Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/494/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 19 grudnia 2016 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, bariery prawne i inne związane z polityką Państwa
uniemożliwiające skuteczne realizowanie Programu oraz obowiązki najwyższych organów
władzy w Państwie, a także władz lokalnych.
ZADANIA WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROGRAMU
Obowiązki Rządu Rzeczpospolitej Polskiej:
1. Opracowanie polityki energetycznej państwa uwzględniającej problemy ochrony
powietrza.
2. Likwidacja utrudnień prawnych uniemożliwiających skuteczne realizowanie Programów
ochrony powietrza, w tym w szczególności:
 utrudniających prowadzenie przez gminy Programów Ograniczenia Niskiej Emisji
(PONE), poprzez dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych u osób fizycznych,
 uniemożliwiających wprowadzanie w miastach stref ograniczonej emisji komunikacyjnej,
 uniemożliwiających dofinansowanie eksploatacji proekologicznych systemów grzewczych.
3. Uwzględnienie w polityce fiskalnej, szczególnie dotyczącej płatników podatku
dochodowego od osób fizycznych, ulg związanych z instalacją urządzeń powodujących
wprowadzanie mniejszych ilości zanieczyszczeń do środowiska.
Głównie władze lokalne mają kompetencje i mogą efektywnie przeciwdziałać naruszeniom
standardów jakości środowiska, w tym standardów jakości powietrza, poprzez plany
zagospodarowania przestrzennego, wydawane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia, pozwolenia na emisje, pozwolenia na budowę oraz lokalne
uregulowania prawne, np. zachęty finansowe skierowane do osób fizycznych.
Istotnym elementem umożliwiającym realizację postanowień Programu ochrony powietrza
jest przeniesienie podstawowych założeń i kierunków działania do wszystkich strategicznych
dokumentów i polityk na szczeblu województwa, powiatów i gmin. Pozwoli to na efektywne
i sprawne współdziałanie odpowiedzialnych za jego realizację jednostek organizacyjnych oraz
planowe realizowanie przyszłych inwestycji.
Zarząd województwa, w związku z realizacją Programu ochrony powietrza, jest
odpowiedzialny za zbieranie informacji o stopniu realizacji zadań zapisanych w Programie
oraz przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska informacji o realizacji POP
(Art. 94 ust. 2a Poś). Organy samorządu terytorialnego powinny co roku, do 30 kwietnia
po zakończeniu roku objętego okresem sprawozdawczym, przekazywać do zarządu
województwa sprawozdania o wdrożonych działaniach na terenie strefy wynikających
z zapisów Programu.
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Organ samorządu powiatowego jest zobowiązany do przekazywania Zarządowi
Województwa informacji o:
 wydawanych decyzjach, w szczególności: decyzjach administracyjnych zawierających
informacje o emisji zanieczyszczeń do powietrza, pozwoleniach na wprowadzanie
zanieczyszczeń do powietrza, pozwoleniach zintegrowanych oraz informacji
o przyjmowanych w trybie art. 152 ustawy Poś – zgłoszeniach eksploatacji instalacji,
 działaniach podjętych w celu wdrożenia zadań wynikających z realizacji Programu
ochrony powietrza.
Organ samorządu gminnego jest zobowiązany do przekazywania Zarządowi Województwa
informacji o:
 podejmowanych decyzjach dotyczących realizacji działań wynikających z podstawowych
kierunków i zakresów działań mających na celu w szczególności ograniczenie emisji
zanieczyszczeń ze źródeł bytowo-komunalnych,
 działaniach podjętych w celu wdrożenia zadań wynikających z realizacji Programu
ochrony powietrza.
Zarząd województwa opracuje projekt aktualizacji POP, a sejmik województwa podejmie
uchwałę w sprawie określenia Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy kujawskopomorskiej.
Sprawozdania o wdrożonych działaniach na terenie strefy, w celu realizacji zadań
wynikających z Aktualizacji programu ochrony powietrza, Wójtowie, burmistrzowie
lub prezydenci miast nie będących na prawach powiatu powinni przekazywać do właściwych
miejscowo starostów do 31 marca po zakończeniu roku objętego okresem sprawozdawczym.
Prezydenci miast na prawach powiatu i starostowie powiatów wraz z załączonymi
sprawozdaniami z gmin powinni przekazywać sprawozdania z realizacji Programu
do 30 kwietnia po zakończeniu roku objętego okresem sprawozdawczym do Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Kontrolę wykonania zadań zapisanych w Aktualizacji Programu ochrony powietrza, wobec
organu wykonawczego gminy i innych podmiotów sprawuje wojewoda przy pomocy
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (art. 96a Poś).
Coroczne uaktualniane bazy danych emisyjnych (szczególnie wprowadzanie zmian w emisji
komunikacyjnej i powierzchniowej) oraz coroczne oceny jakości powietrza wykonywane
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pozwolą na bieżącą
kontrolę stanu aerosanitarnego w strefie kujawsko-pomorskiej.
Bariery i ograniczenia w procesie poprawy jakości powietrza.
Powodzenie wdrożenia programów ochrony powietrza, skutkujące trwałą poprawą jakości
powietrza, jest uzależnione od eliminacji lub ograniczenia szeregu barier, dotyczących
różnych sfer życia społeczno-gospodarczego. Bariery te występują w zakresie rozwiązań
systemowych, prawnych, technicznych, finansowych, organizacyjnych oraz społecznych.
Poniżej wskazano najważniejsze ograniczenia w procesie poprawy jakości powietrza:
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1) Systemowe:
 brak systemowego i kompleksowego podejścia do działań z zakresu poprawy jakości
powietrza, uwzględnionego w odpowiednich politykach sektorowych oraz aktach
prawnych,
 brak odrębnego priorytetu dotyczącego ochrony powietrza, w Programach Operacyjnych
przyjętych przez Komisję Europejską, w ramach Perspektywy Finansowej UE na lata
2014–2020,
 brak możliwości przeniesienia obowiązku realizacji działań naprawczych, określonych
uchwałą sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza, na szczebel
powiatowy i gminny.
2) Prawne:
 brak podstaw prawnych do przygotowania i realizacji programów ograniczania niskiej
emisji,
 brak możliwości nałożenia przez administrację samorządu terytorialnego szczebla
wojewódzkiego obowiązku realizacji działań naprawczych na administrację samorządu
terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego,
 niewystarczające regulacje prawne w zakresie kontrolowania osób fizycznych,
użytkujących urządzenia do spalania paliw stałych, przez służby gminne,
 brak krajowych uregulowań prawnych w odniesieniu do wymagań emisyjnych z instalacji
spalania paliw stałych o mocy poniżej 1 MW,
 niewystarczające regulacje prawne w zakresie egzekucji zakazów lub ograniczeń
w stosowaniu wskazanych rodzajów paliw,
 niewystarczające ujęcie problematyki jakości powietrza w krajowych uregulowaniach
prawnych dotyczących planowania przestrzennego,
 niewystarczające regulacje prawne dotyczące uzyskania środków finansowych na
likwidację skutków wpływu sektora transportu – np. leczenie ofiar wypadków drogowych,
ograniczanie skutków zanieczyszczeń powietrza, nadmiernego hałasu itp.
3) Techniczne:
 wykorzystywanie wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych w sektorze bytowokomunalnym,
 dostępność w handlu węgla niskiej jakości dla osób fizycznych użytkujących indywidualne
kotły lub piece, niewyposażone w urządzenia redukujące emisję zanieczyszczeń,
 stosowanie niskoefektywnych energetycznie i wysokoemisyjnych technik spalania paliw
stałych – węgla i biomasy w urządzeniach grzewczych o małej mocy,
 niska efektywność energetyczna budynków mieszkalnych spowodowana zastosowaniem
nieodpowiednich materiałów budowlanych,
 preferowanie biomasy jako paliwa alternatywnego do węgla kamiennego, która
charakteryzuje się większą emisją pyłów drobnych niż węgiel kamienny,
 nieprzystosowanie przewodów kominowych budynków wielorodzinnych do zmiany
ogrzewania w danym mieszkaniu/lokalu oraz brak odpowiedniego systemu wentylacji
w tych budynkach,
 złożony proces badania jakości paliw, w tym poboru próbek i analiz, w składach
opałowych oraz u osób fizycznych.
4) Finansowe:
 niewystarczająca ilość instrumentów finansowych przeznaczonych na działania naprawcze
w zakresie modernizacji sektora bytowo-komunalnego,
 brak środków finansowych na działania naprawcze określone w programach ochrony
powietrza oraz związane z tym zaległości w ich realizacji,
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 niewystarczający poziom zachęt/wsparcia finansowego do stosowania nowoczesnych
rozwiązań i czystej energii, np. z OZE w urządzeniach do tego dostosowanych oraz
niskoemisyjnych środków transportu, które gwarantowałyby spełnienie wymogów
prawodawstwa UE w tym zakresie,
 brak wsparcia dla kogeneracji umożliwiającej przebudowę starych ciepłowni
na elektrociepłownie oraz wymianę zamortyzowanego majątku istniejących
elektrociepłowni,
 polityka akcyzowa państwa w zakresie cen paliw, nieuwzględniająca aspektu
ekologicznego,
 brak wsparcia finansowego z budżetów samorządów oraz z poza budżetów samorządów
na realizację programów osłonowych (gwarantujących trwałość efektu ekologicznego)
dla osób zmieniających sposób ogrzewania i eksploatujących kotły opalane paliwami
proekologicznymi,
 brak możliwości współfinansowania i współrealizacji działań proefektywnościowych,
prośrodowiskowych przez stronę trzecią w ramach szerokiego wachlarza partnerstwa
publiczno-prywatnego.
5) Społeczne:
 wybór najtańszego sposobu ogrzewania ze względu na koszty inwestycyjne
i eksploatacyjne,
 niska świadomość społeczna dotycząca wpływu nieodpowiedniej jakości powietrza
na zdrowie oraz stan środowiska,
 niska świadomość społeczna dotycząca ekozachowań: prawidłowego spalania paliw
stałych, w tym węgla kamiennego, drewna w kotłach i kominkach, skutków spalania
odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych oraz ekojazdy.
6) Organizacyjne:
 niewystarczające zasoby kadrowe w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska
i wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska odpowiedzialne za działania kontrolne
w zakresie ochrony powietrza oraz w urzędach administracji samorządowej
odpowiedzialne za działania naprawcze w zakresie ochrony powietrza oraz planowania
i zarządzania energią,
 brak jednolitej bazy danych dotyczącej źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza, która
stanowiłaby podstawę zarówno dla monitoringu prowadzonego przez Inspekcję Ochrony
Środowiska, jak i dla zarządów województw przygotowujących POP-y, oraz innych analiz,
 brak jednolitego modelu matematycznego wykorzystywanego w systemie ocen jakości
powietrza dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.
Diagnoza istniejącego stanu w zakresie jakości powietrza na terenie Polski wskazuje, że
główną przyczyną przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłów zawieszonych, a także
poziomu docelowego benzo(a)pirenu jest tzw. niska emisja, czyli emisja pochodząca ze
spalania paliw stałych w piecach lub kotłach domowych. Pozostałe rodzaje emisji mają
natomiast zdecydowanie mniejszy udział.
Dotychczasowa redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza spowodowana była przede
wszystkim ograniczeniem emisji ze źródeł przemysłowych, w tym energetycznych, co
oznacza, że regulacje prawne oraz ustanowione na ich podstawie wymagania są efektywne.
Obecnie głównym wyzwaniem jest wdrożenie skutecznych działań i regulacji wpływających
na obniżenie emisji z sektorów bytowo-komunalnego oraz transportowego. Działania
powinny być podejmowane przede wszystkim w tych strefach, w których występują
naruszenia standardów jakości powietrza w odniesieniu do pyłów zawieszonych PM10
i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu.
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W sektorze bytowo-komunalnym największy problem stanowi stosowanie paliw
nieodpowiedniej jakości w nieprzystosowanych do tego celu urządzeniach grzewczych. Stan
techniczny znacznej części kotłów, w których odbywa się spalanie paliw w celach
grzewczych, jest zły. Oprócz stosowania paliw niskiej jakości, niejednokrotnie występuje
również spalanie w piecach odpadów z gospodarstw domowych (między innymi butelek PET,
kartonów po napojach, odpadków organicznych i innych). Czynniki te, w połączeniu
z niekorzystnymi warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, jakie często
występują w okresie zimowym (grzewczym) tj. inwersje temperatur, niskie prędkości
wiatrów, decydują o występowaniu przekroczeń poziomów normatywnych. Istotną barierę dla
wyboru przez mieszkańców niskoemisyjnych systemów ogrzewania stanowi obecna,
niestabilna polityka paliwowa państwa oraz wysokie ceny paliw (np. gazu). Ponadto
niezwykle trudną kwestią jest wyegzekwowanie od osób fizycznych użytkowania urządzeń
grzewczych spełniających określone wymogi w zakresie wielkości emisji substancji do
powietrza.
W sektorze transportowym natomiast do największych problemów zaliczają się: przestarzały
park samochodowy, nieodpowiednia infrastruktura drogowa oraz nieekonomiczny, często
agresywny styl jazdy. Zauważa się również niski stopień wykorzystania paliw i napędów
przyjaznych dla środowiska (np. transport rowerowy i pieszy), a także zbiorowego transportu
miejskiego oraz transportu kolejowego.
Eliminacja barier i ograniczeń umożliwi osiągnięcie pełnego efektu ekologicznego
podejmowanych działań naprawczych. Pierwszym krokiem w tym kierunku są (obecnie
procedowane) zmiany regulacji prawnych wynikające z nowelizacji ustawy Prawo ochrony
środowiska.
Nowelizacja ww. ustawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1593) wprowadza istotne zmiany dotyczące
możliwości zastosowania nowych narzędzi poprawy jakości powietrza na szczeblu
wojewódzkim i lokalnym. Poniżej wskazano najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji
ustawy Poś, mające bezpośredni wpływ na jakość powietrza w obszarach przekroczeń.
1. Doprecyzowanie możliwości określenia dopuszczalnych rodzajów i jakości paliw zgodnie
z art. 96
Rozszerzono i doprecyzowano zakres uchwały sejmiku województwa, która może określać:
 rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania lub których stosowanie jest
zakazane na danym obszarze,
 parametry techniczne lub rozwiązania techniczne lub parametry emisji instalacji,
w których następuje spalanie paliw, dopuszczonych do stosowania na tym obszarze,
 sposób lub cel wykorzystania paliw, który jest objęty ograniczeniami określonymi,
 okres obowiązywania ograniczeń lub zakazów w ciągu roku,
 obowiązki podmiotów objętych uchwałą w zakresie niezbędnym do kontroli realizacji
uchwały.
Regulacja ma na celu wyeliminowanie wątpliwości prawnych związanych z zakresem
uchwały i sposobem jej realizacji. Umożliwia również bardziej elastyczne zastosowanie tego
instrumentu (np. określenie dopuszczalnych parametrów emisji dla kotłów) na obszarach,
na których wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania paliw stałych jest niemożliwe
np. z uwagi na brak infrastruktury ciepłowniczej i gazowej. Nowe brzmienie art. 96
umożliwia samorządom bardziej powszechne wykorzystanie tego narzędzia do ograniczenia
negatywnego wpływu emisji zanieczyszczeń pochodzących ze starych, nieefektywnych
urządzeń grzewczych.
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2. Możliwość przeprowadzenia kompensacji emisji poprzez ograniczenie niskiej emisji
Zmiany w art. 225-229 ustawy Poś umożliwiają kompensację emisji poprzez ograniczenie
zjawiska tzw. niskiej emisji, a więc trwałą likwidację kotłów na paliwa stałe u osób
fizycznych. Wielkość ograniczonej emisji powinna być o 30% większa niż dopuszczalna
wielkość emisji z nowej inwestycji. Wielkość ograniczenia emisji musi być potwierdzona
zaświadczeniem wydawanym przez właściwego wójta/burmistrza lub prezydenta miasta.
Dotychczasowe przepisy dotyczące postępowania kompensacyjnego przeprowadzanego
w przypadku realizacji nowego przedsięwzięcia lub istotnej zmiany istniejącej instalacji
na obszarze, na którym występują przekroczenia standardów jakości powietrza, umożliwiały
kompensację wyłącznie poprzez ograniczenie emisji z przedsiębiorstw. Nie było możliwości
przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego w przypadku, gdy na danym obszarze brak
było innych instalacji, a wysokie stężenia zanieczyszczeń powodowane były przez tzw. niską
emisję. Wprowadzenie możliwości kompensacji emisji poprzez ograniczenie niskiej emisji,
przyczyni się w większym stopniu do poprawy jakości powietrza niż ograniczenia emisji
z emitorów punktowych.
Ponadto, w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi kompensowania emisji
poprzez ograniczanie emisji z instalacji wymagających zgłoszenia, pojawiającymi się
na gruncie dotychczasowego brzmienia art. 229, zwłaszcza ust. 2, w którym jest mowa
o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia przez organ właściwy do wydania pozwolenia,
wprowadzono zmianę dotychczasowego brzmienia art. 229 ust. 1-3 i dodanie ust. 2a. Zmiany
te jednoznacznie wskazują na możliwość ograniczania emisji w ramach kompensacji
w instalacjach wymagających zgłoszenia.
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