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Przyczyny przekroczeń – PM10 (24h)
S1 - oddziaływanie emisji związanej z
intensywnym ruchem pojazdów w centrum
miasta
S2 - oddziaływanie emisji związanej z
ruchem pojazdów na głównej drodze
leżącej w pobliżu stacji
S3 - oddziaływanie emisji z zakładów
przemysłowych, ciepłowni, elektrowni
zlokalizowanych w pobliżu stacji
pomiarowej
S5 - oddziaływanie emisji związanych z
indywidualnym ogrzewaniem
budynków
S16 - emisja wtórna zanieczyszczeń
pyłowych z powierzchni odkrytych, np.
dróg, chodników, boisk
S18 - emisja zanieczyszczeń pyłowych z
powierzchni pylących, np. pól,
nieutwardzonych dróg i placów
S22 - zanieczyszczeń spoza strefy przeważa emisja z indywidualnego
ogrzewania domów i mieszkań
0

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w latach 19952013 w podziale na źródła

Redukcja emisji TSP (pył całkowity) w Polsce w latach 1995-2013
w podziale na źródła: przemysł, transport i sektor bytowokomunalny (spalanie paliw poza przemysłem) (na podstawie danych
KOBIZE)
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Podstawa prawna do podjęcia działań na szczeblu
krajowym
Art. 91c. 1: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
„W przypadku gdy przekroczenie
dopuszczalnych
lub docelowych substancji w
(Dz. U. zpoziomów
2013 r. poz.
1232, z późn. zm.)
powietrzu występuje na znacznym obszarze kraju, a środki podjęte przez organy
samorządu terytorialnego nie wpływają na ograniczenie emisji zanieczyszczeń
do powietrza, minister właściwy do spraw środowiska może opracować krajowy
program ochrony powietrza, który jest dokumentem o charakterze strategicznym
wyznaczającym cele i kierunki działań, jakie powinny zostać uwzględnione w
programach ochrony powietrza.
2. Minister właściwy do spraw środowiska, w przypadku opracowania krajowego
programu ochrony powietrza, ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej ,,Monitor Polski” komunikat o adresie strony internetowej, na której
zamieszczono ten program oraz o terminie, od którego ma być on stosowany.”
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Cel Krajowego Programu Ochrony Powietrza
Osiągnięcie maksymalnej redukcji negatywnych
skutków zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi w
kraju, a w szczególności wyeliminowanie przekroczeń
poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji
w powietrzu w Polsce.
Program na lata 2015-2020, z perspektywą do 2030 r.
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Podniesienie rangi zagadnienia poprawy
jakości powietrza w Polsce poprzez
skonsolidowanie i koordynację działań na
szczeblu krajowym
Partnerstwo na rzecz poprawy jakości
powietrza:
•

•
•

stworzenie szerokiej platformy dla współpracy
i
współodpowiedzialności
właściwych
resortów za sprawy jakości powietrza w
Polsce,
uwzględnienie działań i zaleceń KPOP podczas
aktualizacji innych polityk, strategii czy
programów priorytetowych,
nadanie odpowiedniego priorytetu poprawy
jakości powietrza – w działaniach NFOŚiGW
oraz WFOŚiGW.
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Stworzenie ram prawnych sprzyjających realizacji
efektywnych działań naprawczych
Wprowadzenie zmian w
prawnym, m.in. poprzez:

ü
ü
ü

ü

obowiązującym

porządku

•zmianę ustawy - Prawo ochrony środowiska, w tym przede
wszystkim poprzez wprowadzenie:
możliwości określenia na danym obszarze dopuszczalnych
rodzajów i jakości paliw - doprecyzowanie art. 96 standardów
możliwości przeprowadzenia kompensacji emisji poprzez
ograniczenie niskiej emisji,
sezonowej efektywności energetycznej oraz dopuszczalnej
emisji substancji z instalacji spalania paliw o mocy cieplnej do
0,5 MW,
•zmianę ustawy o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw
oraz niektórych innych ustaw,
zmianę projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw stałych.
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Włączenie społeczeństwa
Bez szerokiego udziału i zrozumienia
zdrowotnych konsekwencji własnych
działań skuteczność i efektywność
programu będzie ograniczona.
•„Czyste Powietrze” – ogólnopolska kampania
informacyjna, której celem jest podniesienie
świadomości
społecznej
nt.
wpływu
nieodpowiedniej jakości powietrza na zdrowie
ludzkie oraz środowisko:
•edukacja dot. technik spalania paliw stałych
•edukacja dot. ekojazdy
•kształtowanie
zachowań
sprzyjających
oszczędzaniu energii.
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Rozwój i upowszechnienie technologii sprzyjających
poprawie jakości powietrza:
•wymiana wysokoemisyjnych kotłów na paliwa stałe,
•wymagania jakościowe dla paliw stałych, wykorzystywanych
w sektorze bytowo-komunalnym,
•standardy dla kotłów < 1MW,
•niskoemisyjne oze,
•niskoemisyjny transport,
•efektywność energetyczna budynków,
• współpraca ze środowiskiem naukowym.
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Rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł
niskiej•przygotowanie
emisji sprzyjających
ujednoliconychpoprawie
Wytycznych jakości
dotyczących
powietrza:
metodyki detekcji
spalania odpadów
w małych źródłach ciepła
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Upowszechnianie mechanizmów finansowych
sprzyjających poprawie jakości powietrza

•

promocja programów priorytetowych NFOŚiGW: KAWKA,
LEMUR, SOWA, BOCIAN, PROSUMENT, RYŚ oraz
innych programów, które mają pośredni wpływ na
poprawę jakości powietrza,

•

wsparcie finansowe modernizacji miejskiego transportu
zbiorowego w kierunku rozwoju transportu przyjaznego
dla środowiska, oraz działań zmierzających do budowy
odpowiedniej infrastruktury w tym zakresie
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Działania podejmowane na rzecz poprawy jakości
powietrza – projekt Krajowego Programu
Ochrony Powietrza – KPOP
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Podniesienie zagadnienia poprawy jakości
powietrza
• przystąpienie do Partnerstwa na rzecz Poprawy
Jakości Powietrza,
• nadanie odpowiedniego priorytetu poprawy jakości
powietrza – w działaniach WFOŚiGW,
• przygotowanie gminnych planów gospodarki
niskoemisyjnej,
warunkujących
finansowanie
działań ograniczających emisję zanieczyszczeń
powietrza oraz gazów cieplarnianych w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych 20142020.
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Stworzenie ram prawnych sprzyjających realizacji
efektywnych działań mających na celu poprawę
jakości powietrza
•opracowanie i uchwalenie zaległych założeń do
planów lub programów zaopatrzenia miast, gmin w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
•wprowadzenie do Regulaminu Utrzymania Czystości
i Porządku w gminie obligatoryjnego obowiązku
odbioru mokrych odpadów zielonych.
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Włączenie społeczeństwa w działania na
rzecz poprawy jakości powietrza
•

•
•

podniesienie świadomości społecznej na temat pozytywnych
aspektów zwiększenia efektywności energetycznej budynków
mieszkalnych
i
użyteczności
publicznej
poprzez
przeprowadzanie głębokiej termomodernizacji budynków,
rozwój kogeneracji oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii,
akcje informacyjne uświadamiające mieszkańcom zagrożenia
dla zdrowia, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza,
informowanie przez służby kominiarskie o zaletach odgórnego
spalania węgla kamiennego oraz wykorzystania odpowiedniej
jakości paliw stałych.
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Rozwój i upowszechnienie technologii
sprzyjających poprawie jakości powietrza
•

•

•

upowszechnianie wysokosprawnych kotłów spełniających
najwyższe wymagania w zakresie emisji przy wymianie i
modernizacji starych urządzeń/instalacji małej mocy, służących
do wytwarzania energii cieplnej lub energii cieplnej i energii
elektrycznej dla odbiorców indywidualnych oraz mikro i małych
przedsiębiorstw,
zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych
i użyteczności publicznej poprzez przeprowadzenie głębokiej
termomodernizacji
budynków,
rozwój
kogeneracji
oraz
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,’
rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego miejskiego.
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Rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej
emisji sprzyjających poprawie jakości powietrza

•

•

wzmocnienie kontroli w zakresie zgodności
zainstalowanego systemu ogrzewania
z
systemem
zawartym
w
projekcie
budowlanym,
kontrola przez służby kominiarskie i straż
miejską stanu technicznego instalacji do
spalania, rodzaju paliwa spalanego w kotłach
c.o. oraz w piecach.
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Upowszechnianie mechanizmów finansowych
sprzyjających poprawie jakości powietrza
•wsparcie
finansowe
wymiany
i
modernizacji
starych
urządzeń/instalacji małej mocy, służących do wytwarzania energii
cieplnej lub energii cieplnej i energii elektrycznej dla odbiorców
indywidualnych oraz mikro i małych przedsiębiorstw,
• dofinansowanie działań w zakresie przeprowadzania głębokiej
termomodernizacji
budynków,
rozwoju
kogeneracji
oraz
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w celu zwiększenia
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności
publicznej,
• wprowadzenie warunku zakupu odpowiedniej jakości paliwa
stałego w ramach udzielenia gminnej pomocy społecznej,
•wprowadzenie systemu wspólnego biletu na łączone podróże
kolejowe wykonywane przez różnych przewoźników.
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Środki finansowe na ochronę powietrza,
w tym na realizację KPOP
Programy Priorytetowe NFOŚiGW:
• KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji…” (2013 – 2018): 800 mln zł (400 zł

NFOŚiGW i 400 mln zł wfośigw) – III nabór wniosków ogłoszony w dniu 27
sierpnia 2015 r.,
• GAZELA – „Niskoemisyjny transport miejski” - 80 mln zł.,
• BOCIAN – „Rozproszone, odnawialne źródła energii” - 570 mln zł.,
• PROSUMENT – „Linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż
mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” – 800 mln zł.,
• LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej – 290 mln zł.,
• Poprawa efektywności energetycznej. Część 2) Dopłaty do kredytów
energooszczędnych – 300 mln zł.
• Projektowany program priorytetowy RYŚ pt. „TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKÓW” - budżet 300 mln zł - 2015 r.
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Środki finansowe na ochronę powietrza,
w tym na realizację KPOP

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:
•

I. OŚ priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki – Alokacja z FS 1 828 430
978 EUR, przy wkładzie krajowym (krajowe środki publiczne oraz krajowe środki
prywatne) 322 664 291 EUR
•
•
•

•

•

4.I. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
4.II. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii
w przedsiębiorstwach;
4.III. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią
i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym budynkach
publicznych, i w sektorze mieszkaniowym;
4.V. 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.

VI. OŚ priorytetowa: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach –
Alokacja z FS 2 299 183 655 EUR, przy wkładzie krajowym (krajowe środki
publiczne oraz krajowe środki prywatne) 405 738 293 EUR
•

4.V. 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 zmiany klimatu.
0

Środki finansowe na ochronę powietrza,
w tym na realizację KPOP
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:
1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko–dąbrowskiej
(240 871 056 EUR)
1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji
śląsko-dąbrowskiej (30 442 232 EUR)
1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej
(186 647 784 EUR)
1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii
elektrycznej w konurbacji śląsko-dąbrowskiej (23 781 040 EUR)

Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 – ok. 95, 367 mln
zł (22, 782 mln EUR)
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na
lata 2009-2014 – ok. 302,216 mln zł (72,052 mln EUR)
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Działania dodatkowe na poziomie krajowym

• konkurs „Aktywni dla czystego powietrza” – ogólnopolski konkurs
na temat dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza.
Realizowany przez MŚ we współpracy ze Stowarzyszeniem
Zielone Mazowsze,
• opublikowany przez MŚ w dniu 16 lipca br. poradnik dla
samorządów
dotyczący
realizacji
planów
gospodarki
niskoemisyjnej pt. „Gospodarka niskoemisyjna zaczyna się w
gminie” – Podręcznik dla polskich samorządów”
• zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska – projekt poselski
przyjęty przez Sejm w dniu 7.08.2015 oraz Senat w dniu 8.08.2015
r.
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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