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Szanowny Panie Marszałku,

Odpowiadając na interpelację poselską Pana Aleksandra Mrówczyńskiego  z dnia 24 marca 
2017 r., znak: K8INT11217, skierowaną do dwóch resortów: finansów - w sprawie stawki podatku 
akcyzowego na nośniki energii i środowiska - w sprawie planów Ministerstwa Środowiska w celu 
ograniczenia zjawiska smogu, poniżej przedstawiam informację odnoszącą się do kompetencji resortu 
środowiska.

Resort środowiska mając na celu zmniejszenie zagrożenia związanego z nadmiernym 
poziomem zanieczyszczenia powietrza w kraju (tzw. smogiem), realizuje wiele działań mających 
docelowo poprawić sytuację w tym zakresie. 

W ramach działań związanych z poprawą jakości powietrza na poziomie krajowym, 
wojewódzkim i lokalnym, w Ministerstwie Środowiska został przygotowany i ogłoszony w dniu 
9 września 2015 r. Krajowy Program Ochrony Powietrza (KPOP). Dokument ten powstał na 
podstawie art. 91c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 519, z późn. zm.) (zwana dalej ustawą „Poś”) i określa kierunki działań, jakie powinny zostać 
podjęte na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, w celu poprawy stanu powietrza w Polsce. 
Głównymi kierunkami działań wskazanymi w KPOP są:
 podniesienie rangi zagadnienia poprawy jakości powietrza poprzez skonsolidowanie działań na 

szczeblu krajowym oraz powołanie partnerstwa na rzecz poprawy jakości powietrza,
 stworzenie ram prawnych sprzyjających realizacji efektywnych działań mających na celu 

poprawę jakości powietrza,
 włączenie społeczeństwa w działania na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie 

świadomości społecznej oraz tworzenie trwałych platform dialogu z organizacjami społecznymi,
 rozwój i rozpowszechnienie technologii sprzyjających poprawie jakości powietrza,
 rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji sprzyjających poprawie jakości 

powietrza,
 upowszechnienie mechanizmów finansowych sprzyjających poprawie jakości powietrza.
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W ramach każdego kierunku działań wskazany został harmonogram niezbędnych do podjęcia 
działań, na poziomie krajowym oraz wojewódzkim i lokalnym, w którym określono również 
odpowiedzialne za ich realizację podmioty (na poziomie rządowym i samorządowym). Działania 
podzielono na: krótkoterminowe – do zrealizowania do 2018 r. (niektóre z nich wskazano jako 
priorytetowe do natychmiastowej realizacji), średnioterminowe (do 2020 r.) i długoterminowe (do 
2030 r.).

Jednocześnie w ramach znowelizowanej w 2015 r. ustawy – Poś wprowadzono przepisy 
pozwalające administracji samorządu terytorialnego na:

1. określenie na danym terenie w drodze uchwały sejmiku województwa:
a) dopuszczalnych rodzajów i jakości paliw,
b) standardów dla urządzeń grzewczych wykorzystywanych w sektorze bytowo-komunalnym;

2. wykorzystywanie w procesie przygotowywania pozwoleń na wprowadzenie gazów i pyłów do 
powietrza mechanizmu kompensowania emisji z udziałem większej liczby podmiotów, w tym 
z uwzględnieniem trwałej redukcji emisji pochodzącej z instalacji spalania paliw stałych 
eksploatowanych przez osoby fizyczne m. in. w gospodarstwach domowych.

Dobrym przykładem realizacji przepisów ww. ustawy jest:
1) uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XVIII/243/16 z dnia 15 stycznia 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;

2) uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów 
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Wyszedłem także z inicjatywą podjęcia działań legislacyjnych w kluczowym obszarze ze 
względu na źródło przekroczeń norm jakości powietrza w Polsce jakim jest sektor bytowo-komunalny. 
Zwróciłem się do Ministra Energii odpowiadającego za standaryzację paliw stałych oraz do Ministra 
Rozwoju odpowiedzialnego za wprowadzenie standardów emisyjnych dla kotłów, w szczególności 
na paliwa stałe dla sektora bytowo-komunalnego z sugestiami podjęcia prac legislacyjnych. 
Przedmiotowe prace skutkujące docelowo przyjęciem zmian do obowiązujących w tym zakresie ustaw 
i rozporządzeń są przygotowywane przez ww. resorty we współpracy z przedstawicielami 
Ministerstwa Środowiska.

Prace legislacyjne, dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla 
kotłów na paliwa stałe już się zakończyły i obecnie projekt został przesłany do Komisji Europejskiej 
w celu notyfikacji. Planowane jest szybkie przyjęcie tego projektu, tak aby przepisy mogły 
obowiązywać od dnia 1 października 2017 r. Natomiast Minister Energii w dniu 1 lutego br. zamieścił 
na stronach Rządowego Centrum Legislacji pakiet aktów prawnych obejmujący projekt ustawy 
o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz projekty rozporządzeń 
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, sposobu pobierania próbek paliw stałych oraz 
metod badania jakości paliw stałych. Także w tym wypadku przewidziane jest szybkie zakończenie 
prac nad przepisami dotyczącymi standaryzacji paliw.    

Ponadto informuję, że w dniu 21 października 2016 r. weszło w życie zarządzenie Nr 123 z dnia 
18 października 2016 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Sterującego do spraw 
Krajowego Programu Ochrony Powietrza (M. P. z 2016 r. poz. 994), a w dniu 27 października 2016 r. 
Komitet odbył swoje pierwsze posiedzenie. Jego celem jest przede wszystkim koordynacja realizacji 
wspólnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, jak również monitorowanie stanu 
zaawansowania działań wynikających z Programu. Przy Komitecie powstaną zespoły robocze do 
spraw legislacyjnych, strategicznych, finansowych, rozwojowych oraz techniczno-technologicznych. 
Wynikiem ich prac będzie wzmocnienie systemu zarządzania jakością powietrza w Polsce poprzez 

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2016/812/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2016/812/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2016/812/
http://bip.malopolska.pl/umwm,a,1283900,uchwala-nr-xxxii45217-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-23-styczna-2017-r-w-sprawie-wprowadze.html
http://bip.malopolska.pl/umwm,a,1283900,uchwala-nr-xxxii45217-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-23-styczna-2017-r-w-sprawie-wprowadze.html
http://bip.malopolska.pl/umwm,a,1283900,uchwala-nr-xxxii45217-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-23-styczna-2017-r-w-sprawie-wprowadze.html
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podjęcie efektywnych i zintegrowanych działań naprawczych zarówno na szczeblu krajowym, jak 
również wojewódzkim i lokalnym. Kluczowym zespołem, który powstał jako pierwszy, jest 
międzyresortowy Zespół ds. legislacji, który przeanalizuje możliwość wprowadzenia zmian 
w obowiązującym prawie skutkujących poprawą stanu powietrza w Polsce. 

Jednocześnie informuję, że administracja samorządu terytorialnego widząc potrzebę podjęcia 
działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce, podjęła na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 
6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach 
Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759) 
uchwałę nr 1/2016 Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 24 lutego 2016 r. w  
sprawie  powołania  doraźnego  Zespołu do spraw Jakości Powietrza. W dniu 10 stycznia 2017 r. 
w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie Zespołu ds. legislacji przy Komitecie Sterującym 
ds. KPOP oraz członków doraźnego Zespołu ds. Jakości Powietrza przy udziale przedstawicieli 
jednostek naukowo-badawczych. Na spotkaniach przeanalizowano propozycje zmian prawnych strony 
samorządowej. Natomiast na spotkaniu, które odbyło się  w dniu 2 marca 2017 r. omówiono kwestię 
nadania większych uprawnień kontrolnych dla służb kominiarskich w zakresie weryfikacji stanu 
indywidulanych instalacji spalania. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak również Krajowej Izby Kominiarzy.

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że w dniu 17 stycznia 2017 r. Rada Ministrów zapoznała się 
z przygotowanym przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów Programem „Czyste Powietrze” – 
rekomendacje dla Rady Ministrów. W ramach tego programu przygotowane zostały propozycje 
działań niezbędnych do podjęcia w związku z występowaniem na znacznym obszarze kraju wysokiego 
stężenia zanieczyszczeń powietrza. Rekomendacje dotyczą m.in.:

 przyspieszenia prac nad rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe;
 pilnego wprowadzenia rozporządzenia w sprawie norm jakościowych dla paliw stałych;
 wprowadzenia regulacji przeciwdziałających blokowaniu klinów napowietrzających miasta 

oraz okresowego ograniczania liczby samochodów w ruchu w obrębie obszarów miejskich;
 przeprowadzenia kampanii edukacyjnych, w tym na temat optymalnych sposobów palenia 

w kotłach oraz związanych z tym skutków zdrowotnych;
 wprowadzenia wymogu stopniowego podłączania do sieci ciepłowniczej zlokalizowanych na 

terenach miejskich i podmiejskich budynków, o ile nie dysponują efektywnym źródłem ciepła, 
w taki sposób by minimalizować związane z tym koszty oraz zapewnić wsparcie finansowe 
osobom go potrzebującym; 

 priorytetyzacji środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
działania prowadzące do jak najszybszej poprawy jakości powietrza;

 obniżenia stawek za pobór energii elektrycznej w okresach zmniejszonego na nią 
zapotrzebowania, w tym poprzez zmiany w przepisach prawa energetycznego oraz 
budowlanego, w celu zachęcenia do instalacji pieców elektrycznych lub pomp ciepła na 
terenach, gdzie brak jest możliwości podłączenia do scentralizowanych systemów 
ciepłowniczych lub sieci gazowych;

 wprowadzenia obowiązku dokumentowania jakości spalin przez stacje kontroli pojazdów oraz 
wymogu badania spalin w trakcie kontroli drogowej; 

 wprowadzenia rozwiązań umożliwiających tworzenie stref niskoemisyjnych oraz okresowego 
ograniczania liczby samochodów w ruchu w obrębie obszarów miejskich.

Poza tym pragnę poinformować, że kwestia poprawy jakości powietrza w Polsce stanowi ważny 
element przyjętej w dniu 14 lutego 2017 r. przez Radę Ministrów Strategii na rzecz odpowiedzialnego 
rozwoju.
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Podkreślić także należy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW) finansuje przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie niskiej emisji, polegające na 
likwidacji lokalnych źródeł ciepła i zastąpieniu ich ciepłem sieciowym lub źródłami o wyższej 
sprawności, bardziej ekologicznymi. Aktualnie  NFOŚiGW realizuje program Region, który został 
uchwalony przez Zarząd NFOŚiGW w dniu 10 października 2016 r. Program ten będzie wdrażany za 
pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), które ze 
środków NFOŚiGW będą mogły otrzymać pożyczkę na wszystkie rodzaje przedsięwzięć ujęte 
w planach działalności wfośigw. Program Region ma charakter otwarty i posiada możliwość 
kształtowania przez wfośigw jego ostatecznej formy, tak aby dofinansowanie było dostępne dla osób 
fizycznych. Instrument ten przewiduje szczególne preferencje w zakresie działań przyczyniających się 
do poprawy jakości powietrza. Środki w ramach tego programu uruchomione zostały w dniu 1 lutego 
2017 r. Kwota alokacji do dofinansowania w formie pożyczki wynosi 200 mln zł, w tym na 
przedsięwzięcia w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej 
przeznaczone zostanie 116 mln zł.

Dodatkowo informuję, że NFOŚiGW podjął się realizacji unikatowego w skali europejskiej 
projektu partnerskiego pt. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej OZE”, w którym 
uczestniczy 14 wfośigw oraz Województwo Lubelskie. Usługi doradcze są bezpłatne i dostępne dla 
każdego. 

Należy również zauważyć, że w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 realizowany będzie duży projekt, dedykowany bezpośrednio poprawie jakości powietrza 
na obszarze województwa śląskiego pt. „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji 
śląsko-dąbrowskiej”, na który przeznaczone zostało ponad 240 mln EUR. W ramach projektu 
podejmowane już są następujące działania: wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 
mieszkalnych, efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, promowanie wykorzystania wysokosprawnej 
kogeneracji ciepła i energii energetycznej w konurbacji śląsko-dąbrowskiej.

         Z    poważaniem

Paweł Sałek
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
1. Departament Spraw Parlamentarnych KPRM,
2. Biuro Ministra w/m.  
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