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Główne działania Małopolski w walce 
z zanieczyszczeniem powietrza

 Program ochrony powietrza

 Uchwały antysmogowe dla Krakowa i  Małopolski

 Realizacja Projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie 

Programu ochrony powietrza dla województwa 

małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”



Program ochrony powietrza

Aktualny Program ochrony powietrza dla województwa 

małopolskiego został przyjęty uchwałą Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r.

 Dokument wyznacza działania naprawcze na szczeblu 

lokalnym i regionalnym, których celem jest osiągnięcie 

dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu

 Program ochrony powietrza jest aktem prawa 

miejscowego



 Wprowadzenie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji 

spalania paliw stałych (uchwały antysmogowe)

 Realizacja gminnych programów ograniczania niskiej emisji, 

rozbudowa sieci ciepłowniczych i gazowych

 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

termomodernizacja oraz wspieranie energooszczędnego 

budownictwa

 Wyeliminowanie procederu spalania odpadów poprzez 

prowadzenie kontroli we wszystkich gminach

Działania w ramach Programu ochrony powietrza



 Poprawa organizacji ruchu samochodowego w miastach poprzez 

budowę parkingów Park&Ride, wyznaczanie stref płatnego 

parkowania, stref ograniczonego ruchu

 Ograniczenie emisji komunikacyjnej poprzez ścisły nadzór nad 

stacjami diagnostycznymi pojazdów i ograniczenie emisji 

wtórnej poprzez zmywanie ulic

 Szczególny nadzór nad działalnością przemysłu na obszarach 

ze złą jakości powietrza

 Prowadzenie edukacji ekologicznej i planowania 

przestrzennego uwzględniającego priorytety ochrony powietrza

Działania w ramach Programu ochrony powietrza





 Od 1 lipca 2017 zakaz stosowania:

• Węgla o uziarnieniu 0-5 mm powyżej 5%, wartości opałowej 

poniżej 26 MJ/kg, zawartości popiołu powyżej 10%, zawartości 

siarki powyżej 0,8%

• Biomasy o wilgotności powyżej 20%

 Od 1 września 2019 całkowity zakaz stosowania paliw stałych 

(węgla i drewna) w piecach, kotłach i kominkach

 Dopuszczalne będzie stosowanie jedynie paliwa gazowego oraz 

lekkiego oleju opałowego, ogrzewania sieciowego, energią 

elektryczną i oze

Uchwała antysmogowa dla Krakowa 



Uchwała antysmogowa dla Małopolski

 Od 1 lipca 2017 instalowane kotły i kominki muszą spełniać 

normy ekoprojektu oraz zakaz stosowania węgla o uziarnieniu 

0-3 mm powyżej 15 % (muły i floty węglowe) oraz biomasy

o wilgotności powyżej 20%.

 Do końca 2022 roku wymiana kotłów na węgiel lub drewno, 

które nie spełniają żadnych norm emisyjnych oraz 

doposażenie lub wymiana kominków o sprawności cieplnej 

poniżej 80%.

 Do końca 2026 roku wymiana kotłów, które spełniają 

wymagania emisyjne klasy 3 lub 4 (kotły klasy 5 mogą być 

eksploatowane bezterminowo).



Wsparcie wdrażania uchwał antysmogowych

 Wsparcie wymiany kotłów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego.

 Kampania informacyjna dotycząca wymagań uchwał 

antysmogowych – apele biskupów, informacje przez 

samorządy, nadzór budowlany, stowarzyszenie architektów, 

markety budowlane, dystrybutorów węgla, media.

 Szkolenia dla pracowników gmin i straży gminnych 

w zakresie kontroli przestrzegania wymagań uchwały dla paliw 

i urządzeń grzewczych.



Projekt zintegrowany LIFE

 Projekt koordynowany przez Województwo Małopolskie 

angażuje łącznie 62 partnerów, w tym Województwo Śląskie i 55 

gmin z Małopolski.

 Celem projektu jest przyspieszenie wdrażania działań służących 

poprawie jakości powietrza zaplanowanych w Programie 

ochrony powietrza. 

 Wartość projektu to 17 mln euro, dofinansowanie UE 

10 mln euro. Projekt realizowany do końca 2023 r. 



Projekt zintegrowany LIFE

 60 Ekodoradców w gminach inicjujących działania i wydarzenia 

na szczeblu lokalnym oraz wspierających wykorzystanie środków 

w ramach RPO.

 Kampania medialna (billboardy, spoty wideo i radiowe) o 

negatywnych skutkach zanieczyszczenia powietrze i kampanie 

informacyjne na szczeblu lokalnym.

 Centrum kompetencji dla gmin – szkolenia, warsztaty, studia 

podyplomowe, prowadzenie listy niskoemisyjnych urządzeń 

grzewczych na paliwa stałe, baza ogrzewania budynków.

 Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony powietrza, 

modelowanie zanieczyszczeń dla obszaru Małopolski, Śląska, 

Czech i Słowacji.





Dziękuję za uwagę!
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