WDRAŻANIE
PROGRAMÓW OCHRONY
POWIETRZA

JAK ZWIĘKSZYĆ SKUTECZNOŚĆ PROGRAMÓW
OCHRONY POWIETRZA?

CHARAKTERYSTYKA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA
Porównanie stężeń rocznych pyłów oraz benzo(a)pirenu w 2012 roku

•
•

Stężenie pyłu PM10 i PM2.5 w mg/m3
Stężenie benzo(a)pirenu w pyle PM10 w ng/m3

Ocena jakości powietrza dla pyłu zawieszonego
PM10 w 2012 roku

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego
– 2013r.

Rozkład (hipotetyczny) rocznego stężenia pyłu zawieszonego PM10
będący wypadkową prowadzonych przez WIOŚ pomiarów oraz
dostępnych danych statystycznych

Lokalizacja stacji pomiarów zanieczyszczenia powietrza działających w ramach
PMŚ

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego
– 2013 r.

ROCZNE STĘŻENIA DWUTLENKU SIARKI W 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA
LOKALNEJ
INFRASTRUKTURY

CHARAKTERYSTYKA
LOKALNEJ
INFRASTRUKTURY

WNIOSKI
Stan jakości powietrza jest znacznie zróżnicowany w
poszczególnych miejscowościach Małopolski. Występują duże
różnice zanieczyszczenia powietrza w bliskich sobie miastach (np.
Tarnów – Tuchów czy Trzebinia – Wadowice).
Spośród
występujących
na
obszarze
Małopolski
zanieczyszczeń powietrza, główną szkodliwość dla zdrowia
mieszkańców, stanowią nadmierne stężenia: benzoαpirenu, pyłów:
PM10 i PM2,5 oraz dwutlenku siarki.
Wykonane w 2012 roku oceny jakości powietrza wykazują, że
największe skażenia powietrza pyłem zawieszonym i benzoαpirenem
występują (poza Nowym Sączem) w mniejszych miejscowościach
(Proszowice, Sucha Beskidzka, Wadowice). Należy zatem zwiększyć
uwagę na ochronę powietrza w małych miejscowościach.

WNIOSKI
W wielu miejscowościach, przy stosowanym obecnie
szacowaniu rozkładu zanieczyszczeń powietrza (modelowaniu), nie
udaje się poprawnie określić rzeczywistych poziomów stężeń
szkodliwych substancji. Ogranicza to skuteczność ochrony
powietrza. Zasadne staje się zatem rozszerzenie monitoringu
powietrza, w celu korygowania i sprawdzania skuteczności
wdrażania programów ochrony powietrza

WNIOSKI
Zjawiskiem wymagającym szczególnej uwagi jest wykazany
w rejonie susko – żywieckim problem zanieczyszczenia powietrza
dwutlenkiem siarki. Przyczyniła się do tego dystrybucja na te tereny,
złej jakości węgli, zahamowanie gazyfikacji, brak sprawnych
instalacji do spalania drewna oraz zorganizowana centralnie (w
ramach OZE) wywózka trocin i zrąbków do elektrociepłowni.
W
rejonach
tych
wskazanym
jest
wspieranie
wykorzystywania biomasy, jako surowca energetycznego w
domowych instalacjach. Muszą to być jednak atestowane urządzenia
grzewcze podlegające kontroli kominiarskiej (przykład Austrii).
Do rozważenia pozostaje kwestia, jak powstrzymać wywóz ze
Śląska zasiarczonych, niskogatunkowych węgli, które winny być
spalane w elektrociepłowniach.

WNIOSKI
Istnieje konieczność wprowadzenia rozwiązań prawnych w
kwestii standaryzacji paliw dla sektora komunalno-bytowego, które
uniemożliwią spalanie złych sortów węgla w paleniskach domowych
(mułki poflotacyjne, miał węglowy, węgiel brunatny).
W procesie ograniczenia niskiej emisji należy promować
nowoczesne kotły grzewcze (V klasy) oraz modernizację i
wyposażanie istniejących instalacji grzewczych w elektrofiltry.
Należy dążyć do wprowadzenia praktyk stosownych w Austrii
i na terenie Niemiec, gdzie kominiarze kontrolują prawidłowość
procesu spalania paliw w paleniskach domowych, w tym również
parametry stosowanego paliwa.

Lokalizacja stanowisk dodatkowych pomiarów zanieczyszczenia powietrza
planowanych do uruchomienia w 2014 roku

Realny plan pomiarów jakości powietrza w województwie małopolskim w 2014 roku

TWORZENIE
MIĘDZYWOJEWÓDZKI EGO ZESPÓŁU DO SPRAW
WDRAŻANIA PROGRAMÓW OCHRONY
POWIETRZA

26 kwietnia 2013 roku spotkali się w
Krakowie, przedstawiciele odpowiedzialnych za
ochronę środowiska instytucji państwowych i
samorządowych. Wyrażono wolę powołania
zespołu głównego oraz podzespołów, których
zadaniem będzie zwiększenie skuteczności
wdrażania programów ochrony powietrza w
Polsce Południowej

PRIORYTETY
 przygotowanie założeń do Krajowego Programu Ochrony
Powietrza ze szczególnym uwzględnieniem Polski
Południowej,
 zainteresowanie
decydentów
(parlamentarzystów
i
ministerstw) wnioskami odnoszącymi się do uwarunkowań
wymagających rozwiązań na szczeblu centralnym,
 zwiększenie skuteczności wdrażania gminnych programów
ograniczania niskiej emisji,
 wskazanie kierunków modyfikacji oraz charakterystyka
lokalnej energetyki cieplnej,
 kryteria oceny skuteczności wdrażania programów ochrony
powietrza w gminach.

FORMUŁA FUNKCJONOWANIA:
Zespół międzywojewódzki spotykałby się w celu
uzgodnienia i przyjmowania głównych kierunków działań
bądź w celu uzgadniania opinii, wniosków i wystąpień.
Kierownictwo zespołu koordynowałoby pracę podzespołów,
przekazując członkom zespołu głównego materiały robocze,
jak też kierowałoby odpowiednio ich uwagi i wnioski.
Zaproponowano powołanie podzespołów do spraw:
•
•

lokalnych
programów
ochrony
powietrza,
ze
szczególnym uwzględnieniem energetyki cieplnej,
termoizolacji i finansowania nowych rozwiązań,
naukowych

ZMIANY LEGISLACYJNE
Grupa Robocza ds. Ochrony Powietrza i Energetyki
sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”
funkcjonująca przy Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska,
opracowała
założenia
zmian
legislacyjnych umożliwiających skuteczne wdrażanie
programów ochrony powietrza. Na tej podstawie
powstał również projekt konkretnych zapisów
ustawowych. Z tego względu nie ma potrzeby
powoływania osobnego zespołu zajmującego się
zmianami legislacyjnymi, ale proponuje się by zespół
główny wskazał priorytety i zgłosił uwagi do
przygotowanych propozycji zmian ustawowych.

PODZESPÓŁ DO SPRAW NAUKOWYCH
Podzespół do spraw naukowych przygotuje i przedstawi własną
koncepcję działań odnoszących się do zwiększenia skuteczności
programów ochrony powietrza.
Zaproponowane kierunki współpracy:
 Opracowanie ekspertyzy naukowej w zakresie zwiększenia
efektywności wdrażania programu ochrony powietrza w
województwie małopolskim,
 Weryfikacja obszarów występowania przekroczeń standardów
jakości powietrza.
 Analiza możliwości technicznych i kosztów zagospodarowania
odpadów komunalnych w aspekcie pozyskiwania surowców
energetycznych lub energii, w procesach kompostowania,
produkcji biogazu oraz termicznej utylizacji.

PODZESPÓŁ DO SPRAW NAUKOWYCH
 Uwzględniając zalecenia Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i
Energii – Komitetu Regionów Unii Europejskiej – podjąć prace
nad technologią wytwarzania wysokiej jakości bezpostaciowej
materii organicznej w formie kompostu do wykorzystania na
odpowiednich glebach, z osadów ściekowych i oddzielne
zbieranych, także na szczeblu gmin, substancji organicznych.
Przeliczenie deponowanej materii organicznej na CO2.
 Programy ograniczenia niskiej emisji w województwie
małopolskim w aspekcie praktycznym. Wybór preferowanych
sposobów ogrzewania budynków z uwzględnieniem kotłów o
małej mocy (gospodarstwa domowe), opalanych paliwem stałym
wraz z parametrami stosownego paliwa oraz wyliczenie kosztów
zakupu i eksploatacji. Kryteria kontroli kotłów i pieców pod
kątem uciążliwości dla środowiska.

PODZESPÓŁ DO SPRAW NAUKOWYCH

 Europejskie rozwiązania stosowane w energetyce
grzewczej mogące mieć zastosowanie w warunkach
polskich.
 Opinia na temat jakości powietrza w Krakowie i
województwie małopolskim, analiza przyczyn oraz
określenie działań priorytetowych, które pozwolą na
szybką poprawę przy minimalizacji kosztów i
aktywizacji środowisk lokalnych.

PODZESPÓŁ
„LOKALNYCH PROGRAMÓW OCHRONY POWIETRZA”

Podzespół „Lokalnych programów ochrony powietrza”
skupiałby swą pracę na realizowanych przez wybrane
samorządy, gminnych programach ograniczania niskiej
emisji. Realizacja programów wspierana byłaby
badaniami jakości powietrza prowadzonymi przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
Podzespół podzielono by na grupy bliskich sobie
terytorialnie gmin. Pracę podzespołu „Lokalnych
programów
ochrony
powietrza”
koordynowaliby
pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska we współpracy z przedstawicielami Urzędu
Marszałkowskiego.

Podzespoły Lokalnych programów ochrony powietrza
Sekcja I

Sekcja II

Aglomeracja
Krakowska
Niepołomice
Proszowice
Skawina
Miechów
Krzeszowice
Słomniki
Wieliczka
Myślenice
Sułkowice

Chrzanów
Trzebinia
Oświęcim
Zator
Kęty
Olkusz
Wolbrom
Brzeszcze
Kęty
Wadowice
Andrychów
Kalwaria
Zebrzydowska

Sekcja III
Powiat suski koordynowany
przez Starostwo
Sucha Beskidzka
Maków Podhalański
Jordanów
Zawoja
Zembrzyce
Nowy Targ
Rabka
Zakopane
Bukowina Tatrzańska
Szczawnica

Podzespoły Lokalnych programów ochrony powietrza

Sekcja IV

Sekcja V








Nowy Sącz
Gorlice - Szymbark
Krynica
Piwniczna
Muszyna
Limanowa

Tarnów
Tuchów
Dąbrowa Tarnowska
Brzesko
Bochnia



Mszana Dolna

Wojnicz

PODZESPÓŁ
„LOKALNYCH PROGRAMÓW OCHRONY POWIETRZA”
Samorządy, które podejmą się uczestniczyć w pracach Podzespołu
„Lokalnych programów ochrony powietrza” zadeklarują gotowość
wykonania następujących zadań:
 Przygotowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla
swoich gmin. Podstawą tego programu będzie inwentaryzacja
źródeł niskiej emisji oraz funkcjonowanie lokalnej energetyki
cieplnej;
 Przygotowania opinii na temat: Jak lokalna społeczność podatna
jest korzystać ze środków WFOŚ, skierowanych na wymianę
uciążliwych dla środowiska urządzeń grzewczych. Wnioski w
sprawie rozszerzenia oferty WFOŚ;
 Przygotowanie
charakterystyki
użytkowania
surowców
energetycznych i energii w gminach:

PODZESPÓŁ
„LOKALNYCH PROGRAMÓW OCHRONY POWIETRZA”
ZADANIA
 Przygotowanie charakterystyki stosowania termoizolacji w
budownictwie mieszkalnym;
 Opracowanie uwag i wniosków do założeń zmian legislacyjnych
umożliwiających skuteczne wdrażanie programów ochrony
powietrza, przygotowanych przez Grupę Roboczą ds. Ochrony
Powietrza i Energetyki sieci „Partnerstwo: Środowisko dla
Rozwoju” (Założenia te zostały przesłane samorządom pocztą
elektroniczną)
 Harmonogram planowanych działań naprawczych;
 Kształtowanie
pozytywnej
świadomości
społecznej
–
promowanie dobrych praktyk, z uwzględnieniem efektów
finansowych.

ZADANIE PRIORYTETOWE

Ze względu na termin 15 października 2013r. –
przekazania Wojewodzie Małopolskiemu opracowania
uwag i wniosków do założeń zmian legislacyjnych,
umożliwiających skuteczne wdrażanie programów
ochrony powietrza, przygotowanych przez Grupę Roboczą
ds. Ochrony Powietrza i Energetyki sieci „Partnerstwo:
Środowisko dla Rozwoju” - jest potrzeba skonsultowania
opracowanych
przez tą Grupę propozycji zmian
legislacyjnych do 30 września 2013r.

FORMUŁA FUNKCJONOWANIA:
Podzespół „Lokalnych programów ochrony powietrza”- poza
pierwszym spotkaniem organizacyjnym - spotykałby się w sekcjach
na spotkaniach roboczych i na konferencjach, gdzie prezentowane
będą lokalne rozwiązania i projekty a także w celu uzgadniania
opinii, wniosków i wystąpień.
Spotkania
odbywałoby
kierownictwo
podzespołu.
Kierownictwo
podzespołu
koordynowałoby
pracę
sekcji,
przekazując im materiały robocze, jak też kierowałoby odpowiednio
ich uwagi i wnioski.
W skład kierownictwa podzespołu wchodziliby pracownicy
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedstawiciele
Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciele samorządów.
Kierownictwo podzespołu w uzgodnieniu z zainteresowanymi
samorządami zwoływać będzie posiedzenia sekcji.

FORMUŁA FUNKCJONOWANIA:

Kierownicy jednostek samorządowych w terminie do 31
sierpnia 2013 roku zadeklarują chęć uczestniczenia w programie
oraz wyznaczą swoich przedstawicieli.
We wrześniu 2013 roku odbędą się zebrania organizacyjne
sekcji, na których wybrani będą przedstawiciele samorządu do
pracy w kierownictwie podzespołu „Lokalnych programów ochrony
powietrza”.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
ZESPOŁU I PODZESPOŁÓW

15.05 – 15.08.2013r. - konsultacje oraz powołanie zespołu i
podzespołów,
15.06.2013r. - 15.10.2013r. – opracowywanie założeń do Krajowego
Programu Ochrony Powietrza,
15.06.2013 – 31.12.2017r. – wdrażanie gminnych programów
ochrony powietrza, wspierane dodatkową siecią monitoringu,
będącego narzędziem zwiększającym skuteczność wdrażania tych
programów”

POTRZEBNE DZIAŁANIA
 Opracowanie gminnych Programów Ograniczenia Niskiej
Emisji spójnych z
Programem Ochrony Środowiska
Województwa Małopolskiego na lata 2007 -2014, w aspekcie
ochrony jakości powietrza
 Dotowanie osobom prywatnym wymiany urządzeń
grzewczych
 Promowanie budownictwa pasywnego – termomodernizacja
 Kształtowanie pozytywnej świadomości społecznej –
promowanie dobrych praktyk, z uwzględnieniem efektów
finansowych

AKTUALNE MOŻLIWOŚCI
Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie
realizowanych przez Gminę
w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
na terenie województwa małopolskiego
Program skierowany jest do gmin województwa małopolskiego, które posiadają aktualny gminny
program ochrony powietrza wpisujący się w Program Ochrony Środowiska
Województwa Małopolskiego na lata 2007 -2014 oraz Program ochrony powietrza dla
województwa małopolskiego a jego celem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do
powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych.
Program obejmuje następujące inwestycje:
- demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym
- montaż nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.u.
- montaż nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.u.
- podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.u.
- podłączenie do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.
Gmina ubiegająca się o środki w ramach programu może otrzymać dotację w wysokości do
50% kosztów kwalifikowanych (rzeczywista wielkość dofinansowania wyliczona będzie na
podstawie obowiązujących w Wojewódzkim Funduszu wskaźników). Czas trwania programu
przewidziany jest na 5 lat.

Założenia do
„Krajowego Programu Ochrony Powietrza” (KPOP)
w Polsce
Przygotował: Wydział Ochrony
Atmosfery
Departament Ochrony Powietrza
Ministerstwo Środowiska
Warszawa, dnia 28 listopada 2012

Bariery i ograniczenia w procesie poprawy jakości powietrza
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niski priorytet ochrony powietrza w hierarchii ważności celów realizowanych przez
państwo, w tym przez resort środowiska, przez region – województwo oraz lokalnie
przez powiaty i gminy,
brak jednoznacznych zachęt finansowych ze strony państwa do stosowania czystej
energii, w tym także cieplnej, kotłów niskoemisyjnych, paliw niskoemisyjnych, OZE
itd. np. preferencje cenowe, mniejsze podatki, w tym VAT itd.
niewystarczająca świadomość innych resortów w zakresie znaczenia stanu środowiska
dla zdrowia ludzi, w szczególności jakości powietrza (resort gospodarki
i
infrastruktury) mających kluczowy negatywny wpływ na jego stan,
brak ze strony sektora finansowego, banków i innych instytucji finansowych lub też
jedynie bardzo ograniczony zakres (w niewielkim zakresie BOŚ), specjalnych
instrumentów finansowych dedykowanych ochronie powietrza, wspierających ww.
działania na rzecz poprawy jakości powietrza – likwidacji niskiej emisji,
problem podziału odpowiedzialności w zakresie działań środowiskowych, pomiędzy
różnymi szczeblami administracji rządowej i samorządowej, także powiatem i gminą,
mała efektywność działań podejmowanych w zakresie ograniczenia niskiej emisji,
będącej główną przyczyną przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz
poziomów docelowych B(a)P,
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brak systemowego, zunifikowanego podejścia krajowego do działań w ochronie
środowiska, w tym w szczególności ochronie powietrza, bardzo wysokie ceny
czystszych paliw (gaz, olej opałowy itd.), zbyt wysokie ceny energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych, ciągły wzrost cen paliw ekologicznych,
brak dostatecznej ilości środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na działania
mające na celu poprawę jakości powietrza, realizowane przede wszystkim na
poziomie lokalnym – konieczność zmiany priorytetów finansowych już na poziomie
gminy i skierowanie większości środków własnych na poprawę jakości powietrza –
walkę z niską emisją,
zaległości we wdrażaniu działań naprawczych określonych w programach ochrony
powietrza, głównie z przyczyn braku środków finansowych na ich realizację, brak
poparcia dla realizacji działań naprawczych w skutek braku zaangażowania
powiatów/gmin,
brak powiązania między programami ochrony powietrza a planami
zagospodarowania przestrzennego,
brak standardów emisyjnych dla małych źródeł ciepła,
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niska świadomość społeczeństwa w zakresie zanieczyszczenia powietrza oraz
negatywnych skutków zdrowotnych,
nieuzasadnione promowanie wielkiej energetyki, w sytuacji gdy potrzebne są lokalne
rozwiązania o mniejszych kosztach inwestycyjnych i krótszym czasie zwrotu
inwestycji, krótszym czasie realizacji, niższej cenie energii dla odbiorcy itd. – system
energetyki rozproszonej z wykorzystaniem OZE,
znikomy udział źródeł odnawialnych w pokrywaniu zapotrzebowania na ciepło,
mała skuteczność wykorzystania, w szczególności na poziomie lokalnym istniejących
narzędzi wynikających z obowiązującego prawa, w tym programów ochrony
powietrza do celów zwalczania niskiej emisji,
niska efektywność ekologiczna wykorzystania środków z funduszy ekologicznych
przeznaczonych na poprawę jakości powietrza, zbyt duży procent środków
przeznaczony na działania miękkie, zamiast twardych działań technicznych i
technologicznych,
brak konkretnych narzędzi prawnych, organizacyjnych i finansowych dedykowanych
przede wszystkim problematyce poprawy jakości powietrza - ograniczania „niskiej
emisji”.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
ZESPOŁU I PODZESPOŁÓW

15.05 – 15.08.2013r. - konsultacje oraz powołanie zespołu i
podzespołów,
15.06.2013r. - 15.10.2013r – opracowywanie założeń do Krajowego
Programu Ochrony Powietrza,
15.06.2013 – 31.12.2017r. – wdrażanie gminnych programów
ochrony powietrza, wspierane dodatkową siecią monitoringu,
będącego narzędziem zwiększającym skuteczność wdrażania tych
programów”

