Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVII/623/17
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23 października 2017 r.

OBOWIĄZKI ORGANÓW I PODMIOTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE STREFY
OBJĘTEJ PROGRAMEM
Realizacja Programu ochrony powietrza wymaga współpracy wielu stron oraz bieżącej oceny
postępów prac. W tym celu określone zostały zakresy kompetencji dla poszczególnych organów
administracji i instytucji.
Istotnym elementem umożliwiającym realizację postanowień Programu ochrony powietrza dla strefy
miasto Toruń jest przeniesienie podstawowych założeń i kierunków działań do wszystkich
strategicznych dokumentów i polityk województwa i miasta Torunia. Odzwierciedlenie tych założeń
i kierunków w innych, istotnych dokumentach, pozwoli na efektywne i sprawne współdziałanie
odpowiedzialnych za jego realizację jednostek organizacyjnych oraz planowe realizowanie przyszłych
inwestycji.
Poniżej przedstawiono najważniejsze zadania poszczególnych organów i jednostek, których realizacja
przyczyni się do poprawy stanu jakości powietrza.
Działania wspomagające lub umożliwiające realizację Programu na poziomie centralnym:
1. Uwzględnianie w dokumentach strategicznych państwa (np. w Strategii rozwoju kraju,
Polityce energetycznej itp.) konieczności dotrzymania norm w zakresie jakości powietrza,
w tym norm dla pyłu zawieszonego PM10.
2. Likwidacja barier prawnych, uniemożliwiających skuteczne realizowanie programów ochrony
powietrza, poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian przepisów.
3. Uwzględnienie w polityce fiskalnej państwa ulg związanych z instalacją urządzeń
powodujących zmniejszoną emisję zanieczyszczeń.
4. Prowadzenie na poziomie państwa efektywnej polityki edukacyjno-informacyjnej w celu
uświadomienia zagrożeń dla zdrowia, związanych z zanieczyszczeniem powietrza, w tym
również wpływem wysokich stężeń pyłu zawieszonego PM10 na zdrowie.
5. Przygotowanie wytycznych w zakresie sposobu uwzględniania naturalnej emisji pyłu
zawieszonego PM10 w strefach, dla których należy przygotować programy naprawcze.
ZADANIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA, WIOŚ I INNYCH JEDNOSTEK
Program ochrony powietrza, stanowiąc akt prawa miejscowego, nakłada szereg obowiązków
na organy administracji, podmioty korzystające ze środowiska oraz inne jednostki organizacyjne.
Obowiązki te szczegółowo określa harmonogram rzeczowo-finansowy dla strefy miasto Toruń.
Poniżej wyszczególniono obowiązki organów szczebla wojewódzkiego oraz władz miasta Torunia.
Zadania Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach realizacji Programu ochrony
powietrza to:
1.

Koordynacja i monitoring realizacji Programu ochrony powietrza poprzez:
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analizę składanych przez prezydenta miasta sprawozdań z realizacji działań ujętych
w niniejszym Programie;
opracowywanie i przedkładanie, co 3 lata, Ministrowi Środowiska sprawozdań
z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń.

2.

Uwzględnianie w aktualizowanych lub zmienianych dokumentach strategicznych
województwa zagadnień związanych z ograniczeniem emisji pyłu zawieszonego PM10.

3.

Współpraca z organizacjami ekologicznymi w zakresie prowadzenia edukacji ekologicznej
i promocji w zakresie:



4.

wykorzystania ogrzewania proekologicznego, w tym alternatywnych źródeł energii;
propagowania działań zmierzających do poszanowania energii.

Analiza emisji pyłu zawieszonego PM10 w postępowaniach administracyjnych na etapie
wydawania pozwoleń w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Zadania Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w ramach
realizacji Programu ochrony powietrza to:
1.

Bieżące monitorowanie jakości powietrza w strefie miasto Toruń i przekazywanie wyników
monitoringu do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2.

Kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie dotrzymywania przepisów prawa i warunków
decyzji administracyjnych w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

3.

Informowanie mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza, w tym pyłem
zawieszonym PM10.

4.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej1 ustawy Prawo ochrony środowiska:





powiadamianie zarządu województwa o ryzyku wystąpienia przekroczeń stężeń
dopuszczalnych w powietrzu, powiadamianie Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Wojewody o przekroczeniu poziomów zobowiązujących do podjęcia działań
określonych w PDK;
nadzór nad uchwalaniem Programu ochrony powietrza;
prowadzenie kontroli nad realizacją zadań określonych w Programie ochrony powietrza.

Zadania Prezydenta Miasta Toruń w ramach realizacji Programu ochrony powietrza to:
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1.

Kompleksowe uwzględnianie w strategicznych dokumentach miasta zagadnień ochrony
powietrza w tym w zakresie pyłu zawieszonego PM10, a szczególnie w strategiach i planach
energetycznych.

2.

Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w
zawieszonego PM10 w przyziemnej warstwie atmosfery.

3.

Stworzenie i utrzymanie systemu organizacyjnego dla realizacji działań naprawczych,
w szczególności poprzez powołanie osoby odpowiedzialnej za koordynację realizacji działań
ujętych w Programie.

4.

Obniżenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez stworzenie i realizację
systemu zachęt do ich likwidacji lub wymiany na niskoemisyjne.

zakresie

szkodliwości

pyłu

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2012 r. poz. 460)
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5.

Obniżenie emisji w obiektach użyteczności publicznej poprzez likwidację urządzeń na paliwa
stałe, w przypadku starania się o pozyskanie funduszy celowych.

6.

Kontrola gospodarstw domowych w zakresie zorganizowanego przekazywania odpadów
oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów.

7.

Uwzględnianie w zakupach i zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza
poprzez: odpowiednie przygotowywanie specyfikacji zamówień publicznych, które
uwzględniać będą potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem pyłem zawieszonym
PM10 (np. zmiana alternatywnego paliwa w kotłowniach komunalnych na gaz).

8.

Na etapie wydania decyzji administracyjnych na emisję gazów i pyłów do powietrza,
wprowadzanie zapisów na temat standardów i limitów emisji pyłu zawieszonego PM10, jeśli
prowadzona działalność powoduje emisję pyłu zawieszonego PM10 do powietrza.

9.

Przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań wskazanych w Programie zgodnie
z zasadami określonymi w Programie i przekazywanie ich do Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego do 30 kwietnia każdego roku za rok poprzedni.

Zadania dla zarządzających drogami na terenie miasta Toruń w ramach realizacji Programu ochrony
powietrza to:
1.

Utrzymanie działań ograniczających emisję wtórną pyłu poprzez regularne utrzymanie
czystości nawierzchni dróg.

2.

Modernizacja i rozbudowa dróg.

3.

Przekazywanie sprawozdań z realizacji działań wskazanych w POP do Prezydenta Miasta
Torunia.

Zadania dla zarządzających siecią ciepłowniczą na terenie miasta Toruń w ramach realizacji
Programu ochrony powietrza to:
1.

Rozbudowa sieci ciepłowniczej i podłączenie nowych obiektów.

2.

Modernizacja sieci ciepłowniczych.

3.

Przekazywanie sprawozdań z realizacji działań wskazanych w POP do Prezydenta Miasta
Torunia.

Zadania dla zarządzających siecią gazową na terenie miasta Toruń w ramach realizacji Programu
ochrony powietrza to:
1.

Rozbudowa sieci gazowej i podłączenie nowych obiektów.

2.

Przekazywanie sprawozdań z realizacji działań wskazanych w POP do Prezydenta Miasta
Torunia.

ZADANIA PODMIOTÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKA
W ramach realizacji Programu ochrony powietrza dla miasta Toruń zaproponowano podstawowe
zadania podmiotów korzystających ze środowiska.
1. Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności:



dotrzymywanie standardów emisyjnych,
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza zgodnie z warunkami określonymi
w pozwoleniach,
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stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT).

2. Dodatkowe zadania dla zakładów przemysłowych w ramach realizacji Programu ochrony
powietrza:




wdrażanie nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku,
wdrażanie na szerszą skalę systemów zarządzania środowiskiem (np. ISO 14 000)
w zakładach,
ograniczanie emisji niezorganizowanej poprzez m.in.: hermetyzację procesów,
utrzymywanie porządku na terenie zakładu.

ZADANIA NIEWYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA,
ZAPLANOWANE I PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI
W celu przygotowania zestawu działań naprawczych zmierzających do przywrócenia w strefie miasto
Toruń jakości powietrza spełniającej normy, poddano analizie działania wynikające z istniejących
planów, programów i strategii, które będą realizowane niezależnie od Programu ochrony powietrza.
Działania zmierzające do ograniczenia emisji liniowej:













uzyskanie jednorodności funkcjonalnej układu drogowego;
zmniejszenie uciążliwości funkcjonalnych transportu, takich jak zatłoczenie i rozcięcia
więzi;
usprawnienie systemów sterowania i zarządzania ruchem drogowym;
wprowadzenie rozwiązań dotyczących multimodalnego transportu zbiorowego
(m.in. parkingi w systemie „parkuj i jedź”, komunikacja rowerowa, piesza);
modernizacja istniejącego układu drogowo – ulicznego;
rozbudowa sieci dróg i ulic lokalnych na nowych terenach budowlanych;
poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej i podniesienie standardów
technicznych istniejącej linii kolejowej;
budowa ścieżek rowerowych oraz systemów bezobsługowego wypożyczania rowerów
miejskich;
ograniczenie ruchu pojazdów ciężarowych;
rozwój komunikacji publicznej oraz wdrożenie energooszczędnych i niskoemisyjnych
rozwiązań w transporcie publicznym;
włączenie transportu kolejowego do obsługi transportu miejskiego;
wyprowadzenie ruchu tranzytowego.

Działania zmierzające do ograniczenia emisji powierzchniowej:








likwidacja nieekologicznych źródeł niskiej emisji;
modernizacja i rozwój sieci ciepłowniczych umożliwiających podłączenie nowych
odbiorców;
ograniczenie zużycia paliw kopalnych i sukcesywne zastępowanie ich ekologicznym
nośnikiem ciepła;
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
kompleksowa modernizacja budynków (zwłaszcza użyteczności publicznej oraz
mieszkalnych) w kierunku budownictwa energooszczędnego;
wspieranie budownictwa energooszczędnego i pasywnego;
sukcesywna rozbudowa i modernizacja sieci gazowych;
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wyeliminowanie spalania odpadów oraz ograniczenie spalania pozostałości roślinnych
na powierzchni ziemi.

Działania zmierzające do ograniczenia emisji poprzez edukację ekologiczną i reklamy:






zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie szkodliwości spalania odpadów;
zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE);
promocja budownictwa energooszczędnego i pasywnego;
promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła;
promocja
transportu zbiorowego.
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