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Dokonanie przeglądu rozwiązań programów

ochrony powietrza oraz praktyki ich wdrażania –

koniec 2011 r.

Przegląd możliwości finansowania programów

ochrony powietrza w obecnej perspektywie

finansowej - I półrocze 2012 r.

Przygotowanie poradnika dot. tworzenia

programów ochrony powietrza – w przyszłej

perspektywie finansowej - koniec 2012 r.

Plan pracy grupy roboczej 

HARMONOGRAM PRAC GRUPY 

ROBOCZEJ – 2011-2012 R. 
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Opracowanie zaleceń dotyczących zasad 

wsparcia energetyki źródeł odnawialnych               

w przyszłej perspektywie finansowej - rok 

2012.

Opracowanie możliwości oraz wskazań do 

finansowania działań w zakresie ochrony 

powietrza - ? 

Plan pracy grupy roboczej - cd 

HARMONOGRAM PRAC GRUPY 

ROBOCZEJ – 2011-2012 R. 
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14 lutego 2011r. 

2 czerwca 2011r.

18 listopada 2011r.

Posiedzenia Grupy roboczej w 2011 r.
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Wykaz programów ochrony powietrza 

realizowanych w Polsce

Problemy w przygotowaniu programów 

ochrony powietrza

Problemy na etapie wdrażania działań 

naprawczych określonych programami 

ochrony powietrza

Przegląd rozwiązań realizowanych programów ochrony 

powietrza oraz praktyki ich wdrażania – 18. 11.2011 r. 

HARMONOGRAM PRAC GRUPY 

ROBOCZEJ – II POŁOWA 2011 R. 
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Wykaz realizowanych programów ochrony 

powietrza w Polsce

6

Województwo Ilość wykonanych POP

Dolnośląskie 1 (wojewódzki program ochrony powietrza dla stref na 

terenie województwa dolnośląskiego, w których zostały 

przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe 

substancji w powietrzu)

Kujawsko – pomorskie -

Lubelskie 4

Lubuskie 4

Łódzkie 13

Małopolskie 1 (program ochrony powietrza dla stref województwa 

małopolskiego)

Mazowieckie 20

Opolskie 4



Wykaz realizowanych programów ochrony 

powietrza w Polsce

7

Województwo Ilość wykonanych POP

Podkarpackie 3

Podlaskie 2

Pomorskie 5

Śląskie 1 (Program ochrony powietrza dla stref województwa 

śląskiego, w których stwierdzone zostały 

ponadnormatywne poziomy stężeń substancji w 

powietrzu)

Świętokrzyskie 3

Warmińsko – Mazurskie -

Wielkopolskie 2

Zachodniopomorskie 6



Wykaz realizowanych programów 

ochrony powietrza 

Programy ochrony powietrza 

na stronach Ministerstwa Środowiska

Strona główna – środowisko – atmosfera – ochrona powietrza – programy 

ochrony powietrza

http://www.mos.gov.pl/kategoria/4552_wykaz_obowiazujacych_programow_oc

hrony_powietrza_w_polsce/

8



Zbyt krótki czas na przygotowanie projektu programu ochrony

powietrza oraz przyjęcie go w drodze uchwały sejmiku

województwa od otrzymania wyników oceny jakości powietrza,

Skomplikowane procedury przyznawania środków z NFOŚiGW

oraz wfośigw na przygotowanie projektu programu ochrony

powietrza,

trudności w ewidencjonowaniu emisji z parametrami technicznymi

emitorów,

trudności w zbieraniu danych od osób fizycznych,

Problemy w przygotowaniu programów ochrony powietrza
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brak środków administracyjno-prawnych pozwalających samorządom

gminnym na przymuszenie mieszkańców do zmiany sposobu

ogrzewania mieszkań. Podłączenie budynku do miejskiej sieci cieplnej

czy wymiana źródła ciepła są aktualnie działaniami zupełnie

dobrowolnymi. W wielu przypadkach mieszkańcy nie chcą prowadzić

ww. działań,

wysokie koszty zakupu paliw ekologicznych,

wysokie koszty eksploatacyjne niskoemisyjnych źródeł ciepła,

brak możliwości dofinansowania kosztów eksploatacji niskoemisyjnych

źródeł ciepła,

Problemy na etapie wdrażania działań naprawczych określonych 

programami ochrony powietrza:
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brak środków finansowych w budżetach własnych samorządów na

realizację zadań określonych w programach,

małe zainteresowanie budową przyłączy sieci ciepłowniczej

ze strony podmiotów zarządzających budynkami na terenie miast,

brak narzędzi prawnych umożliwiających kontrolę indywidualnych

systemów grzewczych,

brak narzędzi prawnych umożliwiających wprowadzenie i kontrolę

strefy ograniczonej strefy komunikacyjnej,

trudność w monitorowaniu na bieżąco nowych źródeł emisji, które

mogą mieć wpływ na brak efektu ekologicznego realizowanych działań

Problemy na etapie wdrażania działań naprawczych określonych 

programami ochrony powietrza c.d:
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wejście w życie zmiany ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz

niektórych innych ustaw – I kwartał 2012 r.,

Prezentacja nowych wytycznych do przygotowania programów ochrony

powietrza – styczeń 2012 r.

przygotowanie założeń do krajowego programu ochrony powietrza – II

kwartał 2012 r.,

przygotowanie analizy prawnej dotyczącej wprowadzenia zmian do

obowiązującego porządku prawnego w zakresie wyeliminowania barier

w realizacji działań naprawczych określonych programami ochrony

powietrza – I połowa 2012 r.

Krajowy program ochrony powietrza

HARMONOGRAM PRAC GRUPY W 2012 R.
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wprowadzanie nowych niskoemisyjnych 

technologii w systemie transportu publicznego i 

służb miejskich, 

umożliwienie kontrolowania indywidualnych 

palenisk i kotłowni domowych oraz nałożenia kar 

w przypadku spalania odpadów lub paliwa 

gorszej jakości niż wymagane,

Krajowy program ochrony powietrza
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wprowadzenie w miastach dla zarządzającego 

drogą obowiązku czyszczenia ulic na mokro,

wprowadzenie obowiązku opiniowania założeń 

do planów zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe, w zakresie jego 

zgodności z zapisami programów ochrony 

powietrza, 

Krajowy program ochrony powietrza
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wprowadzenie do miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego zapisów 

określających preferowany sposób ogrzewania 

budynku, 

wprowadzenie stref ograniczonej emisji 

komunikacyjnej.

Krajowy program ochrony powietrza
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Ministerstwo Środowiska planuje także uruchomienie 

ogólnokrajowej kampanii promocyjno-edukacyjnej 

adresowanej do szerokiego kręgu obywateli, mającej na celu 

m.in. 

uświadamianie społeczeństwu negatywnych skutków 

zdrowotnych spalania śmieci w urządzeniach do tego nie 

przystosowanych (przydomowe piece węglowe),

promowanie efektywnych i niskoemisyjnych rozwiązań w 

zakresie ogrzewania nowobudowanych osiedli i domów,

Jakość  powietrza i jej poprawa 

dodatkowe działania  Ministra Środowiska 
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zaangażowanie służb porządkowych – (straż 

miejska) do współdziałania w zakresie 

kontrolowania indywidualnych palenisk i kotłowni 

domowych, a także nakładania kar w przypadku 

spalania odpadów lub paliwa gorszej jakości, 

bezwzględne egzekwowanie mycia ulic na mokro 

w okresie kwiecień – październik, poprzez 

uruchomienie „obywatelskich interwencji”,

Jakość  powietrza i jej poprawa 

dodatkowe działania Ministra Środowiska
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upowszechnienie ekologicznych zachowań kierowców 

związanych z podróżowaniem pojazdami silnikowymi 

(propagowanie ekonomicznego stylu jazdy, zmniejszenia 

prędkości przy zmianie sygnalizacji świetlnej, w celu 

zmniejszenia szybkości hamowania samochodów),

propagowanie korzystania z komunikacji zbiorowej,

tworzenie wydzielonych pasów ruchu dla pojazdów 

komunikacji zbiorowej, taksówek, i samochodów z pełną 

obsadą pasażerów. 

Jakość  powietrza i jej poprawa 

dodatkowe działania Ministra Środowiska
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obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2011 r. o systemie

handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz.

695) – I kwartał 2012 r.

zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji od dnia

1 stycznia 2013 r. – II kwartał 2012 r.,

odnawialne źródła energii – element Pakietu energetyczno-klimatycznego

- II połowa 2012 r.

Realizacja zadań wynikających z Pakietu 

energetyczno – klimatycznego:

PLAN PRAC GRUPY W 2012 R.
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Roman Głaz
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