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Program ochrony powietrza

 Dnia 18 grudnia 2017 roku Sejmik 

Województwa Śląskiego przyjął 

uchwałę nr V/47/5/2017 w sprawie

Programu ochrony powietrza 

dla terenu województwa śląskiego 

mającego na celu osiągnięcia 

poziomów dopuszczalnych 

substancji w powietrzu oraz pułapu 

stężenia ekspozycji

• Publikacja w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Śl. 28 grudnia 2017 roku, 

poz. 7339

• Data wejścia w życie: 

11 stycznia 2018 roku
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POP na podstronie powietrze.slaskie.pl
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Wartości PM10 średnioroczne

20272015



2018-06-06

PM10 liczba dni z przekroczeniem normy 24h

20272015
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B(a)P średnioroczne

20272015
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POP opracowany dla 5-ciu zanieczyszczeń, 

zgodnie z oceną jakości powietrza za 2015 

rok
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PM2,5
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aglomeracja  
rybnicko-
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PM10
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B(a)P

O3

Bielsko-Biała

PM10

PM2,5
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Częstochowa
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Przyczyny złej jakości powietrza – przekroczenia 

poziomów dopuszczalnych i docelowych

• powierzchniowa

• napływ / liniowaPM10
• powierzchniowa

• napływPM2,5
• powierzchniowa

• napływB(a)P

• liniowaNO2

• meteorologiaO3
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0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000

agl. górnośląska

agl. rybnicko-jastrzębska

Bielsko-Biała

Częstochowa

strefa śląska

1 930,8

526,4

236,4

338,3
7 551,0

4 855,0

696,1

193,4

413,5

7 600,5

emisja powierzchniowa PM10 [Mg/rok]
prognoza redukcja

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000

agl. górnośląska

agl. rybnicko-jastrzębska

Bielsko-Biała

Częstochowa

strefa śląska

1 516,4

420,4

185,9

265,3
5 944,9

3 806,9

550,7

152,1

324,2

5 977,5

emisja powierzchniowa PM2,5 [Mg/rok]prognoza redukcja

Wymagana redukcja emisji powierzchniowej         

pyłu PM10 i PM2,5
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Wymagana redukcja emisji powierzchniowej         

benzo(a)pirenu

0 1 2 3 4 5 6

agl. górnośląska

agl. rybnicko-jastrzębska

Bielsko-Biała

Częstochowa

strefa śląska

0,692

0,189

0,084

0,122

2,677

1,760

0,240

0,070

0,150

2,760

emisja powierzchniowa B(a)P [Mg/rok]prognoza redukcja
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Działania naprawcze

Działania naprawcze 
wskazane w 

harmonogramach 
rzeczowo-finansowych 

POP

• termin realizacji – 2027 rok

• ograniczenie emisji 
powierzchniowej (!)

• wymagany efekt redukcji emisji 
powierzchniowej podzielono na 4 
okresy (do: 2021, 2023, 2025, 2027)

• ograniczenie emisji liniowej

• działania edukacyjne
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Zestawienie przewidzianych efektów ekologicznych 

dla strefy śląskiej (fragment)

do roku 2021            – 10% redukcji PM10, PM 2,5, B(a)P

w latach 2022-2023 – 30% redukcji PM10, PM 2,5, B(a)P

w latach 2024-2025 – 30% redukcji PM10, PM 2,5, B(a)P

w latach 2026-2027 – 30% redukcji PM10, PM 2,5, B(a)P

Cieszyn 72,16 7,22 21,65 21,65 21,65 59,69 5,97 17,91 17,91 17,91 43 296

Czechowice-Dziedzice 51,58 5,16 15,47 15,47 15,47 41,47 4,15 12,44 12,44 12,44 30 948

Czeladź 77,96 7,80 23,39 23,39 23,39 60,62 6,06 18,19 18,19 18,19 46 776

Czernichów 18,82 1,88 5,65 5,65 5,65 14,77 1,48 4,43 4,43 4,43 11 292

Czerwionka-Leszczyny 157,69 15,77 47,31 47,31 47,31 123,84 12,38 37,15 37,15 37,15 94 614

Dąbrowa Zielona 12,62 1,26 3,79 3,79 3,79 9,90 0,99 2,97 2,97 2,97 7 572

Dębowiec 14,54 1,45 4,36 4,36 4,36 11,42 1,14 3,43 3,43 3,43 8 724

Gaszowice 54,45 5,45 16,34 16,34 16,34 42,73 4,27 12,82 12,82 12,82 32 670

Gierałtowice 72,91 7,29 21,87 21,87 21,87 57,30 5,73 17,19 17,19 17,19 43 746

Gilowice 27,27 2,73 8,18 8,18 8,18 21,40 2,14 6,42 6,42 6,42 16 362

Goczałkowice-Zdrój 25,12 2,51 7,54 7,54 7,54 19,46 1,95 5,84 5,84 5,84 15 072

Godów 132,08 13,21 39,62 39,62 39,62 104,62 10,46 31,39 31,39 31,39 79 248

Goleszów 30,16 3,02 9,05 9,05 9,05 23,70 2,37 7,11 7,11 7,11 18 096

Gorzyce 147,11 14,71 44,13 44,13 44,13 113,92 11,39 34,18 34,18 34,18 88 266

Samorząd, 

gmina 

wskazana do 

realizacji 

działania

Całkowita emisja pyłu PM10 wymagana do 

zredukowania do roku 2027 [Mg/rok]

Całkowita emisja pyłu PM2,5 wymagana do zredukowania 

do roku 2027 [Mg/rok]

Szacunkowy 

średni koszt 

realizacji 

zadania

całkowita
do roku 

2021

2022-

2023

2024-

2025

2026-

2027
całkowita

do roku 

2021

2022-

2023

2024-

2025
2026-2027 [tys. zł]
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Przykład redukowania emisji

powierzchnia sieć ogrzewanie 

elektryczne

gaz olej 5 klasa 

węgiel

5 klasa 

biomasa

kolektor Pompa 

ciepła

m2 kg/rok

5000 2248 2248 2245 2240 2160 2155 276 2248

10000 4496 4496 4491 4480 4320 4311 553 4496
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 kontrola przestrzegania zakazu spalania odpadów 

w piecach domowych

 kontrola przestrzegania zakazu spalania odpadów 

zielonych

 kontrola przestrzegania zakazu wypalania traw i łąk

 kontrola przestrzegania zapisów uchwały 

ograniczającej stosowanie paliw i urządzeń 

grzewczych (uchwała antysmogowa)

Działania kontrolne wskazane w POP - kod SIWŚ_K 
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Gmina zobowiązana jest do udostępnienia 

mieszkańcom numeru telefonu oraz formularza 

internetowego do zgłaszania wszelkich 

przypadków naruszeń dotyczących ochrony 

powietrza wraz z wymienieniem dokładnej listy 

zakazów, sposobów rozpoznania ich naruszania 

(w celu ograniczenia liczby fałszywych alarmów) 

oraz minimalnych informacji, potrzebnych jednostce 

do podjęcia interwencji. 

Działania kontrolne wskazane w POP - kod SIWŚ_K 
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Przyjęcie uchwały przez Sejmik Woj. Śl.

7 kwietnia 2017 roku

Sejmik Województwa 

Śląskiego jednogłośnie 

przyjął uchwałę 

antysmogową

UCHWAŁA NR V/36/1/2017

w sprawie

wprowadzenia na obszarze 

województwa śląskiego 

ograniczeń w zakresie 

eksploatacji instalacji, 

w których następuje spalanie 

paliw
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Kogo kontrolujemy?

 Wszyscy użytkownicy instalacji do spalania paliw stałych poniżej 1 MW:

- osoby fizyczne

- osoby prawne

Co kontrolujemy?

 Rodzaj spalanego paliwa

 Rodzaj eksploatowanego urządzenia

Jakich dowodów wymagamy?

 dokumentacja techniczna instalacji grzewczych:

- zaświadczenie akredytowanej jednostki zgodności z PN-EN 303-5:2012 (kotły)

- instrukcja dla instalatorów i użytkowników wskazana w dyrektywie ekoprojektu (piece i kominki)

 dowód zakupu paliwa, pobór próby paliwa z kotłowni

Kontrola realizacji uchwały antysmogowej
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Kontrole przedsiębiorstw pod kątem realizacji uchwały 

w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 

śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, 

w których następuje spalanie paliw

Realizacja uchwały przez przedsiębiorstwa dotyczy źródeł 

spalania paliw stałych i powinna być realizowana w taki sam 

sposób, jak zadania realizowane przez indywidualnych właścicieli 

instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie 

paliw. 

Kontrola realizacji uchwały antysmogowej –
kod SIWŚ_P 
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Plan działań krótkoterminowych

 PDK został przyjęty przez Sejmik

Województwa Śląskiego dnia 18 grudnia

2017 roku jako część Programu ochrony

powietrza i obowiązuje od 11 stycznia

2018 roku.

 PDK stanowi akt prawa miejscowego.
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PDK na podstronie powietrze.slaskie.pl
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Poziomy ostrzegania

Aktualne poziomy ostrzegania

Poziom I (informacyjny i edukacyjny)-

informacja o wystąpieniu przekroczenia poziomu 

dopuszczalnego lub docelowego

Poziom II (informacyjny i operacyjny) –

informacja o wystąpieniu przekroczenia poziomu 150 μg/m3

dla pyłu PM10 w pomiarach z ostatniej doby 

Poziom III (operacyjny, informacyjny, nakazowo/zakazowy) -

informacja o wystąpieniu przekroczenia poziomu 

alarmowego (>300 μg/m3 dla pyłu PM10 w pomiarach                 

z ostatniej doby) 
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Przepływ informacji – starostwo powiatowe

WCZK

PCZK – powiat 
ziemski

Gminy Media Policja
Straż 

gminna
Placówki 
zdrowia
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Przepływ informacji – miasto na prawach 
powiatu

WCZK

PCZK – powiat grodzki

Mieszkańcy Media Policja Straż 
miejska

Placówki 
zdrowia

Placówki 
oświatowe

Placówki 
opiekuńcze
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PCZK

gmina

Mieszkańcy
Placówki 

opiekuńcze
Placówki 
oświaty

Przepływ informacji – gmina
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Podejmowane środki operacyjne –
miasto na prawach powiatu i gmina

POZIOM II:

1. Intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania 

odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej;

2. Kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na 

powierzchni ziemi, 

3. Zalecenie ograniczenia stosowania kominków, 

4. Zalecenie korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej 

Wskaźniki monitorowania dla POZIOMU II: 

• Ilość przeprowadzonych kontroli spalania paliw, odpadów i pozostałości 

roślinnych w trakcie trwania POZIOMU II 

• Spełnienie obowiązku przekazywania informacji - wersja elektroniczna lub 

papierowa. 
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Podejmowane środki operacyjne –
miasto na prawach powiatu i gmina

POZIOM III:

1. Intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania 

odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej;

2. Wzmożone kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych 

na powierzchni ziemi, 

3. Zalecenie ograniczenia stosowania kominków, 

4. Wprowadzenie darmowej komunikacji publicznej po uzgodnieniu 

zakresu z przewoźnikami,

5. Zalecenie korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej,

6. Przekierowanie uciążliwego natężenia ruchu pojazdów na odcinki 

alternatywne w przypadku funkcjonowania systemu ITS w miastach. 

Wskaźniki monitorowania dla POZIOMU III: 

• Ilość przeprowadzonych kontroli spalania paliw, odpadów i pozostałości 

roślinnych w trakcie trwania POZIOMU III 

• Spełnienie obowiązku przekazywania informacji - wersja elektroniczna lub 

papierowa 

• Rodzaj wprowadzonych ograniczeń na terenie gminy i Miasta 
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Minimalna ilość przeprowadzonych kontroli w trakcie 

trwania alarmu (POZIOM III): 

ilość kontroli dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców-

15 kontroli

dla gmin od 50 do 100 tys. mieszkańców –

10 kontroli

dla gmin poniżej 50 tys. mieszkańców - 5 kontroli

POZIOM III (operacyjny, informacyjny, nakazowo/zakazowy)               

Alarm smogowy
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I poziom ostrzegania w roku 2018

49 gmin w województwie śląskim (na 167) zostało 

objętych I poziomem ostrzegania (kolor żółty):

•Bielsko-Biała, 1 marca 2018 roku – strefa Bielsko-Biała 

miasto;

•Częstochowa, 7 marca 2018 roku – strefa Częstochowa 

miasto;

•Gliwice, 6 marca 2018 roku – aglomeracja górnośląska –

miasto Gliwice

•Zabrze, 21 lutego 2018 roku – aglomeracja górnośląska –

miasta: Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, 

Świętochłowice;

•Dąbrowa Górnicza, 24 lutego 2018 roku - aglomeracja 

górnośląska –miasto Dąbrowa Górnicza;

•Sosnowiec marca 2018 roku – aglomeracja górnośląska –

miasta: Sosnowiec, Jaworzno;

•Rybnik, 1 marca 2018 roku – aglomeracja rybnicko-

jastrzębska – miasto Rybnik;

•Wodzisław Śląski, 24 lutego 2018 roku – strefa śląska –

powiaty: raciborski, wodzisławski, rybnicki;

•Żywiec, 26 lutego 2018 roku – strefa śląska – powiat 

żywiecki.
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I poziom ostrzegania w roku 2018 –

stan na 20 kwietnia

Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w dniu 20 kwietnia 2018 

roku przekazał informację o kolejnych 

gminach objętych I poziomem 

ostrzegania PDK. 

Oznacza to, że I poziomem 

ostrzegania zgodnie z Planem 

Działań Krótkoterminowych został 

objęty cały obszar województwa 

śląskiego. 

Informacja dotyczy przekroczenia 

35 dni ze stężeniem powyżej wartości 

dopuszczalnej (50 μg/m3) spośród 

średnich dobowych stężeń 

pyłu PM10 w roku 2018.
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Nowy wzór tabeli sprawozdawczej z POP –

działania kontrolne

* pole wymagane

Tabela 4. Sprawozdanie w zakresie podejmowanych działań kontrolnych (bieżących oraz w ramach PDK)

wszyskie
w tym z uchwały 

antysmogowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

wypełnia się 

automatycznie, 

zgodnie z tabelą 

informatcyjną

wypełnia się 

automatyczni

e, zgodnie  z 

informacjami 

podanymi w 

kolumnach 4, 

6 i 10

podać liczbę wszystkich 

przeprowadzonych 

kontroli instalacji 

(przestrzegania zakazu 

spalanie odpadów poza 

urządzeniami do tego 

przeznaczonymi, 

przestrzegania zapisów 

uchwały antysmogowej)

podać ile z liczby kontroli 

podanych w kolumnie 4 

dotyczyło również kontroli 

przestrzegania zapisów 

uchwały antysmogowej

podać liczbę 

przeprowadzonych kontroli 

przestrzegania zakazu 

spalania pozostałości 

roślinnych na powierzchni 

ziemi  (dotyczy gmin, gdzie 

prowadzona jest 

selektywna zbiórka tego 

rodzaju odpadów)

wypełnia się automatycznie na 

podstawie informacji 

zamieszczonych w tabeli 

informacyjnej

podać w kolejnych 

wierszach daty 

występowania 

sytuacji smogowej 

zgodnie z informacją 

uzyskaną z WIOŚ

(rrrr-mm-dd)

wypełnia się 

automatycznie, 

wymagana liczba 

kontroli uzależniona 

od liczby 

mieszkańców gminy

podać liczbę przeprowadzonych danego dnia 

kontroli przestrzegania zakazu spalanie 

odpadów poza urządzeniami do tego 

przeznaczonymi oraz przestrzegania zapisów 

uchwały antysmogowej

wypełnia się automatycznie

1 0 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

Minimalna liczba przeprowadzonych kontroli w trakcie dnia z alarmem III stopnia:

dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców - 15 kontroli;

dla miast i gmin od 50 do 100 tys. mieszkańców - 10 kontroli;

dla miast i gmin poniżej 50 tys. mieszkańców - 5 kontroli

Lp. gmina

sumaryczna 

liczba 

kontroli

liczba rutynowych kontroli instaalcji 

przeprowadzonych w ciągu roku wynikających z 

art. 30 i 155 ustawy o odpadach (spalanie odpadów 

w kotłach) oraz uchwały antysmogowej:*

liczba rutynowych kontroli 

prowadzonych w związku 

z art. 30, 31 i 155 ustawy 

o odpadach (spalanie 

pozostałości roślinnych)

sprawdzenie wymaganej 

liczby kontroli

liczba dni w roku z 

informacją o wystąpieniu na 

terenie gminy III poziomu 

ALARMU (SMOGOWEGO)

data wystąpienia 

sytuacji smogowej 

(III poziom ALARMU)

minimalna 

wymagana liczba 

kontroli w czasie 

trwania alarmu

liczba kontroli przeprowadzonych w dniu 

obowiązywania ALARMU III poziomu 

wynikających z art. 30 i 155 ustawy o 

odpadach (spalanie odpadów w kotłach) oraz 

z uchwały antysmogowej:*



Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

Wydział Ochrony Środowiska

Blanka Romanowska

Tel.  +48 (32) 77 40 705

www.slaskie.pl

blanka.romanowska@slaskie.pl

Dziękuję za uwagę


