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Posiedzenia Grupy roboczej w 2019 r.:
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Informacja na temat prowadzonych w Ministerstwie Środowiska prac

legislacyjnych zmierzających do zmiany obowiązującego prawodawstwa

krajowego w związku z wypełnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości

Unii Europejskiej

Posiedzenie Grupy roboczej w dniu 25 lutego 2019 r.

Warszawa
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Dyrektywa 2008/50/WE

• 2 luty 2009 r. - wezwanie do usunięcia uchybienia w zakresie pyłu

PM10 dla 9 stref w Polsce

• 1 październik 2010 r. - uzasadniona opinia

• 26 kwiecień 2013 r. - dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia

• 31 marca 2014 r. drugie dodatkowe wezwanie

• 26 luty 2015 r. - dodatkowa uzasadniona opinia

• 17 czerwca 2016 r. – skierowanie skargi do Trybunału

Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)

• 7 września 2017 r. rozprawa przed TSUE

• 22 lutego 2018 r. wyrok TSUE

PROCEDURA NARUSZENIOWA W ZAKRESIE PYŁU PM10
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Dyrektywa 2008/50/WE

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości dotyczy:

Polska uchybiła zobowiązaniom określonym w dyrektywie 2008/50/WE odpowiednio na

podstawie:

1) art. 13 ust. 1 w związku z załącznikiem XI do dyrektywy,

2) art. 22 ust. 3 wskazanej dyrektywy w związku z załącznikiem XI do dyrektywy.

3) art. 23 ust. 1 akapit drugi tej dyrektywy.

PROCEDURA NARUSZENIOWA W ZAKRESIE PYŁU PM10
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Rozwiązania w systemie prawnym 

w obszarze ochrony powietrza 

 Nastąpiła modyfikacja przepisów ustawy, według zaleceń KE, zgodnie z użytym przez

TSUE zarzutem odnośnie do użytego w dyrektywie 2008/50/WE formułowania w art. 23

ust. 1 akapit drugi „programy ochrony powietrza określają odpowiednie działania, tak aby

okres, w którym poziomy dopuszczalne i docelowe nie są dotrzymywane, był jak

najkrótszy”, poprzez m.in.:

zmianę terminów przygotowania programów ochrony powietrza (POP) oraz planów

działań krótkoterminowych (PDK), o których mowa w art. 91 i 92 ustawy (15 miesięcy),

obowiązek corocznego monitorowania przez zarząd województwa postępu realizacji

działań realizowanych na szczeblu gminnym, wynikających z POP oraz PDK,

(sprawozdanie coroczne do 31 marca za rok ubiegły oraz po 6 miesiacach od

zakończenia POP)

wprowadzenie dla ministra właściwego do spraw środowiska zadania polegającego na

opiniowaniu projektu uchwały w sprawie POP, pod względem zgodności z

wymaganiami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 91 ust. 10, w

terminie miesiąca od dnia jego otrzymania.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r.  o zmianie ustawy – Prawo 

ochrony środowiska  oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym 

(Dz.U. poz. 1211 )
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Rozwiązania w systemie prawnym 

w obszarze ochrony powietrza 

zmianę delegacji ustawowej w zakresie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 18 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań

krótkoterminowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1028) - doprecyzowanie przepisów krajowych

pod kątem ww. zarzutu wyroku TSUE- nowela- rozporządzenie Ministra Środowiska

z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów

działań krótkoterminowych (Dz. U. poz. 1159),

zmianę delegacji ustawowej do wprowadzenia zmian przepisów rozporządzenia Ministra

Środowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania

informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2018 r. poz. 1120),-

nowela- toczą się prace legislacyjne. (opiniowanie także przez przedstawicieli

GROPiE)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony

środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. poz 1211)

8



Rozwiązania w systemie prawnym 

w obszarze ochrony powietrza 

 modyfikacja przepisów obowiązującego rozporządzenia, według zaleceń KE, zgodnie

z użytym przez TSUE zarzutem odnośnie do użytego w dyrektywie 2008/50/WE

formułowania w art. 23 ust. 1 akapit drugi „programy ochrony powietrza określają

odpowiednie działania, tak aby okres, w którym poziomy dopuszczalne i docelowe nie

są dotrzymywane, był jak najkrótszy”:

 Główne zmiany w stosunku do rozporządzenia MŚ z 2012 r. odnoszą się do

części opisowej programu ochrony powietrza, w zakresie:

 harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji POP, poprzez skrócenie

czasu realizacji działań:

- średnioterminowych – z 5 lat na okres nie dłuży niż 4 lata

- długoterminowych – z 10 lat na okres nie dłuższy niż 6 lat.

 wprowadzony został obowiązek określania działań krótkoterminowych

z terminem realizacji nie dłuższym niż 2 lata od dnia przyjęcia uchwały sejmików

województw w sprawie POP;

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie

programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych

(Dz.U. poz.1159)
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Rozwiązania w systemie prawnym 

w obszarze ochrony powietrza 

 wprowadzone zostały wskaźniki monitorowania postępów realizacji działań

naprawczych oraz osiągniętych efektów ekologicznych,

 modyfikacja poprzedniego rozporządzenia w zakresie informacji niezbędnych

do uwzględnienia w POP i PDK, zgodnie z zakresem i układem określonym

w załączniku nr 12 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca

2018 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących

zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. poz. 1120).

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie

programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych

(Dz.U. poz.1159) - cd
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Rozwiązania w systemie prawnym 

w obszarze ochrony powietrza 

Przedmiot spotkania z Komisją Europejską:

 wyrok z dnia 22 lutego 2018 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)

w zakresie przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10

(naruszenie nr 2008/2199),

 zarzuty formalne w zakresie przekroczeń poziomu dopuszczalnego dwutlenku azotu

(naruszenie nr 2016/2010),

 zapytanie Komisji Europejskiej w zakresie przekroczeń poziomu docelowego

benzo(a)pirenu (naruszenie EU Pilot nr 8815/16/ENVI)

Spotkanie package meeting z Komisją Europejską w dniu 16 listopada 2018 r.
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Rozwiązania w systemie prawnym 

w obszarze ochrony powietrza 

WAŻNE TERMINY i ZADANIA:

 15 luty 2019 r. – przekazanie przez Ministra Środowiska zweryfikowanej odpowiedzi

do KE nt. realizacji wyroku TSUE z dnia 22 lutego 2018 r.

 II kwartał 2019 r. – przekazanie do KE nowelizacji ustawy – Prawo ochrony

środowiska oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie programów ochrony

powietrza oraz planów działań krótkoterminowych),

 30 czerwiec 2020 r. – przekazanie za pośrednictwem systemu EIONET, nowych POP,

przygotowanych na podstawie wyników oceny poziomów substancji w powietrzu za

2018 r.

Konkluzje ze spotkania package meeting z Komisją Europejską
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Rozwiązania w systemie prawnym 

w obszarze ochrony powietrza 

25 lutego 2019 r. – spotkanie Grupy Roboczej ds. Ochrony 

Powietrza i Energetyki w ramach Sieci ENEA

Lipiec 2019 r. – przygotowanie przez Krajowy Ośrodek 

Bilansowania i Zarządzania Emisjami ujednoliconych wskaźników 

emisji zanieczyszczeń powietrza na potrzeby ewaluacji POP-ów 

18 lutego 2020 r. – spotkanie Grupy Roboczej ds. Ochrony 

Powietrza i Energetyki w ramach Sieci ENEA

WAŻNE TERMINY
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DZIEŃ I: 18.11. 2019r.

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA: KOMPLEKS GEO-3EM (Kompleks 

GEO-3EM; ul. Na Grobli 13)

Laboratorium Czujników dla Inteligentnych Obiektów oraz Systemów 

Przesyłania Danych

Laboratorium Dynamiki i Bezpieczeństwa Pojazdów

Akredytowane Laboratorium Transportu Taśmowego,

Posiedzenie Grupy roboczej w dniach 18-20 listopada 2019 r. 

posiedzenie wyjazdowe Wrocław 

GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY 

POWIETRZA I ENERGETYKI 
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DZIEŃ II: 19.11. 2019r.

CZĘŚĆ I:

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA: WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA 

(Plac Grunwaldzki 9, 50-370 Wrocław, bud. D2 s. 17)

Innowacyjna sieć czujników do pomiarów stężeń pyłów na terenie kampusu 

Głównego Politechniki Wrocławskiej - PROF. IZABELA SÓWKA (kierownik 

Zakładu Inżynierii i Ochrony Atmosfery Wydziału Inżynierii Środowiska 

Politechniki Wrocławskiej), zespół projektu: powietrze.pwr.edu.pl

Pomiar emisji odorów – zakres działania akredytowanego Laboratorium 

Badań

Posiedzenie Grupy roboczej w dniach 18-20 listopada 2019 r. 

posiedzenie wyjazdowe Wrocław -cd

GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY 
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CZĘŚĆ II (INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO) 

Zagadnienia ochrony powietrza i efektywności energetycznej 

System monitoringu jakości powietrza w Polsce na przykładzie woj. dolnośląskiego 

POP dla woj. Dolnośląskiego – charakterystyka zagadnień i realizacja zadań 

związanych z ochroną powietrza na terenie woj. Dolnośląskiego z perspektywy władz 

samorządowych- wyzwania i problemy, wprowadzanie nowych kompetencji w 

kontekście POP 

Geneza powstania, przebieg procesu tworzenia i realizacja uchwał antysmogowych na 

terenie województwa dolnośląskiego

Low carbon policy: mobilność niskoemisyjna, planowanie przestrzenne, ciepło sieciowe

– zagadnienia dotyczące poprawy jakości powietrza na terenie województwa 

dolnośląskiego 

Posiedzenie Grupy roboczej w dniach 18-20 listopada 2019 r. 

posiedzenie wyjazdowe Wrocław -cd
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DZIEŃ III: 20.11. 2019r.

OŁAWSKI KLASTER ENERGETYCZNY EKO (Promet-Plast s.c, Gaj 

Oławski 21a, 55-200 Gaj Oławski ) 

Transformacja energetyczna w Polsce 

Prezentacja Oławskiego Klastra Energetycznego - ANDRZEJ JEŻEWSKI 

(Właściciel Promet-Plast s.c., Lider Oławskiego Klastra Energetycznego 

EKO)

Posiedzenie Grupy roboczej w dniach 18-20 listopada 2019 r. 

posiedzenie wyjazdowe Wrocław -cd

GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY 

POWIETRZA I ENERGETYKI 
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W 2020 r. w ramach spotkań Grupy Roboczej poruszana będzie następująca tematyka:

 Sesje wyjazdowe GROPiE do następnych województw,

Działania związane z wdrażaniem KPOP, SOR

Wymiana doświadczeń poszczególnych województw w zakresie funkcjonowania programów ochrony

powietrza, planów działań krótkoterminowych w zakresie m.in. nakładania obowiązków, możliwości ich

egzekucji i pojawiającego się orzecznictwa administracyjnego ,

Efekty działań uchwał antysmogowych,

Sprawozdanie z prac Komitetu Sterującego ds. KPOP,

Sprawozdanie z realizacji Programu „Czyste Powietrze”.

Uciążliwość zapachowa rozwiązania prawne,

Plany na 2020 r. 

GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY 
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Wizyty studyjne:

Wizyta studyjna do Holandii - problematyka wdrażania programów ochrony powietrza

(szczególnie na poziomie lokalnym) i monitorowania jakości powietrza, a także kwestii

odnawialnych źródeł energii, uciążliwość odorowa – 2020r.

Plany - wizyty studyjne

GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY 

POWIETRZA I ENERGETYKI
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Roman Głaz

Warszawa, 30-31 stycznia 2020 r. 
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