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W związku z pismem z dnia 9 stycznia 2017 r., znak: ZEW.422.2.2017.AP, w sprawie 
wielokrotnego przekraczania norm zanieczyszczenia powietrza w różnych regionach kraju 
i planowanych działaniach w tej sprawie przekazuję  co następuje. 

Informuję, że poprawa jakości powietrza wymaga działań  skoordynowanych na szczeblu 
samorządowym, ich realizacja powinna przebiegać  w sposób kompleksowy i być  dostosowana do 
uwarunkowań  i potrzeb regionu co sprawia, że powinny je w pełni przejąć  jednostki samorządu 
terytorialnego z centralnym wsparciem w zakresie regulacyjno-legislacyjnym. 
Resort środowiska inicjuje od dawna w ramach posiadanych kompetencji podejmowanie i realizację  
licznych działań  legislacyjnych, technicznych i finansowych, mających na celu poprawę  stanu 
powietrza na obszarze Polski. W związku z tym w Ministerstwie Środowiska został  przygotowany 
i ogłoszony w dniu 9 września 2015 r. Krajowy Program Ochrony Powietrza (KPOP). Dokument ten 
powstał  na podstawie art. 91c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 519) (zwana dalej ustawą  „Poś") i określa kierunki działań, jakie powinny zostać  
podjęte na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, w celu poprawy stanu powietrza w Polsce. 
W ramach każdego kierunku wskazany został  harmonogram niezbędnych działań, które podzielono 
na: krótkoterminowe — do zrealizowania do 2018 r. (niektóre z nich wskazano jako priorytetowe do 
natychmiastowej realizacji), średnioterminowe (do 2020 r.) i długoterminowe (do 2030 r.). 

Jednocześnie w ramach znowelizowanej ustawy — Poś  wprowadzono przepisy pozwalające 
administracji samorządu terytorialnego na: 

1. określenie na danym terenie w drodze uchwały sejmiku województwa: 
dopuszczalnych rodzajów i jakości paliw, 
standardów dla urządzeń  grzewczych wykorzystywanych w sektorze bytowo-
komunalnym; 

2. wykorzystywanie w procesie przygotowywania pozwoleń  na wprowadzenie gazów 
i pyłów do powietrza mechanizmu kompensowania emisji z udziałem większej liczby 
podmiotów, w tym z uwzględnieniem trwałej redukcji emisji pochodzącej z instalacji 



spalania paliw stałych eksploatowanych przez osoby fizyczne m. in. w gospodarstwach 
domowych. 

Dobrym przykładem wykorzystania przepisów ww. ustawy są  już  podjęte przez samorządy 
następujące uchwały: 

Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XVIII/243/16 z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń  w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw; 
Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń  i zakazów w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw; 
Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń  w zakresie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie paliw. 

Ponadto informuję, że w dniu 21 października 2016 r. weszło w życie zarządzenie Nr 123 
z dnia 18 października 2016 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Sterującego do spraw 
Krajowego Programu Ochrony Powietrza (M. P. z 2016 r. poz. 994), a w dniu 27 października 2016 r. 
Komitet odbył  swoje pierwsze posiedzenie. Jego celem jest przede wszystkim koordynacja realizacji 
wspólnych działań  na rzecz poprawy jakości powietrza, jak również  monitorowanie stanu 
zaawansowania działań  wynikających z Programu. Przy Komitecie powstaną  zespoły robocze do 
spraw legislacyjnych, strategicznych, finansowych, rozwojowych oraz techniczno-technologicznych. 
Wynikiem ich prac będzie wzmocnienie systemu zarządzania jakością  powietrza w Polsce poprzez 
podjęcie efektywnych i zintegrowanych działań  naprawczych zarówno na szczeblu krajowym, jak 
również  wojewódzkim i lokalnym. Kluczowym zespołem, który powstał  jako pierwszy, jest 
międzyresortowy Zespół  ds. legislacji, który przeanalizuje możliwość  wprowadzenia zmian 
w obowiązującym prawie skutkujących poprawą  jakości powietrza w Polsce. Jednocześnie informuję, 
że administracja samorządu terytorialnego widząc potrzebę  podjęcia działań  na rzecz poprawy jakości 
powietrza w Polsce, podjęła na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej 
w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759) uchwałę  nr 1/2016 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie 
powołania doraźnego Zespołu do Spraw Jakości Powietrza. W dniu 6 grudnia 2016 r. w Ministerstwie 
Środowiska odbyło się  spotkanie członków Komitetu Sterującego ds. KPOP oraz członków doraźnego 
Zespołu ds. Jakości Powietrza przy KWRiST, przy udziale przedstawicieli jednostek naukowo-
badawczych. Na spotkaniu ustalono, że cele przyświecające zarówno Zespołowi ds. legislacji przy 
Komitecie Sterującym ds. KPOP jak i doraźnemu Zespołowi ds. Jakości Powietrza są  zbieżne, dlatego 
też  zasadnym jest połączenie ich prac. W związku z powyższym, w dniu 10 stycznia br. 
w Ministerstwie Środowiska odbyło się  spotkanie obydwu Zespołów. Na spotkaniu przeanalizowano 
propozycje zmian prawnych Strony Samorządowej. Natomiast na spotkaniu, które odbyło się  w dniu 
2 marca 2017 r. omówiona była kwestia nadania większych uprawnień  kontrolnych dla służb 
kominiarskich w zakresie weryfikacji stanu indywidulanych instalacji spalania. W spotkaniu wzięli 
udział  także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak również  
Krajowej Izby Kominiarzy. 

Jednocześnie działania na rzecz poprawy jakości powietrza zostały uwzględnione także 
w innych krajowych dokumentach strategicznych. Informuję, że zaproponowałem wprowadzenie do 
nowej, kluczowej dla rozwoju Polski „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", która została 
przyjęta przez Radę  Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. karty projektu strategicznego pt. „ Czyste 
powietrze". Projekt ten przyczyni się  do realizacji głównego celu strategii tj. tworzenia warunków dla 
wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze 
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społecznym, ekonomicznym i terytorialnym, poprzez stworzenie mechanizmów poprawy jakości ich 
życia w związku z zapewnieniem satysfakcjonującego stanu środowiska naturalnego, w tym przede 
wszystkim stanu powietrza. 

Ponadto odpowiedzią  na zanieczyszczenie powietrza w miastach i dużych aglomeracjach, 
które w głównej mierze pochodzi z sektora transportu drogowego będzie przygotowany 'przez 
Ministerstwo Energii przy współpracy z Ministerstwem Środowiska Plan Rozwoju Elektromobilności 
„Energia dla Przyszłości", który w dniu 16 marca 2017 r. został  przyjęty przez Radę  Ministrów. 
Zgodnie z Planem, w pierwszej kolejności podjęte zostaną  rozwiązania, które będą  skłaniać  osoby 
indywidualne do zamiany samochodu o napędzie spalinowym na elektryczny. 

Poza wymienionymi już  rozwiązaniami należy dodać, że aktualnie są  przygotowane przez 
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów rekomendacje dla Rady Ministrów pt. „ Czyste powietrze", 
które dotyczą  działań  niezbędnych do podjęcia w związku z występowaniem na znacznym obszarze 
kraju wysokiego stężenia zanieczyszczeń  powietrza. Rada Ministrów zapoznała się  z tym 
dokumentem w dniu 17 stycznia 2017 r. Następnie, w dniu 13-17 lutego 2017 r. Program "Czyste 
Powietrze" był  rozpatrywany przez Radę  Ministrów w trybie obiegowym. Wśród rekomendacji 
znalazły się  min.: 

maksymalne przyspieszenie prac nad rozporządzeniem w sprawie wymagań  dla kotłów na paliwo 
stałe; 

pilne wprowadzenie rozporządzenia w sprawie norm jakościowych dla paliw stałych; 

wprowadzenie regulacji przeciwdziałających blokowaniu klinów napowietrzających miasta oraz 
okresowego ograniczania liczby samochodów w ruchu w obrębie obszarów miejskich; 

przeprowadzenie kampanii edukacyjnych, w tym na temat optymalnych sposobów palenia 
w kotłach oraz związanych z tym skutków zdrowotnych; 

wprowadzenie wymogu stopniowego podłączania do sieci ciepłowniczej zlokalizowanych na 
terenach miejskich i podmiejskich budynków, o ile nie dysponują  efektywnym źródłem ciepła, 
w taki sposób by minimalizować  związane z tym koszty oraz zapewnić  wsparcie finansowe 
osobom go potrzebującym; 

priorytetyzacja środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW) na działania prowadzące do jak najszybszej poprawy jakości powietrza; 

istotne obniżenie stawek za pobór energii elektrycznej w okresach zmniejszonego na nią  
zapotrzebowania, w tym poprzez zmiany w przepisach prawa energetycznego oraz budowlanego, 
w celu zachęcenia do instalacji pieców elektrycznych lub pomp ciepła na terenach, gdzie brak jest 
możliwości podłączenia do scentralizowanych systemów ciepłowniczych lub sieci gazowych; 

wprowadzenie obowiązku dokumentowania jakości spalin przez stacje kontroli pojazdów oraz 
wymogu badania spalin w trakcie kontroli drogowej; 

wprowadzenie rozwiązań  umożliwiających tworzenie stref niskoemisyjnych oraz okresowego 
ograniczania liczby samochodów w ruchu w obrębie obszarów miejskich. 

Informuję, że nie czekając na usankcjonowanie się  Komitetu Sterującego ds. KPOP, 
wyszedłem wcześniej z inicjatywą  podjęcia działań  legislacyjnych w kluczowym obszarze ze względu 
na źródło przekroczeń  norm jakości powietrza w Polsce jakim jest sektor bytowo-komunalny. 
Zwróciłem się  do Ministra Energii odpowiadającego za standaryzację  paliw stałych oraz do Ministra 
Rozwoju odpowiedzialnego za wprowadzenie standardów emisyjnych dla kotłów, w szczególności na 
paliwa stałe dla sektora bytowo-komunalnego z sugestiami podjęcia prac legislacyjnych. 
Przedmiotowe prace skutkujące docelowo przyjęciem zmian do obowiązujących w tym zakresie ustaw 
i rozporządzeń  są  przygotowywane przez ww. resorty we współpracy z przedstawicielami 
Ministerstwa Środowiska. Informuję, że prace legislacyjne nad rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Finansów w sprawie wymagań  dla kotłów na paliwa stałe już  się  zakończyły. Projekt rozporządzenia 
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w dniu 17 lutego 2017 r. został  zwolniony z Komisji Prawniczej Rządowego Centrum Legislacji 
i w dniu 22 lutego 2017 r. przekazany do notyfikacji Komisji Europejskiej. Planuje się, że ww. 
rozporządzenie zostanie podpisane w czerwcu 2017 r., z terminem wejścia w życie do końca września 
2017 r. W przypadku rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań  jakościowych dla paliw 
stałych informuję, że w dniu 21 lutego 2017 r. zakończyły się  konsultacje publiczne przekazanego 
przez Ministra Energii tzw. pakietu aktów prawnych dotyczących paliw stałych, zawierającego m.in. 
projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie rnonitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz 
rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań  jakościowych dla paliw stałych. Natomiast 
w dniu 23 marca 2017 r. odbyła się  konferencja uzgodnieniowa ww. projektu ustawy. Aktualnie 
Ministerstwo Energii prowadzi prace mające na celu przygotowanie ostatecznej wersji projektu. 

W działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza, nie można pominąć  tak ważnego 
zagadnienia jakim jest wsparcie finansowe dla gmin na działania w tym zakresie. Pragnę  
poinformować, że zarządy województw, odpowiedzialne za przygotowanie, na podstawie art. 91 ust. 3 
i 5 ustawy Poś, programów ochrony powietrza, są  także odpowiedzialne za wdrażanie Regionalnych 
Programów Operacyjnych, w ramach których dysponują  znaczącymi środkami finansowymi na 
działania poprawiające jakość  powietrza, w tym na wymianę  urządzeń  grzewczych na paliwa stałe. To 
one w porozumieniu z administracją  samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego 
określają  obszar objęty programem ograniczania niskiej emisji, jak również  formę  i warunki wsparcia 
finansowego na wymianę  źródeł  ciepła na paliwa stałe. 

Należy również  mieć  na uwadze wsparcie finansowe w skali kraju, jakiego udziela 
NFOŚiGW. Aktualnie Fundusz realizuje program Region, który został  uchwalony przez Zarząd 
Funduszu w dniu 10 października 2016 r. Przewiduje się  jego wdrażanie za pośrednictwem 
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), które ze środków 
NFOŚiGW będą  mogły otrzymać  pożyczkę  na wszystkie typy przedsięwzięć  ujęte w planach 
działalności. Program Region ma charakter otwarty i posiada możliwość  kształtowania przez wfośigw 
jego ostatecznej formy, tak aby dofinansowanie było dostępne dla osób fizycznych. Instrument ten 
przewiduje szczególne preferencje w zakresie działań  przyczyniających się  do poprawy jakości 
powietrza. Środki w ramach tego programu uruchomione zostały w dniu 1 lutego 2017 r. 

NFOŚiGW dostrzegając potrzebę  radykalnych działań  na rzecz walki z niską  emisją  i chcąc 
wesprzeć  samorządy terytorialne, poza uruchomieniem nowego instrumentu wsparcia skierowanego 
na regiony, który został  opisany powyżej, podjął  się  realizacji unikatowego w skali europejskiej 
projektu partnerskiego pt. „ Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej OZE", w którym 
uczestniczy 14 wfośigw oraz Województwo Lubelskie. Usługi doradcze są  bezpłatne i.dostępne dla 
każdego. 

Należy również  zwrócić  uwagę, że NFOŚiGW dysponuje szeroką  ofertą  (nie tylko finansową) 
wpisując się  w działania na rzecz likwidacji lub ograniczenia niskiej emisji. Wymienić  należy 
chociażby następujące programy i działania: 

Poprawa jakości powietrza (w tym wsparcie dla geotermii, rozproszonych odnawialnych źródeł  
energii, zmniejszenia zużycia energii w budownictwie), 
Wsparcie przedsięwzięć  w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki (w tym 
wsparcie dla efektywnych systemów ciepłowniczych i chłodniczych), 
Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, 
Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł  energii 
w przedsiębiorstwach w ramach I osi priorytetowej POIiŚ  2014-2020, 
Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach w ramach I osi priorytetowej 
POIiŚ  2014-2020, 

4 



Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w ramach I osi priorytetowej POIiŚ  2014-
2020, 
Program Operacyjny PL 04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł  energii 
finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego. 

Reasumując należy wyrazić  nadzieję, że przedstawione działania prawno-finansowe 
realizowane wspólnie przez administrację  rządową  i samorządową  powinny przyczynić  się  do 
poprawy stanu powietrza w kraju. 
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