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PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA KRAKOWA 

Pan 

Henryk Kowalczyk 

B R-01.0007.1- R.2018 Minister Środowiska 

W imieniu Rady Miasta Krakowa pozwalam sobie przedłożyć  Panu Ministrowi kopię  rezolucji 

podjętej na III sesji RMK w dniu 19 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia poziomu alarmowego 

i poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. 
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RADA MIASTA KRAKOWA 

Rezolucja Nr 1/111/18 

REZOLUCJA Nr 1/111/18 

Rady Miasta Krakowa 

w sprawie obniżenia poziomu alarmowego i poziomu informowania 

dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu. 

Rada Miasta Krakowa, zebrana na sesji w dniu 19 grudnia 2018 r. zwraca się  z apelem do Prezesa Rady 
Ministrów oraz Ministra Środowiska w sprawie o wielkiej wadze dla wszystkich Polaków, a mieszkańców 
Krakowa w szczególności. 

Według danych Europejskiej Agencji Środowiskowej zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym jest 
przyczyną  niemal 45 000 przedwczesnych zgonów na terenie Polski rocznie. Jednocześnie poziomy 
alarmowy i informowania dla pyłu PM 10 są  w Polsce najwyższe wśród wszystkich krajów UE. Wynoszą  one: 
300 Jg/m3  (poziom alarmowy) i 200 pg/m3  (poziom informowania), w okresie uśredniania wyników pomiarów 
wynoszącym 24 godziny. Dla porównania poziom alarmowy we Francji ogłaszany jest przy 80 pg/m3, w Holandii 
i na Węgrzech przy 100 pg/m3, a w Czechach i na Słowacji przy 150 pg/m3  

Sytuacja ta prowadzi do zafałszowania rzeczywistej skali problemu zanieczyszczenia powietrza, 
w szczególności tworzy złudne wrażenie, że stężenia pyłu zawieszonego PM10 nie stanowią  zagrożenia dla 
zdrowia i życia obywateli. Tymczasem dostęp do rzetelnej informacji o stanie środowiska, w tym jakości 
powietrza, jest prawem zagwarantowanym w art. 74 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto bardzo 
wysoki poziom alarmowy znacząco ogranicza skuteczność  Planów Działań  Krótkoterminowych, uchwalanych na 
podstawie art. 92 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

Polacy mają  prawo do zapewnienia im rzetelnej informacji na temat zanieczyszczenia powietrza i związanych 
z nim zagrożeń, dlatego wzywamy Pana Premiera i Pana Ministra do niezwłocznego podjęcia działań  
mających na celu obniżenie obowiązujących poziomów alarmowych i informowania dla pyłów PM10: 

- do wartości nieprzekraczającej 150 pg/m3  (poziom alarmowy) 

- do wartości nieprzekraczającej 100 pg/m3  (poziom informowania) 

Ponadto apelujemy o nadanie tym poziomom rangi ustawowej, pozostawiając Ministrowi Środowiska 
możliwość  dalszego ich obniżania w drodze rozporządzenia. 

Przewodnicz cy Rady 

Domini JAŚKOWIEC 


