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej –
DZIAŁANIA NAPRAWCZE

• likwidacja ogrzewania węglowego w lokalach w gminach
miejskich i zamiana na sieć ciepłowniczą lub ogrzewanie
gazowe, w gminach wiejskich na gazowe i węglowe klasy 5

• poprawa efektywności energetycznej w obiektach budowlanych
(stosowanie odnawialnych źródeł energii, termomodernizacje)

• wymagana roczna redukcja emisji w województwie w latach 2017-2023: 

pyłu zawieszonego PM10 - 675,26 Mg/rok, 

pyłu zawieszonego PM2,5 – 491,56 Mg/rok, 

benzo(a)pirenu 0,074 Mg/rok

• przewidywane koszty około 118 mln PLN/rok

emisja powierzchniowa



Programy ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej –
DZIAŁANIA NAPRAWCZE

W ramach likwidacji ogrzewania węglowego konieczne jest:

w strefie m. Rzeszów

 podłączenie do sieci cieplnej 102 157m2/rok (koszt 14,3 mln PLN/rok)

lub 

wymiana na ogrzewanie gazowe 102 174,9m2/rok (koszt 16,04 mln PLN/rok)

 termomodernizacja

• powierzchnia budynków ogrzewanych paliwami stałymi przy 

założeniu docieplenia ścian 25 500m2/rok (koszt 1,16 mln PLN/rok)

• powierzchnia budynków ogrzewanych paliwami stałymi przy

założeniu docieplenia ścian i wymiany stolarki 13 700m2/rok 

(koszt 1,16 mln PLN/rok)

emisja powierzchniowa



Programy ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej –
DZIAŁANIA NAPRAWCZE

W ramach likwidacji ogrzewania węglowego konieczne jest:

w strefie podkarpackiej

 wymiana kotłów 156 609,11m2/rok (koszt 17,3 mln PLN/rok)

 podłączenie do sieci cieplnej 174 168,17m2/rok (koszt 24,4 mln PLN/rok)

 podłączenie do sieci gazowej 366 147,36m2/rok (koszt 57,5 mln PLN/rok)

 termomodernizacja

• powierzchnia budynków ogrzewanych paliwami stałymi przy założeniu

docieplenia ścian 476 900m2/rok (koszt 44,0 mln PLN/rok)

• powierzchnia budynków ogrzewanych paliwami stałymi przy założeniu

docieplenia ścian i wymiany stolarki 255 500m2/rok (koszt 44,0 mln PLN/rok)

emisja powierzchniowa



DZIAŁANIA NAPRAWCZE

• czyszczenie ulic na mokro raz w tygodniu na głównych drogach: 
Krosna, Stalowej Woli, Jarosławia, Sanoka, Dębicy, Tarnobrzegu, 
Jasła, Ropczyc, Łańcuta

emisja liniowa

• Zapisy w planach 
zagospodarowania przestrzennego 

• Zapisy w regulaminie utrzymania 
czystości i porządku w gminie

• System informowania mieszkańców

działania 
systemowe

http://www.powietrze.podkarpackie.pl/



DZIAŁANIA NAPRAWCZE

• Ograniczenie emisji 
niezorganizowanej

• Rozbudowa 
magistralnej sieci 
ciepłowniczej 
i gazowej

• Edukacja ekologiczna

działania wspomagające



Zestawienie średnich kosztów uzyskania efektu ekologicznego działań 
naprawczych w zakresie wymiany starych kotłów węglowych 

w indywidualnych systemach grzewczych



Zestawienie średnich kosztów produkcji ciepła



•Zdecydowanie najwięcej zanieczyszczeń pyłu zawieszonego oraz

benzo(a)pirenu jest emitowane przede wszystkim w centrach i starych

dzielnicach miast, w których dominują lub stanowią istotną część

wielorodzinne kamienice ogrzewane węglem lub drewnem.

•Dodatkowym czynnikiem jest duże zagęszczenie budynków, bez zieleni.

•Zarówno stan techniczny dużej ilości kotłów, w których odbywa się spalanie

paliw w celach grzewczych jest zły, także jakość paliw (węgla i drewna)

jest wysoce niezadowalająca.

•Często dochodzi również do tego spalanie w piecach odpadów

z gospodarstw domowych (między innymi butelek PET, kartonów

po napojach, odpadków organicznych i innych).

Czynniki te, w połączeniu z niekorzystnymi warunkami rozprzestrzeniania

się zanieczyszczeń w powietrzu, jakie występują w okresie grzewczym

(inwersje temperatur, niskie prędkości wiatrów) decydują o występowaniu

przekroczeń poziomów normatywnych.

Wnioski z POP



Dodatkowo w ramach analizy zasadności wprowadzania pewnych

ograniczeń w zakresie działań naprawczych wskazano, iż istnieje

konieczność wprowadzania dodatkowych regulacji zgodnie z art. 96 ustawy

POŚ. Zgodnie z artykułem możliwe jest wprowadzenie ograniczeń

stosowania rodzajów lub jakości paliw na terenie województwa.

Zastosowanie w praktyce na terenie strefy tego rodzaju zapisów można

odnieść do ograniczeń co do wymiany kotłów węglowych na nowoczesne

zasilane paliwem stałym. Oprócz zapisów Programu ochrony powietrza

dodatkowym obostrzeniem w ramach uchwały będzie zapis o możliwości

korzystania z kotłów spełniających tylko wymagania klasy 5 w ramach normy

PN-EN 303-5:2012, która określa standardy emisyjne dla urządzeń na paliwa

stałe o małej mocy do 500 kW. Termin likwidacji wszystkich urządzeń

niespełniających to kryterium ustala się na rok 2023.

Wnioski z aktualizacji POP



Uchwała „antysmogowa”

Uchwała „antysmogowa”, określa:

1) granice obszaru, na którym wprowadza się ograniczenia lub zakazy,

2) rodzaje podmiotów lub instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia lub
zakazy,

3) rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania lub których stosowanie
jest zakazane na obszarze, lub parametry techniczne lub rozwiązania techniczne
lub parametry emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw,
dopuszczonych do stosowania na tym obszarze.

Uchwała, może także określać:

1) sposób lub cel wykorzystania paliw, który jest objęty ograniczeniami określonymi
w uchwale;

2) okres obowiązywania ograniczeń lub zakazów w ciągu roku;

3) obowiązki podmiotów objętych uchwałą w zakresie niezbędnym do kontroli
realizacji uchwały.

Uchwała, nie ma zastosowania do instalacji, dla których wymagane jest uzyskanie
pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów
do powietrza, albo dokonanie zgłoszenia. Uchwała, jest aktem prawa
miejscowego.



Sejmik Województwa Podkarpackiego kierując się potrzebą

podjęcia pilnych działań w zakresie ograniczenia tzw. „niskiej

emisji”, wpływającej negatywnie na zdrowie mieszkańców

Podkarpacia oraz zgodnie z zapisem artykułu 96 ustawy Poś,

podjął decyzję o konieczności wprowadzenia uchwały

antysmogowej na terenie województwa podkarpackiego.

Uchwała „antysmogowa”



Zarząd Województwa Podkarpackiego na najbliższym posiedzeniu powoła

Zespół Roboczy do opracowania tzw. „uchwały antysmogowej”

i tym samym zainicjuje prace nad jej zakresem i treścią, które zostaną

wypracowane przy udziale samorządów, zainteresowanych podmiotów

oraz środowisk naukowych.

Będzie ona również uzupełnieniem działań legislacyjnych w zakresie

jakości paliw oraz wymagań dla kotłów na paliwa stałe, które obecnie

są na etapie opiniowania.

Uchwała „antysmogowa”



Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań

dla kotłów na paliwa stałe, który jest obecnie na etapie opiniowania, określa

szczegółowe wymagania dla kotłów wprowadzanych do obrotu o mocy poniżej

500 kW.

Wyznaczone w nim graniczne wartości emisji pyłu, tlenku węgla (CO) oraz

gazowych zanieczyszczeń organicznych (OGC) odpowiadają wymaganiom dla kotłów

klasy V, zgodnie z normą PN-EN 303-5. Ponadto w konstrukcji tych kotłów zakazuje

się stosowania rusztu awaryjnego, który umożliwiłby spalanie nieodpowiedniego

paliwa, w tym odpadów.

Natomiast projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań

jakościowych dla paliw stałych zakłada m.in. wprowadzenie standardów dla paliw

stosowanych w piecach i kotłach domowych.

Nowe rozporządzenia



Paliwa i efektywność 

Najważniejszym kryterium wpływającym na wybór paliwa jest czynnik
ekonomiczny związany ze zubożeniem części społeczeństwa, tj. koszt
jednostkowy paliwa. Do produkcji ciepła w sektorze bytowo-komunalnym
wykorzystuje się przede wszystkim paliwa stałe, czyli węgiel i biomasę.

Ponadto stwierdzane są przypadki stosowania jako paliwa wysokoemisyjnych
mułów poflotacyjnych, powstających w procesie wzbogacania węgla, które
powinny być wykorzystane jedynie w instalacjach przemysłowych
przystosowanych do spalania takiego rodzaju paliwa.

W Polsce obecnie jest ok. 3,5 mln domów jednorodzinnych i są one
ogrzewane w różny sposób.

Jedynie 17% sprzedawanych rocznie kotłów w Polsce to kotły automatyczne
(miałowe, groszkowe lub miałowo-groszkowe), a 83% to kotły zasypowe
(ręczne), które umożliwiają wykorzystywanie paliw różnej jakości.



Wybrane bariery i ograniczenia

• Systemowe:
– na chwilę obecną brak systemowego i kompleksowego podejścia do działań z zakresu
poprawy jakości powietrza, uwzględnionego w odpowiednich politykach sektorowych oraz
aktach prawnych,
– brak odrębnego priorytetu dotyczącego ochrony powietrza, w Programach
Operacyjnych przyjętych przez Komisję Europejską, w ramach Perspektywy Finansowej
UE na lata 2014–2020,
– brak możliwości przeniesienia obowiązku realizacji działań naprawczych, określonych
uchwałą sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza, na szczebel
powiatowy i gminny.
• Prawne:
– brak podstaw prawnych do przygotowania programów ograniczania niskiej emisji,
– brak możliwości nałożenia przez administrację samorządu terytorialnego szczebla
wojewódzkiego obowiązku realizacji działań naprawczych na administrację samorządu
terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego,
– niewystarczające regulacje prawne w zakresie kontrolowania osób fizycznych,
użytkujących urządzenia do spalania paliw stałych, przez służby gminne,



Wybrane bariery i ograniczenia

– brak krajowych uregulowań prawnych w odniesieniu do wymagań emisyjnych
z instalacji spalania paliw stałych o mocy poniżej 1 MW,
– niewystarczające regulacje prawne w zakresie egzekucji zakazów lub ograniczeń
w stosowaniu wskazanych rodzajów paliw,
– niewystarczające ujęcie problematyki jakości powietrza w krajowych uregulowaniach
prawnych dotyczących planowania przestrzennego,
• Techniczne:
– wykorzystywanie wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych w sektorze bytowo-
komunalnym,
– dostępność w handlu węgla niskiej jakości dla osób fizycznych użytkujących
indywidualne kotły lub piece, niewyposażone w urządzenia redukujące emisję
zanieczyszczeń,
– stosowanie niskoefektywnych energetycznie i wysokoemisyjnych technik spalania
paliw stałych – węgla i biomasy w urządzeniach grzewczych o małej mocy
– niska efektywność energetyczna budynków mieszkalnych spowodowana
zastosowaniem nieodpowiednich materiałów budowlanych



Wybrane bariery i ograniczenia

– preferowanie biomasy jako paliwa alternatywnego do węgla kamiennego, która
charakteryzuje się większą emisją pyłów drobnych niż węgiel kamienny,
– złożony proces badania jakości paliw, w tym poboru próbek i analiz, w składach
opałowych oraz u osób fizycznych.

• Finansowe:
– w poprzedniej perspektywie zaproponowano niewystarczającą ilość instrumentów
finansowych przeznaczonych na działania naprawcze w zakresie sektora bytowo-
komunalnego,
– polityka akcyzowa państwa w zakresie cen paliw, nieuwzględniająca aspektu
ekologicznego,
– brak wsparcia finansowego spoza budżetów samorządów na realizację programów
osłonowych (gwarantujących trwałość efektu ekologicznego) dla osób zmieniających
sposób ogrzewania i eksploatujących kotły opalane paliwami proekologicznymi,
– brak możliwości współfinansowania i współrealizacji działań proefektywnościowych,
prośrodowiskowych przez stronę trzecią w ramach szerokiego wachlarza partnerstwa
publiczno-prywatnego.



Zarząd Województwa również kształtując politykę ochrony

środowiska w województwie podkarpackim ma na względzie

problem ograniczenia „niskiej emisji” zanieczyszczeń

do powietrza i chce wspierać działania samorządów lokalnych.

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na lata 2014-2020 jest spójny z wymaganiami

zawartymi w naprawczych programach ochrony powietrza.

Możliwości pozyskania środków z Regionalnego Programu Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020



Alokacja środków w ramach osi Czysta Energia

253 741 612 Euro, w tym:

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł

odnawialnych - 62 840 853 Euro

Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią

i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym

w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym - 125 565 733 Euro
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Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,

w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających

oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu- 58 245 590 Euro

Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości

środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację

terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie

zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu

hałasu - 7 089 436 Euro

Możliwości pozyskania środków z Regionalnego Programu Województwa 
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Projekty parasolowe

Projekt parasolowy – w tego typu projekcie beneficjent przygotowuje, zleca
i koordynuje wymianę kotłów i instalacji CO, CWU i gazowej, z których
korzystać będą osoby/podmioty posiadające tytuł prawny do lokalu/budynku.

Beneficjentem „projektu parasolowego” mogą być jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Partnerem projektu mogą być: podmioty, w których większość udziałów lub
akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
i stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych (posiadające
osobowość prawną), organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe, TBS.
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3.3.1. Realizacja planów niskoemisyjnych

Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł

ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe), obejmujące:

 demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła,

 instalację kotła gazowego o sprawności powyżej 90% lub kotła na biomasę klasy

5 z automatycznym zasypem paliwa, według normy PN EN 303-5:2012

 niezbędną do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło przebudowę,

montaż wewnętrznych instalacji CO i CWU.

Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW.

Ten typ projektów będzie realizowany w formie projektów parasolowych.
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3.3.2. Redukcja emisji

Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł

ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe), obejmujące:

 demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła,

 instalację kotła na paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5 z automatycznym

zasypem paliwa, według normy PN EN 303-5:2012

 niezbędną do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło przebudowę,

montaż wewnętrznych instalacji CO i CWU.

Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW.

Ten typ projektów będzie realizowany w formie projektów parasolowych.
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Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

zasadami

Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych: 500 000 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 10 000 000 zł

Finansowanie
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Program ochrony powietrza, a dofinansowanie

W zakresie wymiany/likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła

realizacja projektów możliwa jest wyłącznie na obszarach gmin,

na terenie których stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia

dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 (24h).



Dziękuję Państwu 

za uwagę


