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Analizę wykonano:

 na podstawie rocznych ocen jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim

za lata 2014 – 2019 (GIOŚ Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie),

 według kryteriów dotyczących ochrony zdrowia dla 3 stref (miasto Olsztyn, miasto Elbląg,

strefa warmińsko-mazurska),

 dla 3 zanieczyszczeń, których główną przyczyną powstawania jest ogrzewanie

indywidualne:

• pył zawieszony PM2,5,

• pył zawieszony PM10,

• benzo(a)piren – B(a)P.

Analiza zasadności podjęcia przez 

Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

uchwały w trybie art. 96 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 



W analizowanym okresie (2014-2019):

 nie doszło do przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10. Z roku na rok stężenia

średnioroczne PM10 nieznacznie spadają w całym województwie;

 występowały natomiast przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 we wszystkich 3 strefach:

 dla strefy miasta Olsztyn w 2014 r.,

 dla strefy miasto Elbląg w 2019 r.,

 dla strefy warmińsko-mazurskiej w latach 2014, 2015 i 2018;

 w 2018 r. zanotowano najwyższe stężenia i największą ilość stacji z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego pyłu

zawieszonego PM10;

 w 2019 r. stężenia pyłu zawieszonego PM10 spadły w całym województwie, w związku z powyższym poprawiła się

jakość powietrza. Było to spowodowane stosunkowo wysokimi temperaturami w okresie zimowym (grzewczym);

 na żadnej stacji w województwie nie został przekroczony poziom alarmowy ani poziom informowania pyłu zawieszonego

PM10. Należy jednak zaznaczyć, że od października 2019 r.:

 poziom informowania został obniżony z 200 do 100 µg/m3;

 poziom alarmowy z 300 do 150 µg/m3;

i od czasu obniżenia tych poziomów zaczęły pojawiać się coraz częściej dni z przekroczeniami.

 nie doszło również do przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5. Stężenia

pyłu PM2,5 były najwyższe w 2018 r. w strefach: warmińsko-mazurskiej oraz miasto Elbląg. W wymienionych strefach

zanotowane stężenia były bliskie granicy (tj.20 µg/m3) poziomu dopuszczalnego. W 2019 roku nastąpił jednak spadek

stężenia tego zanieczyszczenia w stosunku do poprzednich lat.

 wyniki pomiarów stężeń B(a)P wskazują, iż na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w analizowanym okresie

(2014-2019), norma jakości powietrza wyrażana poziomem docelowym stężeń średnich rocznych była regularnie

przekraczana na prawie wszystkich stanowiskach pomiarowych.

Jakość powietrza 

w województwie warmińsko-mazurskim



 Z perspektywy oddziaływania na zdrowie, istotne są cząstki o średnicy mniejszej niż 10 μm (pył zawieszony PM10

i PM2,5). Cząstki o średnicy aerodynamicznej 5 – 10 μm są w większości zatrzymywane w nosie, ale mniejsze z nich

mogą docierać do gardła, a nawet do tchawicy. Cząstki o średnicy 1 – 5 μm mogą przenikać do oskrzeli i oskrzelików.

Cząstki pyłu o średnicy mniejszej niż 1 μm docierają do pęcherzyków płucnych, skąd mogą przenikać do krwioobiegu;

 Wyniki wielu badań pokazują, że zarówno krótko- jak i długoterminowa ekspozycja na podwyższone stężenia

typowych zanieczyszczeń powietrza wiąże się ze zwiększoną zachorowalnością i umieralnością związaną

z chorobami układu oddechowego;

 Szczególnie narażonymi grupami są dzieci (także w okresie prenatalnym), osoby z istniejącymi chorobami układu

krążenia i układu oddechowego oraz osoby starsze;

 Ekspozycja mieszkańców na stężenia pyłu PM2,5 powoduje w województwie warmińsko-mazurskim szacunkowo

1 197 zgonów rocznie;

 To przekłada się na znaczne koszty zdrowotne, społeczne, a co za tym idzie, także ekonomiczne negatywnego

oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na zdrowie.

Pomimo obowiązywania od wielu lat na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Programów ochrony

powietrza przekraczane są poziomy normatywne zanieczyszczeń tj. pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu.

W związku z powyższym należy podjąć dodatkowe kroki w celu poprawy jakości powietrza.

Skutki zdrowotne złej jakości powietrza



Zgodnie z art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska sejmik województwa może,

w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie

ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Podstawa prawna 

art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska



Planowane jest podjęcie dwóch uchwał:

1. Uchwała dla obszarów miejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Ograniczenia i zakazy obejmą obszary miast województwa warmińsko-mazurskiego tj.:

Olsztyn, Elbląg, Ełk, Iława, Ostróda, Giżycko, Kętrzyn, Bartoszyce, Szczytno, Mrągowo,

Działdowo, Pisz, Braniewo, Olecko, Lidzbark Warmiński, Gołdap, Nidzica, Morąg, Pasłęk,

Węgorzewo, Nowe Miasto Lubawskie, Biskupiec, Lubawa, Dobre Miasto, Orneta, Lidzbark,

Olsztynek, Barczewo, Susz, Orzysz, Reszel, Ruciane-Nida, Korsze, Biała Piska, Górowo

Iławeckie, Mikołajki, Jeziorany, Wielbark, Ryn, Pieniężno, Tolkmicko, Pasym, Miłomłyn,

Bisztynek, Frombork, Zalewo, Kisielice, Sępopol, Młynary, Miłakowo.

2. Uchwała dla na terenów poza obszarami miast województwa warmińsko-mazurskiego

Ograniczenia i zakazy obejmą tereny znajdujące się poza obszarami miast województwa

warmińsko-mazurskiego.

Założenia do uchwał antysmogowych



Podmioty objęte ograniczeniami:

Uchwałę stosuje się do właścicieli instalacji (tj. kotłów, pieców oraz kominków),

w których następuje spalanie paliw stałych (przez pojęcie „paliwa” należy

rozumieć zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo

energetyczne paliwa stałe, ciekłe i gazowe będące nośnikami energii chemicznej).

Założenia do obu uchwał antysmogowych



Rodzaje instalacji objętych ograniczeniami:

Uchwałę stosuje się do instalacji, w których następuje spalanie paliw

w szczególności do kotłów, pieców oraz kominków, jeżeli:

1. dostarczają ciepło do:

a. systemu centralnego ogrzewania lub

b. systemu ciepłej wody użytkowej;

2. wydzielają ciepło poprzez:

a. bezpośrednie przenoszenie ciepła lub

b. bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem go

do innego nośnika,

a użytkowanie tej instalacji służy do: zapewnienia właściwej temperatury w

obiekcie budowlanym lub jego części, do podgrzewania wody użytkowej lub

do produkcji pary technologicznej.

Założenia do obu uchwał antysmogowych



Rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania

Od dnia wejścia w życie uchwały obowiązek stosowania w instalacjach

planowanych/ nowoprojektowanych (dla których w dniu wejścia w życie uchwały

nie było ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych

lub niebędących już trakcie montażu) wyłącznie

 paliwa gazowego (gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz

propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy,

niezależnie od ich przeznaczenia),

 gazu płynnego LPG,

 lekkiego oleju opałowego,

Założenia ogólne do obu uchwał antysmogowych



Wyjątek:

Gdy instalacje na paliwa stałe będące w dniu wejścia w życie uchwały

 są w trakcie montażu lub

 których montaż jest planowany, bo decyzja o pozwoleniu na budowę

stała się ostateczna lub

 dokonano zgłoszenia robót budowlanych,

to dla tych instalacji obowiązek jej wymiany (tj. kotła, pieca) obowiązuje w terminie

określonym w uchwale w zależności od klasy montowanego kotła/pieca.

Założenia ogólne do obu uchwał antysmogowych



Rodzaje/jakość paliw, których stosowanie jest zakazane

Od dnia wejścia w życie uchwały zakazuje się stosowania we wszystkich

instalacjach spalania paliw stałych wymienionych poniżej:

 węgla brunatnego,

 mułów węglowych,

 flotokoncentratów,

 dowolnych mieszanin paliw zawierających mniej niż 85% węgla

kamiennego,

 miałów o wymiarze ziarna 1÷31,5 mm,

oraz

 paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20%.

Założenia ogólne do obu uchwał antysmogowych



Zakaz użytkowania instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych

będzie obowiązywał:

Są to graniczne terminy wymiany pieców na te spełniające wymagania ekoprojektu

lub jeśli jest możliwość to podłączenie się do sieci ciepłowniczej, gazowej lub OZE.

Od 1 sierpnia 2025 r. dopuszcza się stosowanie kominków „rekreacyjnych” na biomasę

(drewno) o wilgotności poniżej 20%, na terenach posiadających dostęp do sieci ciepłowniczej

lub sieci gazowej, pod warunkiem, że nie będą one podstawowym źródłem ciepła i będą

spełniały wymagania ekoprojektu.

Założenia do uchwał antysmogowych 
województwa warmińsko-mazurskiego

dla obszarów miejskich

od 1 sierpnia 2025 r. dla kotłów poniżej klasy

3 (bezklasowe „kopciuchy”)

od 1 sierpnia 2026 r. dla kotłów klasy 3 i 4

od 1 sierpnia 2029 r. dla kotłów klasy 5

dla na terenów poza obszarami miast

od 1 sierpnia 2025 r. dla kotłów poniżej klasy

3 (bezklasowe „kopciuchy”)

od 1 sierpnia 2027 r. dla kotłów klasy 3 i 4

od 1 sierpnia 2030 r. dla kotłów klasy 5



Po wejściu w życie uchwały, gdy operator zapewni podłączenie do sieci ciepłowniczej lub

gazowej na terenie przylegającym do danej działki, na której znajduje się indywidualna

instalacja spalania paliw, właściciel będzie mógł ją eksploatować przez okres nie dłuższy

niż 6 lat od daty zapewnienia możliwości podłączenia do sieci.

Założenia ogólne do obu uchwał antysmogowych



1. Wydłużenie poszczególnych terminów wskazanych w uchwałach na dostosowanie się do wymogów

uchwały antysmogowej, o co najmniej 2 lata każdy (terminy wymiany 3/4/5 klasy) i 10-15 lat od daty

zapewnienia możliwości podłączenia do sieci gazowej lub msc;

2. Dopuszczenie stosowania jako paliwa biomasy stałej pochodzenia drzewnego o wilgotności poniżej

lub równej 20% (tj. drewna opałowego w formie polan, szczap, pelletu drzewnego, brykietu,

zrębków i trocin drzewnych, drewna kawałkowego) pomimo dostępności i możliwości podłączenia

do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

3. Umożliwienie eksploatacji kotłów 5 klasy, zainstalowanych przed lub po wejściu w życie uchwał

antysmogowych do czasu ich naturalnego wyeksploatowania (do końca ich żywotności technicznej

– bez określania terminu w uchwałach);

4. W przypadku braku sieci lub możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej po wejściu

w życie uchwały, właściciele instalacji pozaklasowych lub 3/4/5 klasy, będą mogli wykorzystywać

dotychczasowe instalacje do czasu ich wyeksploatowania i zakończenia żywotności.

Po zakończeniu żywotności tych instalacji będą mogli nadal spalać paliwa stałe (np. węgiel,

biomasa) pod warunkiem zamontowania instalacji spełniającej wymogi ekoprojektu.

Rozważane modyfikacje uchwał antysmogowych:



Dziękuję za uwagę


