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CZĘŚĆ II
Przepisy dotyczące ochrony powietrza obowiązujące w województwie 

Małopolskim



PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY 

POWIETRZA
Uchwała antysmogowa i Program Ochrony Powietrza 



UCHWAŁA ANTYSMOGOWA
Okresy przejściowe dla obecnie użytkowanych a

kotłów na węgiel i drewno

 Najważniejsze daty:

 1.07.2017 – obowiązek montowania kotłów i pomieszczeniowych ogrzewaczy powietrza –
w tym kominków, które spełniają wymagania ekoprojektu,

 31.12.2022 - konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają 
żadnych norm emisyjnych,

 31.12.2022 – wprowadzenie obowiązku używania tylko kominków spełniających 
wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 
80%.

 31.12.2026 - konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które spełniają 
chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według 
normy PN-EN 303-5:2012

 wyjątki: Kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które 
były eksploatowane przed 1 lipca 2017 roku, mogą być użytkowane do końca swojej 
żywotności.

WAŻNE: KLASA V TO NIE EKOPROJEKT



UCHWAŁA ANTYSMOGOWA
Zakazane paliwa

 Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i 

flotów węglowych.

 Muł węglowy, flot węglowy: 

 Są to odpady węglowe – drobny pył węglowy o ziarnach do 3 mm, który zawiera duże ilości 

wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń decydujących o dużej emisji przy jego spalaniu.

 Miał węglowy:

 Zawartość frakcji poniżej 3 mm przekracza 15%.

 Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz spalania drewna i 

biomasy o wilgotności powyżej 20%.

 drewno przed spaleniem powinno być sezonowane – jego suszenie powinno trwać 

co najmniej dwa sezony.



UCHWAŁA ANTYSMOGOWA
Kontrole i kary

 W celu sprawdzenia, czy mieszkańcy przestrzegają zasad prowadzone są kontrole przez 
uprawnione służby:

 straż miejską i gminną,

 upoważnionych pracowników urzędu gminy,

 Policję,

 Inspekcję Ochrony Środowiska.

 Nieprzestrzeganie przepisów uchwały antysmogowej może wiązać się z mandatem do 500 zł 
oraz ze skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie karą grzywny do 5 tys. zł. Kara może 
zostać nałożona ponownie przy każdym przypadku eksploatacji instalacji niezgodnie z 
uchwałą antysmogową.

 W trakcie kontroli mieszkaniec ma obowiązek okazać dokumenty jako dowód spełnienia 
wymagań.

 Każdy mieszkaniec ma prawo zgłosić naruszenia wymagań uchwały antysmogowej możesz 
zgłosić poprzez formularz Ekointerwencji:

 https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/



Program Ochrony Powietrza. 

Małopolska w Zdrowej atmosferze.

 Działania krótkoterminowe wdrażane są w sytuacjach ryzyka przekroczenia

poziomu alarmowego, informowania lub dopuszczalnego zanieczyszczeń w

powietrzu. Ustalone zostały 3 stopnie zagrożenia zanieczyszczeniem

powietrza:

 1 stopień zagrożenia,

 2 stopień zagrożenia,

 3 stopień zagrożenia.



Program Ochrony Powietrza. 

Małopolska w Zdrowej atmosferze.

 1 stopień zagrożenia wprowadzany jest automatycznie w godzinach między 

6:00 a 18:00, osobno dla każdego z wymienionych zanieczyszczeń, gdy:

 dla pyłu PM10, gdy średnie stężenie pyłu PM10 z ostatnich 12 godzin przekroczy 80 

μg/m³,

 dla ozonu gdy, średnie stężenie ozonu z ostatnich 8 godzin przekroczy 120 μg/m³.



Program Ochrony Powietrza. 

Małopolska w Zdrowej atmosferze.

 W wyniku ogłoszenia pierwszego stopnia zagrożenia:

 Urząd Marszałkowski ma za zadanie:

 Opublikowanie komunikatu na stronie internetowej 

https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty

 Umożliwienie pobrania komunikatu poprzez newsletter e-mail oraz API dla aplikacji;

 Urząd Miejski oraz Starostwo powiatowe ma za zadanie:

 Opublikowanie komunikatu na stronie internetowej gminy/powiatu;

 W ramach działań krótkoterminowych władze Gminy mają za zadanie:

 prowadzenia kontroli prewencyjnych spalania odpadów i przestrzegania wymagań 

uchwały antysmogowej.

https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty


Program Ochrony Powietrza. 

Małopolska w Zdrowej atmosferze.

 2 stopień zagrożenia dla pyłu PM10 lub ozonu wprowadzany jest na podstawie 

informacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zgodnie z wartością 

poziomu informowania określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

dnia 24 sierpnia 2012 roku. 



Program Ochrony Powietrza. 

Małopolska w Zdrowej atmosferze.

W wyniku ogłoszenia drugiego stopnia zagrożenia:

 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ma za zadanie przekazanie komunikatu do:

 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

 Urzędu Marszałkowskiego;

 Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Klimatu;

 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ma za zadanie przekazanie komunikatu:

 do właściwych powiatowych centrów zarządzania kryzysowego;

 w ramach Regionalnego Systemu Ostrzegania;

 do mediów;

 Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego ma za zadanie:

 Przekazanie komunikatu do urzędów gmina na swoim terenie;

 Przekazanie komunikatu na adresy e-mail placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych 
(szkół, przedszkoli, żłobków, domów dziecka itp.) oraz placówek ochrony zdrowia i opieki społecznej;

 Opublikowanie komunikatu na stronie internetowej powiatu;



Program Ochrony Powietrza. 

Małopolska w Zdrowej atmosferze.

W wyniku ogłoszenia drugiego stopnia zagrożenia:

 Urząd Gminy ma za zadanie:

 Opublikowanie komunikatu na stronie internetowej gminy;

 W ramach działań krótkoterminowych władze Gminy mają za zadanie prowadzenie 
kontroli prewencyjnych spalania odpadów i przestrzegania wymagań tzw. uchwały 
antysmogowej w wymiarze co najmniej 5 kontroli dziennie dla gmin o liczbie mieszkańców 
do 20 tys., co najmniej 10 kontroli dziennie dla gmin o liczbie mieszkańców między 20 a 
50 tys. oraz co najmniej 20 kontroli dziennie w pozostałych gminach.

 W ramach działań krótkoterminowych do obowiązków powszechnych 
(dotyczących każdego mieszkańca województwa) należy:

 Zakaz aktywności dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-
wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych na zewnątrz;

 Zakaz stosowania dmuchaw do liści.



Program Ochrony Powietrza. 

Małopolska w Zdrowej atmosferze.

 3 stopień zagrożenia dla pyłu PM10, ozonu lub dwutlenku azotu wprowadzany 

jest na podstawie informacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

zgodnie z wartością poziomu alarmowego określonego w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz.U.2019. poz. 1931) 



Program Ochrony Powietrza. 

Małopolska w Zdrowej atmosferze.

 W wyniku ogłoszenia trzeciego stopnia zagrożenia:

 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ma za zadanie przekazanie komunikatu do:

 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Urzędu Marszałkowskiego, Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa 
Klimatu, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;

 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ma za zadanie przekazanie komunikatu:

 do właściwych powiatowych centrów zarządzania kryzysowego; w ramach Regionalnego Systemu Ostrzegania; do mediów;

 jako ostrzeżeń w systemie RCB (wnioskuje o wysłanie SMS);

 Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego ma za zadanie:

 Przekazanie komunikatu do urzędów gmina na swoim terenie;

 Przekazanie komunikatu na adresy e-mail placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych (szkół, przedszkoli, 
żłobków, domów dziecka itp.) oraz placówek ochrony zdrowia i opieki społecznej;

 Opublikowanie komunikatu na stronie internetowej powiatu;

 Przekazanie komunikatu do podmiotów korzystających ze środowiska zobowiązanych na podstawie pozwolenia na emisję gazów lub 
pyłów do powietrza lub pozwolenia zintegrowanego do podjęcia działań ograniczających emisję zanieczyszczeń;

 Urząd Miejski ma za zadanie:

 Opublikowanie komunikatu na stronie internetowej gminy.



Program Ochrony Powietrza. 

Małopolska w Zdrowej atmosferze.

 W ramach działań krótkoterminowych władze Gminy mają za zadanie:

 prowadzenie kontroli prewencyjnych spalania odpadów i przestrzegania wymagań tzw. uchwały antysmogowej w wymiarze co 
najmniej 5 kontroli dziennie dla gmin o liczbie mieszkańców do 20 tys., co najmniej 10 kontroli dziennie dla gmin o liczbie 
mieszkańców między 20 a 50 tys. oraz co najmniej 20 kontroli dziennie w pozostałych gminach.

 W ramach działań krótkoterminowych do obowiązków powszechnych (dotyczących każdego mieszkańca województwa) 
należy:

 Zakaz aktywności dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych na 
zewnątrz;

 Zakaz eksploatacji kominków i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła 
ogrzewania.

 Zakaz eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwa stałe (węgiel, biomasa) w przypadku możliwości zastosowania 
alternatywnego ogrzewania.

 Zakaz czyszczenia ulic na sucho z wyłączeniem urządzeń pracujących w systemie próżniowym, m.in. redukujących 
zanieczyszczenia pyłowe.

 Zakaz stosowania dmuchaw do liści.

 W ramach działań krótkoterminowych do obowiązków podmiotów korzystających ze środowiska należy:

 Wdrożenie działań ograniczających emisję zanieczyszczeń określonych w pozwoleniach na emisję gazów lub pyłów do 
powietrza i w pozwoleniach zintegrowanych w sytuacjach ogłoszenia 3 stopnia zagrożenia,

 Zakaz prac drogowych i budowlanych związanych z emisją pyłu do powietrza w obszarach zabudowanych za wyjątkiem 
remontów prowadzonych w trybie awaryjnym i interwencyjnym.



Program Ochrony Powietrza. 

Małopolska w Zdrowej atmosferze.

 W ramach działań krótkoterminowych do obowiązków Prezydentów i Rad Miast 

na prawach powiatu należy:

 Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji publicznej,

 Wprowadzenie zakazu wjazdu dla samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5 

tony:

 w przypadku Krakowa – do obszaru wewnątrz II obwodnicy miasta,

 w przypadku Tarnowa – do obszaru strefy płatnego parkowania,

 w przypadku Nowego Sącza – do obszaru strefy płatnego parkowania.



Dziękujemy za uwagę



Pytania dotyczące 

prezentacji można 

kierować za pomocą:
Infolinii dla mieszkańca: 721 747 447

E-mail dla mieszkańców: alwernia@niskaemisja.pl


