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5 lutego 2014 r. Warszawa

21 marca 2014 r. Warszawa

14 kwietnia 2014 r. Warszawa

7 października 2014 r. Warszawa

30 października 2014 r. Warszawa
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Przedmiotem spotkania Grupy Roboczej było omówienie przez

pracowników Departamentu Ochrony Powietrza w Ministerstwie

Środowiska, przyjętego w dniu 18 grudnia 2013 r. przez Komisarzy UE,

Pakietu „The Clean Air Policy Package” oraz przedstawienie przez

Przewodniczącego Grupy planów działań na rok 2014 r.

Przedstawiono informację na temat przygotowywanych, na forum UE, w

ramach Pakietu „The Clean Air Policy Package” nowych propozycji

dokumentów Komisji Europejskiej, o charakterze legislacyjnym oraz poza -

legislacyjnym, mających na celu dalszą poprawę jakości powietrza na

obszarze EU, w tym przede wszystkim w państwach, w których notowane

są najwyższe stężenia zanieczyszczeń powietrza.

Posiedzenie Grupy roboczej w dniu 5 lutego 2014 r.
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Pakiet powietrzny zawiera:

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący Programu „Czyste powietrze 

dla Europy”,

Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji 

niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE 

(NEC),

Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji 

niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania 

(MCP),

Decyzję Rady w sprawie przyjęcia zmiany Protokołu z 1999 r. do Konwencji z 1979 r. 

w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości w zakresie 

przeciwdziałaniu zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawania ozonu w warstwie przyziemnej,

„Impact Assessment” (Ocena wpływu).

Posiedzenie Grupy roboczej w dniu 5 lutego 2014 r. - cd
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Podczas spotkania omówiono cele i potrzeby Grupy Roboczej na

2014 r. Dotyczyły one przede wszystkim potrzeby wymiany

informacji i dobrych praktyk z państwami członkowskimi UE, które

mają podobne problemy z dotrzymaniem standardów jakości

powietrza. Wskazana została także potrzeba kontynuacji prac nad

Krajowym Programem Ochrony Powietrza, uciążliwości

zapachowej oraz stworzenia jednolitego systemu ewidencyjno-

opłatowego na poziomie krajowym.

Posiedzenie Grupy roboczej w dniu 5 lutego 2014 r. - cd
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Celem spotkania Podgrupy Roboczej ds. Wytycznych do programów ochrony powietrza w

dniu 21 marca br. było sporządzenie założeń do opisu przedmiotu zamówienia

polegającego na opracowaniu Poradnika dla organów administracji publicznej, mającego na

celu podniesienie jakości i skuteczności uchwał sejmików województw w sprawie

programów ochrony powietrza, które stanowią akty prawa miejscowego.

Poradnik dla organów administracji publicznej będzie miał tytuł „Podniesienie jakości

i skuteczności zarządzania jakością powietrza w strefach w celu zapewnienia

czystego powietrza w województwie”.

Posiedzenie Grupy roboczej w dniu 21 marca 2014r –
Podgrupa Robocza ds. Wytycznych do pop
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Ustalono, że w zakres merytoryczny Poradnika będzie obejmował przede wszystkim:

usytuowanie uchwał w sprawie programów ochrony powietrza oraz w sprawie planów

działań krótkoterminowych w hierarchii prawa; przygotowanie wzorcowego projektu

uchwały, który następnie będzie wykorzystany przez wszystkie województwa przy

sporządzaniu właściwych uchwał; wskazówki i zbiór dobrych praktyk do przygotowania

uchwał w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.

Ponadto w ramach Poradnika wskazane zostaną luki prawne, które wykluczają możliwość

nałożenia na właściwe organy administracji publicznej oraz podmioty gospodarcze działań

naprawczych, określanych w harmonogramach rzeczowo-finansowych do programów

ochrony powietrza.

Na spotkaniu ustalono także harmonogram prac nad opracowaniem przedmiotowego

Poradnika oraz częstotliwość spotkań z Wykonawcą, który zostanie wyłoniony w ramach

przetargu nieograniczonego.

Posiedzenie Grupy roboczej w dniu 21 marca 2014r-
Podgrupa Robocza ds. Wytycznych do pop- cd

-cd 
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Celem spotkania Podgrupy Roboczej ds. dokumentów strategicznych było przedstawienie idei

średniookresowych dokumentów strategicznych, przygotowanych na poziomie krajowym przez Ministerstwo

Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Środowiska pt. „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”

(BEIŚ) oraz przez Ministerstwo Środowiska pt. „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów

wrażliwych na zmiany klimatyczne do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020). Ponadto, w

ramach spotkania przedstawiona została informacja o inicjatywie Województwa Małopolskiego odnoszącej

się do przygotowania uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zakazu spalania węgla na

obszarze miasta Kraków.

- Podgrupa Robocza ds. dokumentów strategicznych
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Posiedzenie Grupy roboczej w dniu 14 kwietnia 2014r  



Spotkanie z Wykonawcą poradnika pt.: „Podniesienie jakości i skuteczności

zarządzania jakością powietrza w strefach w celu zapewnienia czystego powietrza

w województwie. Poradnik dla organów administracji publicznej.”

Celem spotkania było omówienie, z wyłonionym w ramach przetargu

nieograniczonego, Wykonawcą Poradnika harmonogramu pracy, jak również

metodologii realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawcą pracy jest firma : 
KACZOR KLIMCZYK PUCHER WYPIÓR

ADWOKACI Spółka Partnerska

ul. Dubois 4/6

50-208 Wrocław, Polska

Posiedzenie Grupy roboczej w dniu 7 października 2014r-
Podgrupa Robocza ds. Wytycznych do pop
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Na spotkaniu Strony ustaliły, że poradnik ma przyjąć w swym ostatecznym kształcie formę

Vademecum - Przewodnika dla urzędników administracji publicznej w zakresie postępowań w

przedmiocie opracowania programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.

Podczas spotkania, członkowie Grupy Roboczej nakreślili Wykonawcy ogólne przesłanki stojące za

potrzebą przygotowania poradnika. Zaznaczona została rola problemów, na jakie napotykają

urzędnicy administracji samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, w kontaktach z sądami

administracyjnymi w przypadku zaskarżania uchwał sejmików województw, będących aktami prawa

miejscowego. Wskazano na konieczność uwzględnienia w poradniku, nie tylko orzecznictwa, ale –

w miarę możliwości – przykładów różnych podejść do realizacji przepisów ustaw i aktów

wykonawczych do nich.

Posiedzenie Grupy roboczej w dniu 7 października 2014r -
Podgrupa Robocza ds. Wytycznych do pop -cd
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Spotkanie z Wykonawcą poradnika pt.: „Podniesienie jakości i skuteczności zarządzania

jakością powietrza w strefach w celu zapewnienia czystego powietrza w województwie.

Poradnik dla organów administracji publicznej.”

Podczas spotkania przedstawiona została przez Wykonawcę I wersja Poradnika, który został

przekazany drogą elektroniczną do członków Grupy w dniu 27 października br. do wstępnej

weryfikacji. Podczas spotkania omówione zostały uwagi zgłoszone w trybie roboczym przez

członków Grupy, ponadto wskazane zostały obszary, które wymagają uzupełnienia i

weryfikacji. Na spotkaniu ustalono termin przekazania wyników pracy do uzgodnień, w celu

możliwości poprawy dokumentu przez Wykonawcę przed oficjalnym przekazaniem pracy.

Posiedzenie Grupy roboczej w dniu  30 października 2014r-
Podgrupa Robocza ds. Wytycznych do pop
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W dniach 15-19 września 2014r. przedstawiciele Grupy uczestniczyli w wizycie

studyjnej do Włoch, poświęconej problematyce podejmowanych przez właściwe

organy administracji publicznej działań naprawczych, na szczeblu regionalnym i

lokalnym, mających na celu osiągnięcie standardów jakości powietrza dla

niektórych substancji w powietrzu, określonych w prawodawstwie unijnym.

Wizyta studyjna
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1. ARPA Lombardia- Mediolan

System monitorowania powietrza; inwentaryzacja emisji w regionie; modele jakości powietrza; regionalny

plan działania na rzecz jakości powietrza; organizacja ruchu w mieście; finansowanie planów gmin i regionu

w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią.

2. Palagio di Parte Guelfa- Florencja (Toskania)

Strategie i koncepcje rozwoju komunikacji miejskiej we Florencji; ograniczone strefy ruchu; organizacja

transportu prywatnego i publicznego na terenie miasta.

3. Urząd Burmistrza w Tocco da Casauria (Abruzja)

Prezentacja studium przypadku- Tocco da Casauria: miejscowość w całości zasilana w energię z turbin

wiatrowych; od pomysłu do realizacji

Wizyta studyjna- cd
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W 2015 r. w ramach spotkań Grupy Roboczej poruszana będzie następująca tematyka:

Działania modernizacyjno-odtwórcze planowane w sektorze ciepłownictwa w kontekście prac

prowadzonych nad aktualizacją Dyrektywy EcoDesign oraz Pakietu powietrznego w UE

Wymiana doświadczeń poszczególnych województw w zakresie funkcjonowania programów ochrony

powietrza, w zakresie m.in. nakładania obowiązków, możliwości ich egzekucji i pojawiającego się

orzecznictwa administracyjnego

Cykl spotkań z wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą Poradnika dla organów administracji

publicznej na temat: „Podniesienie jakości i skuteczności zarządzania jakością powietrza w strefach w celu

zapewnienia czystego powietrza w województwie” cz. II. Omówienie celu i wytycznych do Opisu przedmiotu

zamówienia .

Plany na 2015 r 
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Dalsze prace nad „The Clean Air Policy Package” 

Opracowanie Wytycznych dla administracji samorządu terytorialnego szczebla lokalnego nt. ograniczania 

niskiej emisji w gminach, z uwzględnieniem kwestii pozyskiwania środków finansowych na wymianę kotłów; 

dobre praktyki w zakresie zawierania umów z osobami fizycznymi na wymianę kotłów oraz informacji  na 

temat nowoczesnych rozwiązań technicznych - wysokosprawnych kotłów małej mocy. 

Opracowanie nt. „Weryfikacja substancji objętych opłatami i stawek opłat, systemu pozyskiwania danych o 

emisjach, ich weryfikacji, powiązania i ujednolicenia baz z systemów monitoringu i sprawozdawczości”

Prace nad rozwiązaniem problemu uciążliwości zapachowej

Plany na 2015 r -cd 
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Wizyty studyjne:
Wizyta studyjna do Republiki Federalnej Niemiec nt. „ Wykorzystanie alternatywnych źródeł

energii w celu wyeliminowania przekroczeń standardów jakości powietrza, związanych z

wykorzystaniem paliw konwencjonalnych w sektorze bytowo-komunalnym.

Wizyta studyjna do Austrii nt. „Wymiana informacji dotyczących realizowanych programów

ochrony powietrza w strefach, działań administracji lokalnej w zakresie ograniczania tzw.

niskiej emisji z sektora bytowo-komunalnego oraz emisji pochodzącej z transportu,

wykorzystania odnawialnych źródeł energii.”

Plany - wizyty studyjne
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Ekspertyzy :

Opracowanie nt. "Lista substancji i związków chemicznych, które są przyczyną najdotkliwszych

uciążliwości zapachowych”,

Opracowanie nt. „Metodyki szacowania wielości emisji substancji złowonnych z poszczególnych

instalacji, referencyjnej metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu, wartości odniesienia

substancji zapachowych w powietrzu i metody oceny zapachowej jakości powietrza oraz katalogu

rozwiązań ochrony powietrza mających na celu eliminację tych uciążliwości”.

Opracowanie nt. „Istota i znaczenie kosztów realizacji programów ochrony powietrza dla zarządzania

jakością powietrza w województwie, powiecie, gminie i na poziomie krajowych ”.

Opracowanie nt. „Wytyczne dotyczące technicznych rozwiązań umożliwiających ograniczenie

uciążliwości zapachowej dla chowu trzody chlewnej, drobiu oraz zwierząt futerkowych”.

Plany- ekspertyzy: 
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