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Odpowiadając na pismo znak: BRM-DPP.0008.4.2016.KL, przy którym przekazano apel 
nr XXI/2/16 Rady Miejskiej Wrocławia do Rady Ministrów w sprawie konieczności wprowadzenia 
pilnych zmian w przepisach prawa mających wpływ na jakość powietrza (pismo nadesłane do 
Ministerstwa Środowiska przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów przy piśmie znak: 
DSO.SWA.5713.1725.2016.MH), przekazuję co następuje.

Faktem jest, że jakość powietrza w Polsce odbiega od norm jakości określonych 
w prawodawstwie unijnym jak i krajowym. Wskazać należy, że Polska podobnie jak większość 
krajów Unii Europejskiej, nie dotrzymuje aktualnie obowiązujących poziomów dopuszczalnych 
ze względu na pył drobny PM 10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego ze względu na benzo(a)piren. 
Z analiz wynika, że za ten stan rzeczy odpowiedzialny jest przede wszystkim sektor 
bytowo -  komunalny, transport oraz przemysł. Udział poszczególnych sektorów jest różny na 
obszarze kraju i związany jest ze stopniem uprzemysłowienia danej strefy. Szczególny problem dla 
zanieczyszczenia powietrza stanowi sektor bytowo -  komunalny, w którym jako główne paliwo 
spalane są paliwa węglowe, często wysokoemisyjne, takie jak muły poflotacyjne, miał węglowy, 
węgiel złej jakości oraz odpady. Paliwa te często spalane są w nieprzystosowanych do tego kotłach 
o mocy poniżej 1 MW.

Mając na uwadze powyższe, zgadzam się ze stanowiskiem przedstawionym w apelu Rady 
Miasta Wrocławia co do zasadności wprowadzenia do polskiego porządku prawnego zróżnicowania 
wymagań jakościowych dla paliw stałych oraz wymagań technicznych dla małych kotłów na paliwa 
stałe, możliwości określania sposobów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
wraz ze wskazaniem dopuszczalnego sposobu ogrzewania budynków, jak również możliwości 
tworzenia przez jednostki administracji samorządowej stref ograniczonej emisji transportowej 
w miastach.

Dlatego też Ministerstwo Środowiska wyszło z inicjatywą rozpoczęcia prac legislacyjnych 
zmierzających do wprowadzenia przedmiotowych zmian. Konieczność przeprowadzenia zmian 
legislacyjnych mających na celu certyfikację paliw oraz wprowadzenie wymagań technicznych dla 
urządzeń grzewczych została potwierdzona na spotkaniu, które odbyło się z mojej inicjatywy 
w Ministerstwie Środowiska w dniu 16 marca 2016 r., z udziałem przedstawicieli Ministerstwa 
Energii, Platformy Producentów Urządzeń Grzewczych na Paliwa Stałe, Instytutu Chemicznej 
Przeróbki Węgla, Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, Izby Gospodarczej Sprzedawców 
Polskiego Węgla. Należy jednak zauważyć, że za ten obszar działania odpowiadają odpowiednio 
Minister Energii oraz Minister Rozwoju.

W związku z powyższym, dwukrotnie w marcu oraz kwietniu 2016 r. występowałem do 
ministra właściwego do spraw energii o pilne podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do 
wprowadzenia wymagań jakościowych dla paliw stałych ze względu na rodzaj i wielkość instalacji



spalania paliw, z wyróżnieniem instalacji stosowanych w sektorze bytowo -  komunalnym, jak również 
do ministra właściwego do spraw rozwoju w sprawie wprowadzenia wymagań technicznych dla 
małych kotłów na paliwa stałe.

Odnosząc się do kwestii wprowadzenia wymagań jakościowych dla paliw stałych, zgodnie 
z stanowiskiem Ministra Energii, pragnę podkreślić, że ówczesne Ministerstwo Gospodarki w 2014 r. 
przeprowadziło nowelizację ustawy z 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości pali oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1395). Celem nowelizacji ww. ustawy było ograniczenie importu węgla kamiennego do Polski 
oraz uporządkowanie rynku węgla. Monitorowaniem i kontrolowaniem jakości paliw objęto paliwa 
stałe takie jak: węgiel kamienny, brykiety, pelety zawierające 90% węgla kamiennego, muły węglowe 
i flotokoncentraty oraz paliwa stałe otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego 
w temperaturze 450°C.

Następnie przeprowadzono proces legislacyjny trzech rozporządzeń:
- w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, wydawanego na podstawie art. 3a ust. 2 

ww. ustawy;
- w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych, wydawanego na podstawie art. 19b 

ww. ustawy;
- w sprawie metod badania jakości paliw stałych, wydawanego na podstawie art. 26b 

ww. ustawy.
Jednakże ze względu na techniczny charakter przepisów, rozporządzenia wymagały 

notyfikacji w Komisji Europejskiej, która nie zgłosiła uwag i wątpliwości co do przedstawionych 
przepisów.

Ze względu na wątpliwości prawne i interpretacyjne art. 3a ust. 3 znowelizowanej ustawy 
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw, który stanowi, że: 
„Paliwa stałe dopuszczone do obrotu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, w Republice Turcji albo w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) -  stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie 
z przepisami obowiązującymi w tych państwach, które spełniają wymagania wynikające z przepisów 
Unii Europejskiej w tym zakresie, mogą być wprowadzane do obrotu oraz magazynowane, o ile paliwa 
te spełniają normy techniczne Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt, 
środowiska lub interesów konsumentów.”, sporządzono opinię prawną, w której przedstawiono 
stanowisko odnośnie do sprowadzania do kraju z państw trzecich węgla kamiennego niespełniającego 
wymogów projektowanych rozporządzeń. W opinii tej wskazano, że przepisy ww. ustawy pozwalają 
na wprowadzanie do obrotu na terenie Polski paliw stałych nawet, gdy nie spełniają one norm 
jakościowych ustalonych w rozporządzeniu Ministra Energii. Przywołany powyżej artykuł dopuszcza 
powszechny i wolny handel paliwami stałymi na terytorium Unii Europejskiej. Ze względu na fakt, że 
w krajach Unii Europejskiej brakuje przepisów dotyczących jakości paliw stałych, państwa trzecie 
będą mogły poprzez inne kraje sprowadzić do Polski węgiel niespełniający wymagań zawartych 
w rozporządzeniach. Podkreślić należy, że usunięcie art. 3a ust. 3 z ww. ustawy, jako nowy przepis 
techniczny dotyczący handlu między państwami członkowskimi, wymaga uprzedniej notyfikacji 
w Komisji Europejskiej i może nie zostać zaakceptowane przez Komisję Europejską, ponieważ może 
zostać to uznane jako naruszenie zasad wolnego rynku wewnątrzwspólnotowego.

Biorąc powyższe pod uwagę, w opinii Ministra Energii zasadne jest doprecyzowanie 
przepisów ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, w taki sposób aby 
wymagania jakościowe dla paliw stałych dotyczyły tylko indywidulanych odbiorców, stosowanych 
w sektorze bytowo -  komunalnym.

Obecnie w Ministerstwie Energii analizuje się możliwości nowelizacji przepisów ustawowych 
w zakresie wymagań jakościowych dla paliw stałych ze względu na rodzaj i wielkość instalacji 
spalania paliw, z wyróżnieniem instalacji stosowanych w sektorze bytowo -  komunalnym.

Jednocześnie odnosząc się do kwestii wprowadzenia wymagań technicznych dla urządzeń 
grzewczych małej mocy stosowanych w sektorze bytowo-komunalnym informuję, że na wniosek 
Ministra Środowiska, w dniu 24 maja 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie 
z udziałem Krakowskiego Alarmu Smogowego w sprawie rozpoczęcia prac nad projektem 
rozporządzenia wykonawczego, do przygotowania na podstawie delegacji określonej w art. 169 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 266). Kolejne
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spotkanie w Ministerstwie Rozwoju, które planowane jest na początku lipca br. w przedmiotowej 
sprawie, odbędzie się z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Energii.

Odnosząc się do kwestii wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz 
poprawy jakości powietrza poprzez stworzenie odpowiednich mechanizmów finansowych dla 
mieszkańców, informuję, że ochrona powietrza jest jednym z podstawowych celów działania Ministra 
Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 
Wobec czego wspieranie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza znajduje odzwierciedlenie 
w rozbudowywanej ofercie NFOŚiGW poprzez uwzględnienie w liście programów na 2016 r. takich 
obszarów wsparcia jak: energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych, zmniejszenie zużycia 
energii w budownictwie, efektywne systemy chłodnicze i ciepłownicze.

Jednocześnie w związku z faktem wyczerpania środków finansowych w ramach Programu 
Priorytetowego pt. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój 
rozproszonych odnawialnych źródeł energii”, tzw. Program „KAWKA” w ramach III naboru 
wniosków, który zakończył się w dniu 26 stycznia 2016 r. informuję, że NFOŚiGW podjął prace 
zmierzające do wypracowania nowej, skuteczniejszej metody wsparcia, głównie osób najuboższych, 
w zakresie wymiany starych urządzeń grzewczych na niskoemisyjne urządzenia grzewcze na paliwa 
stałe małej mocy.

Ponadto nie można zapomnieć, że na działania proekologiczne przeznaczane są także środki 
zagraniczne. Głównym programem finansowym Unii Europejskiej, w ramach którego nastąpi 
wsparcie przedsięwzięć w zakresie poprawy jakości powietrza jest Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020. Przedsięwzięcia związane z ograniczaniem emisji zanieczyszczeń do 
powietrza realizowane są w zakresie Osi I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki, gdzie alokacja 
środków z Funduszu Spójności wynosi ponad 1,828 mld EUR, przy wkładzie krajowym (krajowe 
środki publiczne oraz krajowe środki prywatne) ponad 322 min EUR. W ramach osi I realizacja 
projektów dotyczyć będzie m.in. wspierania wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych; promowania efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii 
w przedsiębiorstwach; wspierania efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 
i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym budynkach 
publicznych, i w sektorze mieszkaniowym; jak również promowania strategii niskoemisyjnych dla 
wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie 
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 
łagodzące na zmiany klimatu.

W ramach Programu 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 min EUR. 
W ramach projektu podjęte będą następujące działania: wspieranie efektywności energetycznej 
w budynkach mieszkalnych, efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, promowanie wykorzystywania 
wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w konurbacji śląsko-dąbrowskiej.

Informuję także, że organy administracji oraz podmioty zainteresowane realizacją 
przedsięwzięć poprawiających jakość powietrza powinny również sprawdzać możliwość uzyskania 
wsparcia w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Zakres możliwego wsparcia 
określony jest z osobna dla każdego RPO, a instytucjami zarządzającymi tymi Programami są zarządy 
województw.

Ponadto pragnę podkreślić, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 
własnych gminy. W szczególności należą do nich zadania obejmujące sprawy dotyczące ochrony 
środowiska i przyrody (art.7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). 
W myśl art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy Poś, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
obejmuje wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie 
środowiska i gospodarce wodnej. Zgodnie żart. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 Poś, finansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej obejmuje przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza oraz 
wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej 
przyjaznych dla środowiska nośników energii. Zgodnie z art. 403 ust. 2 ww. ustawy do zadań 
własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska w wysokości nie mniejszej niż kwota 
wpływów z tytułu opłat i kar, stanowiących dochody budżetu gmin, pomniejszona o nadwyżkę
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z tytułu tych dochodów przekazywana do wojewódzkich funduszy.
Natomiast zgodnie z art. 403 ust. 4 ww. ustawy finansowanie ochrony środowiska może 

polegać na udzielaniu dotacji celowej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych) z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie kosztów inwestycji 
m.in. podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności osób fizycznych. 
Udzielanie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę lub powiat 
z ww. podmiotami. W związku z powyższym, odnosząc się do propozycji wprowadzenia zachęt dla 
obywateli w celu zrekompensowania różnicy kosztów za zmianę sposobu ogrzewania na paliwa 
ekologiczne należy zauważyć, że decyzja w sprawie udzielania dotacji celowej przez samorządy jest 
przez nie podejmowana samodzielnie (w ramach ich możliwości finansowych, dotacja musi przy tym 
zostać przewidziana w ich budżetach).

Odnosząc się do zagadnienia wprowadzenia do polskich przepisów prawnych możliwości 
organizacji stref ograniczonej emisji transportowej w miastach, należy wyjaśnić, że transport drogowy 
przyczynia się do degradacji środowiska, w tym także wpływa na przekroczenia norm jakości 
powietrza. Wyniki rocznych ocen jakości powietrza, przeprowadzanych przez Inspekcję Ochrony 
Środowiska, jednoznacznie wskazują, że za nieodpowiedni stan jakości powietrza w Polsce 
odpowiada w pierwszej kolejności zjawisko tzw. niskiej emisji, pochodzącej z sektora 
bytowo - komunalnego oraz z transportu, przy czym sektor transportu odpowiada za ok. 10% emisji 
zanieczyszczeń do powietrza. Stanowi on źródło emisji tlenków azotu, tlenków węgla, węglowodorów 
(w tym aromatycznych) i metali ciężkich. Jest także źródłem emisji pierwotnej i wtórnej pyłu PM 10 
oraz PM2,5. Według raportu Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, w roku 2014, 
transport drogowy (SNAP 07) był jednym z największych źródeł emisji tlenków azotu -  30%, która 
wyniosła 220 625,4 ton. W przypadku dwutlenku siarki, stanowił on tylko ok. 0,2% krajowej emisji, 
która wyniosła 1 205,1 ton. W przypadku niemetanowych lotnych związków organicznych transport 
drogowy oraz procesy spalania poza przemysłem stanowiły ok. 19% udziału w krajowej emisji, która 
wyniosła 117 206,2 ton. Udział sektora transportu oraz innych pojazdów i urządzeń stanowił ok. 13% 
emisji pyłu drobnego PM 10.

Mając na uwadze aktualny stan jakości powietrza, uprzejmie przypominam, że Ministerstwo 
Środowiska przygotowało Krajowy Program Ochrony Powietrza (KPOP), który został ogłoszony 
w dniu 9 września 2015 r.

W obszarze sektora transportu, w KPOP, wskazano na działania naprawcze, które polegać 
będą m.in. na:

• opracowaniu katalogu środków wpływających pozytywnie na rozwój transportu 
niskoemisyjnego,

• wspieraniu stosowania „paliw ekologicznych” w transporcie publicznym oraz dofinansowaniu 
realizacji działań naprawczych z funduszy unijnych, krajowych i regionalnych,

• wspieraniu modernizacji miejskiego transportu zbiorowego w kierunku transportu przyjaznego 
dla środowiska.

Wśród działań przewidzianych do realizacji w ramach KPOP do roku 2020, planuje się także 
zmiany legislacyjne pozwalające na wprowadzenie stref ograniczonej emisji transportowej (LEZ).

Zasadność wprowadzenia zmian prawnych obowiązującego prawodawstwa w tym zakresie 
zostanie poprzedzona wykonaniem w 2017 r. na zlecenie resortu środowiska ekspertyzy pt. „Analiza 
możliwości wprowadzenia stref ograniczonej emisji transportowej”. Należy zauważyć bowiem, że 
pierwsza próba wprowadzenia zmian prawnych dotyczących możliwości ustanowienia LEZ została 
podjęta w ramach prac na tzw. ustawą „antysmogową”. Jednakże duży opór społeczny oraz 
niezrozumienie problemu, wpłynęły w 2015 r. na decyzję o wycofaniu się z tej propozycji i uznaniu, 
że przed przystąpieniem ponownie do prac w tym zakresie konieczne będzie przeprowadzenia analizy 
możliwości technicznych i finansowych ich wprowadzenia.

Odnosząc się do kwestii zmiany przepisów prawa dotyczących możliwości określania 
sposobów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wraz ze wskazaniem 
dopuszczalnego sposobu ogrzewania budynków informuję, że w obszarze planowania przestrzennego, 
w KPOP, wskazano na działania naprawcze: 
a) na poziomie krajowym, które polegać będą m.in. na:
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• zmianie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. 
zm.) poprzez dodanie przepisu zobowiązującego do określenia w pozwoleniach na budowę 
dopuszczalnego sposobu ogrzewania budynków na obszarach przekroczeń standardów jakości 
powietrza, z priorytetem podłączenia do ciepła systemowego,

• zmianie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 
95) poprzez:

o wprowadzenie nadzoru ze strony wojewody nad terminowym przygotowaniem przez 
gminy założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
oraz ich aktualizacji;

o wprowadzenie sankcji dla gmin za brak opracowania założeń do planów zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

b) na poziomie wojewódzkim i lokalnym, które polegać będą m.in. na opracowaniu i uchwaleniu 
zaległych założeń do planów lub programów zaopatrzenia miast, gmin w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe.

Reasumując, z punktu widzenia pilnej potrzeby poprawy stanu jakości powietrza w Polsce, 
szczególnie na obszarach przekroczeń norm jakości powietrza, najbardziej uzasadnionym wydaje się 
podłączenie do sieci ciepłowniczych indywidualnych odbiorców wykorzystujących do celów 
grzewczych paliwa stałe. Niezbędne będzie także stworzenie takich mechanizmów prawno- 
finansowych, które pozwolą na rozwój i modernizację sieci ciepłowniczych. Jednocześnie promowane 
powinny być działania polegające na wymianie starych urządzeń grzewczych na niskoemisyjne 
urządzenia grzewcze na paliwa stałe małej mocy.

Należy przypuszczać, że przedstawione aktualnie realizowane oraz planowane działania 
przyczynią się skutecznie do poprawy jakości powietrza w Polsce, a tym samym poprawią stan 
zdrowia. Niezbędne jest jednak jednoczesne podjęcie kompleksowych działań na wszystkich 
poziomach decyzyjnych, począwszy od krajowego po wojewódzki i lokalny. Bowiem tylko 
zintegrowane działania mogą przynieść efekty w postaci trwałej poprawy stanu powietrza w kraju.

Do wiadomości:
1. Pan Leszek Białecki, Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich, Kancelaria Prezesa Rady 

Ministrów,
2. Pan Andrzej Zbylut, Dyrektor Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie 

Środowiska.
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