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Wójtowie,
Burmistrzowie,
Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów
Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo,
Ze względu na wejście w życie ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020, poz.
2127), wyznaczone w Programie ochrony powietrza obowiązki gmin w zakresie inwentaryzacji
źródeł emisji zanieczyszczeń powinny koncentrować się na współtworzeniu Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków. Ważne jest zachęcanie i pomoc mieszkańcom w składaniu deklaracji do
CEEB oraz uwzględnienie tego obowiązku w ramach prowadzonych działań kontrolnych.
W razie potrzeby oszacowania efektów redukcji emisji PM10, PM2.5 i benzo(a)pirenu
uzyskanych w latach poprzednich, obliczenia mogą zostać przeprowadzone poprzez
wykorzystanie wskaźników emisji ujętych w Programie ochrony powietrza dla województwa
małopolskiego (załącznik nr 2, Tabela 14). Możliwe jest również wykorzystanie kalkulatora
zamieszczonego
pod
adresem
www.powietrze.malopolska.pl/program-ochronypowietrza/sprawozdania.
Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, przyjęty uchwałą
Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. stanowi akt
prawa miejscowego i wyznacza zadania dla organów i jednostek samorządu terytorialnego w
celu poprawy jakości powietrza zgodnie z wymaganiami przepisów krajowych i unijnych.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na podstawie art. 96a ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2021, poz. 1973) prowadzi kontrolę realizacji zadań
wyznaczonych w Programie ochrony powietrza. Brak realizacji lub nieterminowa realizacja
zadań ww. dokumentu wiąże się z koniecznością nałożenia na podmiot kary finansowej
w wysokości od 50 do 500 tys zł.
Jednocześnie zwracamy Państwu szczególną uwagę na wagę prawidłowej
sprawozdawczości z realizacji zadań Programu ochrony powietrza dla województwa
małopolskiego. Dokumenty te są podstawą do przygotowania i przekazania przez Zarząd
Województwa Małopolskiego corocznego sprawozdania do Ministra Klimatu i Środowiska. Błędy
i braki w przedkładanych danych mogą również wpłynąć na wiarygodność informacji
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przekazywanych przez Polskę do Komisji Europejskiej. Ponadto, przypominamy iż
sprawozdania należy przedkładać terminowo (tj. do 31 stycznia i do 31 lipca każdego roku), a
przedkładane dane powinny być zatwierdzone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta,
starostę lub osobę upoważnioną. Informacje przekazywane w sprawozdaniach powinny być
poparte wiarygodnymi dowodami i danymi, które podlegają weryfikacji w ramach kontroli
prowadzonych przez WIOŚ. Kontrola WIOŚ w pierwszej kolejności ocenia stopień redukcji
zanieczyszczeń emitowanych do powietrza bazując na danych wykazywanych w
sprawozdaniach z Programu, dlatego tym bardziej zwracamy uwagę na przedstawianie
rzetelnych danych.
Zwracamy też uwagę na fakt, że priorytetowym zadaniem gmin jest wyegzekwowanie od
swoich mieszkańców obowiązku wymiany kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają norm
emisyjnych co najmniej klasy 3 według normy PN-EN 303-5:2012. Od roku 2023 na gminy,
w których ilość funkcjonujących pozaklasowych urządzeń grzewczych będzie wyższa niż 15%
wszystkich zainstalowanych urządzeń grzewczych, WIOŚ będzie nakładał kary administracyjne.
Chcąc sprostać tym zadaniom należy utrwalić wśród mieszkańców przekonanie
o bezwzględnym obowiązku terminowej eliminacji uciążliwych urządzeń grzewczych. Angażując
ekodoradców należy ułatwić mieszkańcom pozyskiwanie przeznaczonych na ten cel funduszy
państwowych.
Zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego do
30 czerwca 2022 roku, gminy zobowiązane są do przygotowania analizy ubóstwa
energetycznego na podległym im terenie. Analiza ta obejmuje przygotowanie bazy danych o
osobach, które spełniają wymagania programu Stop Smog oraz identyfikację potrzeb
inwestycyjnych w zakresie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji w budynkach, które
zamieszkują te osoby.
Pięciokrotnie mniejsze niż zakładano tempo wymiany uciążliwych urządzeń grzewczych
wpłynęło na zmianę sposobu egzekwowania poprawy jakości powietrza. Państwo poprzez swoje
fundusze dofinansowuje mieszkańcom termomodernizację budynków i modernizację systemów
grzewczych, natomiast gminy wspierają system przekazywania państwowych środków
mieszkańcom i egzekwują od nich wykonywanie nakazów i zakazów w terminach wynikających
z przepisów prawa lokalnego. Z kolei WIOŚ rozlicza gminy za efekty sprawowanego nadzoru,
w tym za skuteczność działań kontrolnych opartych na rzetelnej inwentaryzacji źródeł emisji.
Dbałość o środowisko to jedno z kluczowych wyzwań, które stoi przed jednostkami
administracji publicznej. Mając na uwadze wspólny cel, jakim jest poprawa jakości powierza
w Małopolsce, oraz dobrą współpracę na wielu szczeblach administracji rządowej
i samorządowej, liczymy na Państwa zaangażowanie i podjęcie niezbędnych działań.
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