


Kompetencje - Program ochrony powietrza

2

Jednym z narzędzi jaki posiada samorząd województwa w walce o czyste powietrze jest 

podejmowanie przez sejmik programów ochrony powietrza. 

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przejął kompetencje od Wojewody Dolnośląskiego ws. 

programów ochrony powietrza z dniem 1 stycznia 2008 r. na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji

terenowej. 

Przedmiotowe zadanie samorządu województwa jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.

Celem programów ochrony powietrza przyjętych przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego jest

poprawa jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego. Dotyczy to w szczególności 

obszarów o najwyższych stężeniach zanieczyszczeń powietrza oraz obszarów, na których 

występują duże skupiska ludności. 
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Uchwałą z dnia 28 grudnia 2010 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął pierwszy dla 
województwa Program ochrony powietrza (zmieniony uchwałą w 2012 r. ).

Następnie w 2014 roku został przyjęty przez sejmik województwa nowy Program ochrony 
powietrza. 

Podyktowane to było koniecznością dostosowania tego aktu prawa miejscowego do nowych 
przepisów, które uległy zmianom w związku z transpozycją do polskiego porządku prawnego 
unormowań unii europejskiej - w zakresie oceny i zarządzania jakością powietrza – zawartych 
w dyrektywie CAFE:

•     przede wszystkim wprowadzony został nowy standard jakości powietrza odnoszący się do 
      stężeń pyłu zawieszonego PM2,5,

•     oraz wprowadzony został również nowy podział na strefy w Polsce, w których dokonuje się
      oceny zanieczyszczenia powietrza.
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 Uchwałą Nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r. 
przyjęto Program ochrony powietrza  dla województwa dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 
dnia  25 lutego 2014 r.  Poz. 985).

 Podjętą uchwałą uchylono poprzednie programy (uchwałę Nr III/44/10 z dnia 28 grudnia 2010 
r. ze zmianami).

Przedmiotowy program obejmuje wszystkie 4 strefy województwa, w których dokonuje się 
oceny stanu jakości powietrza. Głównymi zanieczyszczeniami z jakimi boryka się nasze 
województwo to pył zawieszony PM10 oraz benzo(a)piren:

Strefa - aglomeracja Wrocławska z uwagi na przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych 
substancji:  dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu, ozonu,

Strefa - miasto Legnica z uwagi na przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji: 

pyłu zwieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu i arsenu,

Strefa - miasto Wałbrzych z uwagi na przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji: 

pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu,

Strefa dolnośląska z uwagi na przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji: 

pyłu zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu i ozonu.
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Integralną częścią Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego są 

Plany działań krótkoterminowych. 

Celem Planu działań krótkoterminowych jest określenie sposobu i systemu informowania 

Społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczeń normowanych stężeń substancji w powietrzu. 

Jednocześnie plan taki określa tryb i zakres działań, których wdrożenie ma celu zmniejszenie 

ryzyka wystąpienia takich przekroczeń oraz ograniczenie skutków i czasu ich trwania. 



Diagnoza - Program ochrony powietrza 
dla województwa dolnośląskiego
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Corocznie w województwie dolnośląskim, dokonywana jest ocena jakości powietrza pod kątem

jego zanieczyszczenia. 

Na przestrzeni lat zaobserwować można, że zmienił się udział poszczególnych źródeł mających

wpływ na stan jakości powietrza. Wpływ sektora przemysłu uległ znacznemu zmniejszeniu.

 

Za przekroczenia standardów jakości powietrza w województwie odpowiedzialna jest 

w pierwszej kolejności emisja z sektora bytowo-komunalnego, tzw. niska emisja. 

W sektorze tym bowiem stosowane są niejednokrotnie paliwa złej jakości oraz spalane są odpady

w nieprzystosowanych do tego celu instalacjach grzewczych. 

Dodatkowo stwierdzono, że czynnikiem wpływającym na stan jakości powietrza są również

niekorzystne warunki meteorologiczne oraz warunki topograficzne, tj. usytuowanie źródeł emisji 

np. w dolinach i kotlinach górskich. 



W Programie ochrony powietrza, w harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

wskazano konkretne do realizacji działania naprawcze z terminem realizacji do końca 

2023 r. (m.in. wymiana niskosprawnych kotłów na paliwa stałe)

Na podstawie przedkładanych Wydziałowi Środowiska UMWD sprawozdań gmin z 

realizacji zadań wynikających z POP, należy stwierdzić, że stopień ich zaawansowania 

jest bardzo niski :

-     w strefie aglomeracja wrocławska 7 %, 
- w strefie dolnośląskiej 3 %, 
- w strefie legnickiej  2%, 
- w strefie wałbrzyskiej zaledwie 2 %. 
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Stopień realizacji działań określonych 
w Programie ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego
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Nowe kompetencje sejmików wojewódzkich

Dnia 12 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. 
o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2015 r. Poz. 1593). 

Nowe brzmienie ustawy umożliwia m.in. na zastosowanie na szczeblu lokalnym 
prawnych narzędzi mających na celu poprawę jakości powietrza. 

Zmiana zapisów ustawy dotyczy m.in. nowego brzmienia art. 96 ustawy Prawo 
ochrony środowiska, określającego swoim zakresem sposób, tryb i przesłanki 
do możliwości wprowadzenia przez sejmik województwa na konkretnym terenie 
ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 
lub określenia parametrów paliw dopuszczonych do spalania lub zakazu 
stosowania wybranych paliw. 

Pracami nad wprowadzeniem takich rozwiązań w województwie zajmuje się 
Zespół roboczy ds. jakości powietrza w województwie dolnośląskim powołany 
Zarządzeniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 marca 2016 r., 
którego przewodniczącym jest Pan dr Maciej Zathey.



Dziękuje za uwagę


