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Program „Zrównoważone miasta” stanowi
realizację Celów Zrównoważonego
Rozwoju (SDGs), w szczególności Celu 11
- Zrównoważone miasta i społeczności.
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Abstrakt

Ponad 80% Europejczyków zamieszkujących tereny zurbanizowane oddycha powietrzem wykraczającym pod
względem zanieczyszczeń ponad normy ustanowione przez WHO. O tym jak ważny jest to problem świadczy także
wpisanie go jako jeden z kluczowych elementów strategii UE dot. ochrony środowiska. Poza wymiarem ekologicznym jest to również problem stanowiący realne zagrożenie dla życia ludzi. Z powodu złej jakości powietrza corocznie
na świecie umiera ok. 3,5 mln osób, w Polsce ok. 44 tysięcy (wg danych Komisji Europejskiej). Szacuje się, że zanieczyszczenia powietrza w Europie przyczyniają się do skrócenia długości życia średnio o 9 miesięcy.
Jak duże znaczenie dla zdrowia ma jakość powietrza pokazały epizody przekroczenia norm (nawet stukrotnie),
jak to które miało miejsce w Londynie w 1952 roku. Oszacowano wówczas, że w ciągu zaledwie kilkudniowego epizodu na skutek powikłań umarło ok. 4 tysiące osób. Początkowo zakładano, że samo unikanie wysokich przekroczeń
norm wystarczy, aby ustrzec się przed konsekwencjami zdrowotnymi. Dziś nikt nie ma już wątpliwości, że również
niewielkie stężenia, w szczególności drobnych pyłów przyczyniają się do zachorowań i przedwczesnych zgonów.
Poza kosztem zdrowotnym zła jakość powietrza tworzy również koszty ekonomiczne. Ciężko je oszacować w całości, jednak w samym 2015 roku średnio w Unii Europejskiej na skutek wysokich stężeń PM2,5 utracono ok. 16 mln
dni pracy, co szacuje się na ok. 2,1 mld Euro rocznie.
Istnieją trzy główne źródła zanieczyszczeń powietrza, są to kolejno sektor komunalno-bytowy – spalanie paliw stałych, sektor transportowy oraz w najmniejszym stopniu przemysł. Główne źródła zanieczyszczeń powietrza
są różne dla różnych regionów, są również uwarunkowane innymi czynnikami jak chociażby pora roku. Główną
przyczyną w Polsce pozostaje niska emisja - dla Krakowa jest to ogrzewania w sektorze komunalno-bytowym, dla
Warszawy w większym stopniu transport drogowy.
Wskaźniki jakości powietrza w Polsce pozostają alarmujące i jedne z najwyższych w całej Europie. Dane uzyskane poprzez wieloletni monitoring jakości powietrza wskazują na wysokie przekroczenia norm, w szczególności
pyłów zawieszonych PM2,5, PM10, w tym wysoce szkodliwego bezo(a)pirenu. Z 400 stacji Europy, z których porównano stężenie PM10 (dane z 2011 roku), w rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast w pierwszej dziesiątce aż
6 stanowiły miasta polskie (Kraków, Nowy Sącz, Zabrze, Gliwice, Sosnowiec oraz Katowice). I tak z polską normą
zezwalającą na 35 dni, w których poziom dobowy stężenia pyłem PM10 może zostać przekroczony, w powyższych
miastach wynosił ponad 120 dni w roku.
Udział sektora transportowego w ogóle emisji najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń w Polsce pozostaje
w średniej unijnej. Transport drogowy emituje najwięcej zanieczyszczeń w terenach gęsto zabudowanych jak centra
dużych miast, szczególnie w godzinach wzmożonego ruchu, kiedy ruch pojazdów nie przebiega płynnie.
Jeśli chodzi zaś o przemysł, udział tego sektora jest najmniejszy. Spowodowane jest to przede wszystkim nałożeniem wymogów przez Unię Europejską, co wprowadziło przepisy oraz sankcje wymuszające poniekąd na przemyśle
wprowadzenie odpowiednich technologii i trzymania się norm.
Poprawa jakości powietrza jest celem szczegółowym w ramach Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ nr. 11 –
Zrównoważone miasta i społeczności. Ponieważ szacuje się, że do 2050 roku odsetek mieszkańców miast na świecie
zwiększy się z ok. połowy poplulacji do 66% - dlatego tak ważny jest przemyślany i zrównoważony rozwój miast,
które pełnią funkcję ośrodków gospodarczych, społecznych, politycznych i kulturowych.
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Miasta to centra innowacji i rozwoju, w ramach których kumuluje
się kapitał ludzki i społeczny. To również centra pomysłów, handlu, kultury, nauki, produktywności, rozwoju społecznego. Dzięki
swym zaletom miasta umożliwiły ludziom postęp społeczny i gospodarczy.
Istnieje jednak wiele wyzwań, którym musimy sprostać, by
miasta wciąż tworzyły miejsca pracy i budowały dobrobyt, a przy
tym nie nadwerężały dostępnych gruntów i zasobów. Do powszechnych miejskich wyzwań należą przeludnienie, brak środków by zapewnić podstawowe usługi, niedobór mieszkań oraz pogarszająca się infrastruktura.
Wyzwania, przed którymi stoją miasta, mogą zostać przezwyciężone w sposób, który pozwoliłby im na dalszy rozkwit
z jednoczesną poprawą w gospodarowaniu zasobami, redukcji zanieczyszczeń i biedy. Przyszłość, której pragniemy, to miasta oferujące możliwości dla każdego, z dostępem do podstawowych usług,
energii, zasobów mieszkalnych i transportu.
Program „Zrównoważone miasta” powstał jako odpowiedź Global Compact Poland na przyjęte we wrześniu ubiegłego roku Cele
Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które stały się nową mapą rozwojową dla świata. Stanowi realizację głównie Celu 11 – Zrównoważone miasta, lecz podejmowane działania bezpośrednio wiążą
się także z innymi celami, przede wszystkim: 3 – życie w zdrowiu,
7 – czysta energia, 9 – innowacje i infrastruktura, 13 – ochrona
przyrody. Zakładają one działania w obszarze zrównoważonego
rozwoju miast, wzrostu gospodarczego oraz ochrony środowiska,
jakie należy podjąć, aby do roku 2030 cele zostały osiągnięte.
Dlaczego miasta są tak ważne w zrównoważonym rozwoju i dlaczego zdecydowaliśmy się zając właśnie tym Tematem?
-- Połowa światowej populacji – 3,5 miliarda ludzi – żyje dziś w miastach
-- Do 2030, prawie 60% światowej populacji będzie żyła w granicach
obszarów miejskich
-- 95% ekspansji miejskiej w kolejnych dekadach będzie miała miejsce w krajach rozwijających się
-- 828 milionów ludzi żyje dziś w slumsach, a liczba ta nie przestaje
rosnąć
-- Miasta świata zajmują jedynie 3% powierzchni Ziemi, a odpowiadają za 60-80% zużycia energii i 75% emisji związków węgla

-- Szybko postępujące procesy urbanizacyjne wywierają nadmierny
nacisk na zasoby słodkiej wody, systemy kanalizacyjne, warunki bytowania i publiczną opiekę zdrowotną
Pierwszy rok trwania Programu poświęciliśmy analizie jakości powietrza w Polsce, jako, że temat ten staje się coraz bardziej
naglący. Jakość powietrza ma znaczący wpływ na pogorszenie
zdrowia ludzi.
Stanowi on wypełnienie celu szczegółowego 11.6: „Do 2030 r.
obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego oddziaływania miasta na środowisko, zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnym i innymi zanieczyszczeniami.”
W Polsce z tego powodu corocznie umiera ok. 44 000 osób
(dane Komisji Europejskiej), w całej Europie aż 80 % osób żyjących
w miastach jest narażona na wysokie stężenia pyłu zawieszonego
przekraczające znacznie normy WHO.
W niniejszym raporcie pragniemy zaprezentować analizę jakości powietrza w Polsce na tle reszty Europy, główne przyczyny
zanieczyszczeń oraz ich wpływ na zdrowie. Przedstawimy również
stanowiska samorządów oraz działania jak i technologie, których
wprowadzenie może pomóc w poprawie obecnej sytuacji.
Prezentowany raport stanie się punktem wyjścia do podjęcia
dialogu z rządem, samorządami, administracją publiczną, akademikami oraz biznesem, aby poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń połączyć siły w walce z niską emisją.
Zła jakość powietrza wpływa na zdrowie ludzi oraz stan środowiska, dlatego naglące jest wypracowanie i wdrożenie systemów
naprawczych już dziś.
Global Compact Poland
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kalendarium działań w Programie 2016
1 Styczeń - Lipiec
Współpraca z ruchami miejskimi
05.01, 01.29, 03.11, 04.04, 05.12, 07.15.
Konsultacje projektu i zawiązanie współpracy
merytorycznej w zakresie jakości powietrza
z ruchami miejskimi.

2 Styczeń - Marzec
Rada Naukowa Raportu
Formowanie Rady Naukowej Raportu
„Zrównoważone Miasta - życie w zdrowej
atmosferze” złożonego z polskich naukowców prowadzących badania nad tematyką
jakości powietrza oraz technologiami smart
cities w Polsce.

4 13 kwietnia, Spotkanie
przedstawicieli Global Compact
w Polsce z Światową Organizacją
Zdrowia (WHO)

5 13 kwietnia, Global Compact
w Polsce spotkało się w Bonn
z przedstawicielami Sekretariatu
Ramowej konwencji ONZ ds.. Zmian
Klimatu (UNFCCC)

Dnia 11 kwietnia 2016 roku przedstawiciele Global Compact Poland spotkali się
w Bonn z szefową Europejskiego Centrum
Środowiska i Zdrowia (ECEH) należącego do
Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO),
Panią Elizabet Paunovic.
Spotkanie miało na celu nawiązanie
współpracy pomiędzy Global Compact
Poland a Światową Organizacją Zdrowia
w ramach realizacji działań mających na
celu odpowiedź na jeden z najpoważniejszych
problemów z jakim spotyka się współcześnie
Europa, z punktu widzenia zdrowia, jakim
jest jakość powietrza.
Według badań Światowej Organizacji Zdrowia, z powodu chorób wywołanych zanieczyszczeniem powietrza w Europie w 2010
roku zmarło przedwcześnie 600 000 osób, co
stanowi dla gospodarki Europejskiej straty
rzędu 1,6 biliona dolarów - jest to ekwiwalent
1/10 przychodu PKB Unii Europejskiej w 2013
roku.

Global Compact Poland 11 kwietnia spotkało się z przedstawicielami sekretariatu
Ramowej Konwencji ONZ ds.. zmian klimatu
(UNFCCC). Konwencja podpisana została
podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych
na temat Środowiska i Rozwoju, popularnie
zwanej Szczytem Ziemi w 1992, w Rio de
Janeiro. Od 1995 roku regularnie odbywają
się konferencje stron konwencji, z czego
ostatnia odbyła się w Paryżu (COP 21). Jest
ona niezwykle istotna ze względu na kompromis, który udało się wynegocjować podczas
szczytu. Tak zwane Porozumienie Paryskie
dotyczy adaptacji do globalnych zmian
klimatycznych.

3 Kwiecień, Konsultacje dot.
polityk miejskich

Podczas spotkania Global Compact Poland
zawarło strategiczną współpracę z UNFCCC
w ramach NAZCA.

Konsultacje oraz spotkania na temat polityk
miejskich dotyczących zrównoważonego
rozwoju z urzędnikami samorządowymi
wysokiego szczebla.

6 Kwiecień, Włączenie do programu
projektu NAZCA
Zaproszenie do współpracy w ramach Programu wszystkich polskich miast będących
częścią NAZCA.

„Musimy rozszerzyć skalę rozwoju zrównoważonych źródeł
energii, w szczególności w krajach rozwijających się. Cele
Zrónoważonego Rozwoju (SDGs) i zmiany klimatyczne muszą
iść w parze. Porozumienie klimatyczne wzmocni działania
na rzecz klimatu i odegra znaczącą rolę w realiazacji Celów
Zrównowazonego Rozwoju. Zmiany klimatu osłabiają wzrost
gospodarczy, a tradycyjne modele rozwojowe dodatkowo
pogłębiają problem. Teraz zyskaliśmy holidstyczne podejście.”
Ban Ki-moon,
Sekretarz generalny onz
World Economic Forum, Davos (Switzerland), 21 January 2016
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Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju,
przedstawicieli parlamentu, samorządu terytorialnego oraz nauki, dotyczącego jakości
powietrza, w ramach prowadzonego w tym
roku Programu „Zrównoważone miasta –
życie w zdrowej atmosferze”.

7 13 kwietnia, Spotkanie z Zastępca
Prezydenta m.st. Warszawy
Przedstawiciele Global Compact odbyli
spotkanie z Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy - Panem Michałem Olszewskim, na
którym zadecydowano o podjęciu strategicznej współpracy w ramach Programu.

10 Maj, Partnerstwo z miastami

8 Kwiecień – maj, Konsultacje
i rozmowy na temat polityk
centralnych

Spotkania z kadrą kierowniczą wydziałów
ds.. środowiska Miast zainteresowanych
udziałem w Programie

Powietrze w Polsce pozostaje nadal jednym
z najbardziej zanieczyszczonych w Europie,
faktu tego nie można ignorować. Podczas
panelu Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało, iż temat ten jest bardzo istotny również
z perspektywy działań rządu, a konieczne
kroki zostaną podjęte.

Konsultacje i rozmowy na temat polityk
centralnych dotyczących zrównoważonego
rozwoju w Polsce z: Kamimierzem Smolińskim, Sekretarzem Stanu, Ministerstwo
Infrastruktury i Budownictwa – 12.04,
Ministrem Pawłem Sałkiem, Sekretarzem
Stanu i z Ministrem Sławomirem Mazurkiem, Podsekretarzem Stanu Ministerstwo
Środowiska – 18.04,25.04, 20.05, Ministrem
Jerzym Kwiecińskim, Sekretarzem Stanu,
Ministerstwo Rozwoju – 16.05.

11 25 Maj, Spotkanie
z przedstawicielami
m.st.Warszawy

14 20 września, Spotkanie
z Ministerstwem Rozwoju

9 18-20 maja, prezentacja programu
Zrównoważone miasta podczas VIII
Europejskiego Kongresu
Gospodarczego w Katowicach

12 3 sierpnia, Spotkanie
z Ministerstwem Energii

Przedstawiciele Global Compact Poland
wzięli udział w Europejskim Kongresie
Gospodarczym, który odbył się w Katowicach
w dniach 18-20 maja. Dyrektor Generalny
Inicjatywy Kamil Wyszkowski wziął udział
w panelu dotyczącym zrównoważonego
transportu. Temat ten jest jednym z priorytetów Programu Zrównoważone miasta.

25 maja odbyło się robocze spotkanie
z Dyrektorem Leszkiem Drogoszem i jego
zespołem z Biura Infrastruktury m. st. Warszawy dotyczące głównych strategii miasta,
zrównoważonych kierunków działań oraz
współpracy programowej w ramach Partnerstwa dla Klimatu, którego Global Compact
jest Partnerem.

Spotkanie Dyrektora Kamila Wyszkowskiego
z Ministrem Michałem Kurtyką, Podsekretarzem Stanu, Ministerstwo Energii , konsultacja raportu oraz współpracy w obrębie
e-mobility.

Spotkanie konsultacyjne Dyrektora Kamila
Wyszkowskiego z Minister Jadwigą Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Rozwoju na temat tworzonego raportu, oraz
zaproszenie Minister do objęcia funkcji mówcy podczas prezentacji Raportu
15 10 październik, Prezentacja
Raportu
Prezentacja Raportu podczas panelu „Czyste
powietrze w regionie - polityki i technologie”
w ramach VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą
w Katowicach.

13 8 WRZEŚNIA, UDZIAŁ W PANELU
NA FORUM EKONOMICZNYM
W KRYNICY
Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy
Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact Poland wziął udział w panelu
z udziałem Minister Jadwigi Emilewicz,

„W Polsce co roku na skutek powikłań powstających z powodu
złej jakości powietrza umiera ok. 44 000 osób. Dla porównania
w wyniku wypadków komunikacyjnych corocznie ginie
ok. 3 500 osób. Aby zwrócić uwagę na problem i zmienić
te niepokojące statystyki Global Compact Poland powołał
Program „Zrównoważone Miasta”.
Kamil Wyszkowski,
Dyrektor Generalny Global Compact Poland
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„Poprzez zmianę sposobu, w jaki planujemy nasze miasta, budujemy
domy i transportujemy towary, możemy wejść w przyszłość z niskim
zużyciem węgla, która przynosi korzyści ludziom i planecie. Poprzez
wbudowanie odporności klimatycznej w struktury rolnicze, możemy
polepszyć bezpieczeństwo żywnościowe, a jednocześnie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Zrównoważone miasteczka i miasta proponują
konkretne korzyści dla terenów miejskich jak i wiejskich, od wydajności
energetycznej i surowcowej do zdrowia publicznego i ogólnej
jakości życia.
[…]
Miasta są motorem aktywności i kreatywności. W wielu kwestiach stanowią pole do weryfikacji skuteczności naszych wysiłków w walce ze zmianą
klimatu, dla budowania odporności i dla szybszego, uczciwszego postępu
w rozwoju. Miasta są ważne w wielu wymiarach: od energii i transportu,
przez wodę i warunki sanitarne, do spójności społecznej oraz zapobiegania katastrofom i ograniczania ich skutków. Przez tę złożoność trudno
wprowadzić sprawy miejskie do dyskusji na temat klimatu
w sposób spójny.
Dlatego też proszę Was wszystkich, abyście działali wspólnie, by upewnić
się, że możemy tego właśnie dokonać – a zakończyć z wynikami, które
odzwierciedlają centralną rolę miast.”

Przekaz Ban Ki–moona,
Sekretarza Generalnego ONZ
Remarks at Cities and Sub-national Dialogue, Warszawa, listopad 2013
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źródło: UN Photo Eskinder Debebe
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dr Jerzy Kwieciński
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju,
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów
ds.. Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego,
Członek Rady Ministrów

„Na początku XXI wieku polskie miasta stają przed
wyzwaniem realizowania zrównoważonego rozwoju.
Zakłada on efektywne wykorzystywanie zasobów zarówno
naturalnych, jak i będących wynikiem działalności człowieka.
Koncentracja ludności na obszarach miejskich sprawia,
że kwestie ochrony środowiska są szczególnie ważne – mają
kluczowe znaczenie nie tylko dla zdrowia mieszkańców, ale
i podnoszenia jakości życia.”

Na początku XXI wieku polskie miasta stają przed wyzwaniem realizowania zrównoważonego rozwoju. Zakłada on efektywne wykorzystywanie zasobów zarówno naturalnych, jak i będących wynikiem
działalności człowieka. Koncentracja ludności na obszarach miejskich sprawia, że kwestie ochrony środowiska są szczególnie ważne
– mają kluczowe znaczenie nie tylko dla zdrowia mieszkańców, ale
i podnoszenia jakości życia.
Miasta stanowią istotny element polskiej polityki rozwoju,
a tworzenie warunków do wysokiej jakości życia na obszarach miejskich jest jednym z głównych działań podejmowanych przez Ministerstwo Rozwoju. W perspektywie finansowej 2014-2020 wymiar
miejski został wyraźnie wzmocniony, wsparcie dla miast kierowane
jest w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych.
Miasta korzystając z środków UE realizują plany służące rozwojowi efektywnego, niskoemisyjnego transportu publicznego i poprawy
efektywności energetycznej. Kwestie jakości powietrza, niskoemisyjności i adaptacji do zmian klimatu znalazły się również wśród priorytetów Agendy Miejskiej Unii Europejskiej.
Z punktu widzenia rozwoju kraju pożądane kierunki działań
podejmowanych przez miasta, wspierane polityką rządu, określa Krajowa Polityka Miejska 2023, której celem strategicznym jest
wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości
życia mieszkańców. Rozwój gospodarczy musi kształtować i zabezpieczać w sposób optymalny bieżące potrzeby a zarazem nie może
być prowadzony kosztem przyszłych pokoleń, co podkreśla przymiotnik „zrównoważony”.
Polityka miejska stanowi istotny element Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którego kierunkowe ramy Rada Ministrów
przyjęła w lutym 2016 roku. Jego rozwinięciem jest przygotowany
w Ministerstwie Rozwoju projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, opracowany we współpracy ze wszystkimi resortami,
w którym przedstawiono wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety
rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym w perspektywie długookresowej. W Strategii wskazujemy na

konieczność prowadzenia odpowiedzialnego rozwoju, dlatego też
istotne jest odpowiednie kształtowanie relacji pomiędzy konkurencyjnością gospodarki, dbałością o środowisko oraz jakością życia.
Rozwój i funkcjonowanie miast jest zagadnieniem bardzo złożonym wymagającym kompleksowego i zintegrowanego podejścia.
Co więcej, na obszarach miejskich wyzwania i problemy z różnych
zakresów tematycznych (gospodarczych, społecznych, infrastrukturalnych i środowiskowych) przenikają się tworząc wielowątkową
strukturę powiązań. Przykładem może być zagadnienie niskoemisyjności i efektywności energetycznej powiązane ze strukturą przestrzenną miasta, transportem czy ochroną środowiska i terenów
zielonych w mieście.
Rozproszona zabudowa w wieloaspektowy sposób oddziałuje
negatywnie na środowisko, wprowadzając trwałe zmiany z sposobie
zagospodarowania oraz powoduje nieracjonalnie wysokie koszty
budowy i funkcjonowania infrastruktury. Niekontrolowana suburbanizacja, eliminowanie terenów zieleni, niska jakość urządzeń i paliw do zaopatrywania budynków w ciepło prowadzi do zanieczyszczenia powietrza w miastach i negatywnie oddziałuje na środowisko
naturalne, pogarszając tym samym jakość życia ich mieszkańców.
Ważnym elementem zrównoważonego rozwoju miast jest kształtowanie odpowiedniej polityki transportowej oraz działania na rzecz
mobilności miejskiej, co przejawia się zmniejszeniem wielkości i natężenia ruchu ulicznego, ograniczaniem zanieczyszczeń powietrza
i emisji hałasu.
Zarówno w Krajowej Polityce Miejskiej, jak i projekcie Strategii
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, dużą uwagę poświęcamy zagadnieniom środowiskowym. Wśród najważniejszych i najbardziej
złożonych kierunków działań polityki miejskiej wskazujemy m.in.:
kompleksową i efektywną rewitalizację miast, obejmującą kwestie
infrastrukturalne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe; dążenie
do osiągniecia zrównoważonej mobilności w obszarach miejskich,
w tym upowszechniania transportu zbiorowego oraz promowania
ruchu rowerowego i pieszego; działania na rzecz efektywności energetycznej, niskoemisyjności, racjonalnego gospodarowania zasoba-
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mi (ziemi, wody, środowiska) oraz adaptację do zmian klimatu. Każdy z dziesięciu wątków tematycznych ujętych w Krajowej Polityce
Miejskiej, wskazuje na pożądane kierunki i sposoby rozwoju miast,
mające odniesienie do zasad postępowania zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.
W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zwracamy
uwagę na istotne wyzwania o charakterze horyzontalnym ukierunkowane na rozwój miast, wyróżniając wśród obszarów szczególnego
oddziaływania zarówno największe aglomeracje, jak i miasta średnie i mniejsze tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz zagrożone marginalizacją. W ramach wsparcia horyzontalnego dla miast
działania ukierunkowane są na poprawę jakości środowiska i budowanie tzw. miasta zielonego – w tym celu realizowane będą projekty
na rzecz niskoemisyjności i efektywności energetycznej czy budownictwa energooszczędnego. Wsparcie dla miast koncentruje się na
realizacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza, wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie integracji transportu zbiorowego,
rozwoju transportu niskoemisyjnego i kształtowania ekologicznego
modelu mobilności mieszkańców. W ramach projektów flagowych
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stawiamy na rozwój produktów z obszaru elektromobilności podejmując działania w kierunku zwiększenia udziału pojazdów o napędzie elektrycznym na potrzeby komunikacji miejskiej, stymulowania produkcji polskich pojazdów szynowych transportu publicznego
czy rozwoju rynku samochodów elektrycznych. Jednym z projektów
jest przygotowanie strategii transformacji do gospodarki niskoemisyjnej i kierunków działań na rzecz zmniejszenia emisyjności i energochłonności gospodarki.
Samorządy w Polsce mają coraz większą świadomość potrzeby
wprowadzania rozwiązań wspomagających rozwój zrównoważony.
Podejmowane w ramach polityki miejskiej i Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju kierunki interwencji, realizujące ideę miasta
zwartego i niskoemisyjnego, służyć będą potrzebom rozwojowym
miasta zrównoważonego. Stawiamy na miasta czyste i przyjazne,
które będą dobrym i atrakcyjnym miejscem do życia obecnych oraz
przyszłych pokoleń. Realizacja tego celu wymaga determinacji oraz
skutecznej współpracy na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.
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Nick Nuttall
Rzecznik Prasowy Ramowej Konwencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu UNFCCC

NAZCA: Przyspieszenie działań
na rzecz klimatu

Duży udział podmiotów niepaństwowych z całego świata, prezentujących swoje zobowiązania w NAZCA w oczekiwaniu na
Paryż pokazuje, że przejście do gospodarki niskoemisyjnej jest
nieodwracalne i nie do zatrzymania. Jednak to właśnie tempo
tych zmian oraz realizacji zobowiązań będzie gwarantem wypełnienia postanowień paryskiego porozumienia. Osiągnięcie
tego celu będzie pociągać za sobą działania tysięcy miast i innych
podmiotów, które odznaczać się będą różnorodnością, zaangażowaniem, odwagą ambicją, wypełnianiem postanowień oraz
niezachwianym oddaniem w opracowywaniu i wdrażaniu krajowych planów działań na rzecz klimatu.
Obecnie 28 polskich miast i samorządów terytorialnych od
Gdańska, Warszawy po Wrocław włączyło się do NAZCA oraz
złożyło zobowiązania poprzez uczestnictwo w inicjatywach takich
jak Compact of Mayors, Porozumienie Burmistrzów oraz deklaracji w ramach organizacji C40 poświęconej ekologicznym autobusom „Cities Clean Bus Declaration”. Aby ułatwić takie inicjatywy
i koalicje, globalni liderzy w sprawach klimatu z Francji i Maroko
– ambasador Laurence Tubiana i delegat ministerialny Hakima El
haite, określili szczegółowy plan w celu zwiększenia wspólnych
działań pomiędzy rządami, miastami przedsiębiorstwami, inwestorami i obywatelami zmierzających do ograniczenia emisji i pomocy wrażliwym krajom w przystosowaniu się do skutków zmian

klimatu i budowie własnej czystej energii i zrównoważonej przyszłości.
Następujące klimatyczne zobowiązania obecnie zarejestrowane przez NAZCA obejmują:
-- ponad 11,000 zobowiązań podjętych przez ponad 5000 miast,
regionów, firm, inwestorów oraz organizacje społeczne
-- uczestniczy ponad jedna trzecia z 2000 największych firm osiągających $ 32.5 mld przychodów, jest to suma porównywalna do łącznego PKB USA, Chin i Japonii
-- 15 z 20 największych banków na świecie o łącznej wartości rynkowej sięgającej do $ 2 mld działa na rzecz klimatu
-- 25 inwestorów, reprezentujących $ 3,2 mld dolarów, zobowiązuje
się do dekarbonizacji $ 600 mld aktywów
-- prawie jedna trzecia z 300 najbardziej rozwiniętych światowych miast pod względem PKB PNS (parytetu siły nabywczej)
jest zaangażowana w NAZCA, z całkowitym PKB PSN oscylującym wokół $ 20 bilionów
-- miasta i regiony mają więcej niż 2000 zobowiązań rejestrowanych w NAZCA, obejmujących odpowiednio 7,3 procent oraz 6,5
procent światowej populacji
-- ponad 2000 zobowiązań z prawie 2000 miast i 35 regionów
przyczynia się do redukcji emisji z 1,22 gigaton równoważnika
dwutlenku węgla (Gt CO2e).
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Emilia Skrok
p.o. Przedstawiciel
Banku Światowego
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Zmiany klimatu dotykają
głównie najuboższych

Otaczająca nas rzeczywistość dostarcza nam coraz więcej powodów, aby pilnie zająć się zmianami klimatu. Coraz częściej borykamy się z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Huragany,
powodzie czy susze uderzają z większą siłą, zagrażając życiu i dobytkowi milionów ludzi na całym świecie. Zmiany klimatyczne
bezpośrednio potęgują zagrożenie wodne i żywnościowe, mają
wpływ na łańcuchy dostaw w sektorze rolnym, a także stawiają
duży znak zapytania nad przyszłością miast i miejscowości położonych nad brzegiem mórz i oceanów.
Bank Światowy zajmuje się zmianami klimatu, ponieważ naszą misją jest walka z ubóstwem i wspieranie zrównoważonego
rozwoju. Nie da się ograniczać ubóstwa na świecie bez działań
na rzecz walki z globalnym ociepleniem, którego skutki są najboleśniej odczuwalne przez dolne warstwy społeczeństwa i kraje
najsłabiej rozwinięte. Trudne do uniknięcie skutki pogarszającej
się kondycji środowiska, takie jak choroby, utrata zarobków czy
wydatki na zdrowie obniżają produktywność konieczną do podtrzymania wzrostu gospodarczego.
Zmiany klimatu to także fundamentalne zagrożenie dla kolejnych pokoleń. Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania,
skala problemu będzie się zwiększać, chociażby ze względu na
szybko postępującą urbanizację. Z badań Banku Światowego wynika, że bez szybkich działań na rzecz zmniejszenia skutków glo-

balnego ocieplenia, do 2030 r. problem skrajnego ubóstwa może
dotknąć kolejne 100 milionów ludzi.
Od porozumienia do działania
12 grudnia 2015 r., 195 krajów osiągnęło historyczne porozumienie wieńczące konferencję klimatyczną Narodów Zjednoczonych
w Paryżu. Jej kluczowym ustaleniem jest wola utrzymania wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza ponad poziom przedindustrialny.
Ponadto, w ramach paryskiej konferencji ponad 180 krajów
złożyło dobrowolne zobowiązania (Nationally Determined Contributions) do redukcji emisji. Spośród tych krajów, aż 140 pracuje z Bankiem Światowym.
Potrzeby inwestycyjne związane z tymi dobrowolnymi zobowiązaniami przekraczają 1 bilion dolarów w ciągu najbliższych
15 lat. Bank Światowy intensyfikuje prace na rzecz wsparcia krajów w realizacji ich planów w zakresie redukcji emisji, trwają
obecnie rozmowy z licznymi partnerami i tworzone są konkretne
plany działań.
Od 2011 r. Bank Światowy przeznaczył 52 miliardy dolarów
na ponad 900 projektów związanych z ochroną klimatu – daje
to roczną średnią przekraczającą 10 miliardów dolarów. W samy
roku fiskalnym 2015, Bank zainwestował w 188 projektów klima-

„Postępująca urbanizacja sprawia, że coraz więcej
ludzi narażonych jest na kontakt z zanieczyszczeniami powietrza, czy to w domu, w pracy czy w drodze
do pracy. W wielu miastach na całym świecie brak jest
właściwych sposobów kontroli i egzekwowania jakości
powietrza, co naraża mieszkańców tych miast na ryzyko
poważnych a często śmiertelnych chorób.”
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tycznych w 59 krajach, działając w obszarze na przykład wsparcia
rolników w adaptacji do postępujących zmian klimatycznych czy
nowych inwestycji w energię odnawialną.
Konieczne środki
W październiku 2015 r. prezes Banku Światowego Jim Yong Kim
ogłosił, że udział finansowania projektów klimatycznych w Banku Światowym może wzrosnąć z obecnych 21 procent do 28 procent do roku 2020, w zależności od zapotrzebowania partnerów
na szczeblu krajowym. Oznaczałoby to potencjalny wzrost rocznych wydatków na ten cel do poziomu niemal 30 miliardów dolarów rocznie.
Jednocześnie Bank Światowy dostrzega fakt, że potrzebne
są biliony, a nie miliardy, żeby umożliwić sfinansowanie transformacji polityki energetycznej w niskoemisyjną. Choć środki
finansowe pochodzące ze środków publicznych i od instytucji
międzynarodowych grają niebagatelną rolę w tym zakresie, ta
przemiana będzie koniec końców musiała zostać sfinansowana
przez sektor prywatny.
Częścią Grupy Banku Światowego, która współpracuje z sektorem prywatnym jest Międzynarodowa Korporacja Finansowa
(International Finance Corporation, skr. IFC). W roku fiskalnym
2015 IFC zgromadziła od inwestorów rekordową kwotę 2,2 miliarda dolarów, pokazując, że jest duże zapotrzebowanie na inwestycje w czystą energię, efektywność energetyczną czy adaptację
sektorów wrażliwych na warunki klimatyczne.
IFC zaczęła prowadzić obliczenia w zakresie zielonych inwestycji w 2005 r. i od tamtej pory udzieliła długoterminowych

pożyczek o wartości ponad 13 miliardów dolarów finansujących
inwestycje w energię odnawialną, wsparcie efektywności energetycznej, zrównoważone rolnictwo, zielone budownictwo i adaptację prywatnych firm wrażliwych na zmiany klimatyczne.
Czyste powietrze priorytetem
Problem zanieczyszczenia powietrza już zbiera ogromne żniwo.
Jak szacuje Światowa Organizacja Zdrowia, co roku z powodu
wdychania zanieczyszczonego powietrza umiera kilka milionów
ludzi, zaś koszty zdrowotne związane z opieką nad chorymi sięgają miliardy dolarów. I także w tym przypadku najbardziej cierpią najubożsi, którzy nie mają chociażby środków przeniesienie
się na tereny z czystszym powietrzem.
Postępująca urbanizacja sprawia, że coraz więcej ludzi narażonych jest na kontakt z zanieczyszczeniami powietrza, czy
to w domu, w pracy czy w drodze do pracy. W wielu miastach
na całym świecie brak jest właściwych sposobów kontroli i egzekwowania jakości powietrza, co naraża mieszkańców tych miast
na ryzyko poważnych a często śmiertelnych chorób.
Sytuacja nie jest jednak beznadziejna. W ocenie Banku Światowego ludzie mogą mieć dostęp do czystego powietrza, czerpiąc
jednocześnie korzyści jakie daje urbanizacja. Do tego potrzeba
jednak liderów i instytucji wdrażających właściwe polityki. Dbałość o jakość powietrza powinna zaś być jednym z priorytetów
przy realizacji projektów inwestycyjnych.

Zrównoważone
miasta - Polska
w zdrowej
atmosferze
2030

20

Piotr Warczyński

Podsekretarz Stanu,
Ministertwo Zdrowia

W Unii Europejskiej koszty chorób spowodowanych
zanieczyszczeniami powietrza wynoszą wg dostępnych
szacunków około 940 mld euro rocznie. Szacuje
się, że w samej tylko Warszawie całkowite koszty zdrowotne
zanieczyszczeń powietrza wynoszą od 6 mld do
18 mld zł rocznie.

Szacunki WHO wskazują, że w Polsce z powodu chorób związanych
z wysoką emisją zanieczyszczeń powietrza umiera rocznie nawet 45
tys. osób. To ponad 15 razy więcej niż śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Polsce, których w 2015 r. było 2 938. Europejska
Agencja Środowiska wskazuje, że jakość powietrza w dalszym ciągu
stanowi bardzo ważne zagadnienie w sferze zdrowia publicznego,
gospodarki i środowiska. W Unii Europejskiej koszty chorób spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza wynoszą wg dostępnych
szacunków około 940 mld euro rocznie. Szacuje się, że w samej tylko
Warszawie całkowite koszty zdrowotne zanieczyszczeń powietrza wynoszą od 6 mld do 18 mld zł rocznie. Całkowite koszty zdrowotne
chorób wywołanych przez zanieczyszczenia powietrza to nie tylko
wydatki na leczenie. To także koszty pracodawców wynikające z nieobecności pracowników, wydatki publiczne na świadczenia rentowe
czy mniejszy wzrost PKB. Eksperci WHO szacują, że z powodu zanieczyszczenia powietrza przeciętna długość życia mieszkańca Europy
ulega skróceniu o prawie 9 miesięcy.
Zanieczyszczone powietrze jest zagadnieniem zdrowia publicznego, które należy oceniać także w perspektywie społecznych nierówności w zdrowiu. Obserwuje się znaczące zróżnicowanie stanu zdrowia w zależności od uwarunkowań społecznych, ekonomicznych,
poziomu wykształcenia czy miejsca zamieszkania (uwarunkowania
ekologiczne). Różnice te sięgają nawet kilkunastu lat (mierzonych
w oczekiwanej długości życia) dla wybranych dzielnic Warszawy.
Wśród nowotworów złośliwych zdecydowanie największe zagrożenie życia dla mieszkańców Warszawy, podobnie jak ogółu miast i całej Polski, stanowi nowotwór tchawicy, oskrzela i płuca. W okresie
2009–2011, podobnie jak we wcześniejszych latach, nowotwór złośliwy tchawicy, oskrzela i płuca był zdecydowanie największym zagrożeniem życia dla mieszkańców Pragi-Północ (o 32% większym niż dla
ogółu mieszkańców Warszawy).
Zanieczyszczenia powietrza, takie jak np. pyły, tlenek węgla, tlenki azotu, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i metale ciężkie, negatywnie wpływają na jakość życia, mogą wywoływać schorzenia układu oddechowego, krwionośnego i nerwowego, w tym astmę

u dorosłych, przy dłuższej ekspozycji zwiększać ryzyko zachorowania
na choroby nowotworowe.
Pyły to substancje, które ze względu na niewielkie rozmiary
przenikają głęboko do układu oddechowego, transportując tam niebezpieczne związki chemiczne przyklejone do powierzchni pyłu lub
same tworzące pył. Substancje przenoszone przez pyły zawieszone,
takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz metale
ciężkie, mają tendencje do akumulowania się w organizmie. Im dłużej
dana osoba jest narażona na oddychanie zanieczyszczonym powietrzem, tym więcej szkodliwych substancji przeniknęło do jej organizmu i tym większe ryzyko wystąpienia u niej chorób powodowanych
przez te substancje. Benzo(a)piren jest jednym z najbardziej toksycznych zanieczyszczeń powietrza, jest silnie kancerogenny, a także
mutagenny. Akumuluje się w organizmie, przenikając do niego głównie poprzez płuca razem z pyłami, uszkadzając nadnercza, wątrobę,
układ odpornościowy i krwionośny oraz wpływając na występowanie
zaburzeń płodności.
Pyły, w tym najgroźniejszy - PM10 podnosi ryzyko chorób układu oddechowego, powodując między innymi świszczący oddech, ataki
kaszlu i astmy, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, a także ostre zapalenie oskrzeli. Pośrednio może zwiększać ryzyko zawału serca oraz
udaru mózgu. Tlenki azotu powodują uszkodzenie płuc, obniżają odporność organizmu na infekcje bakteryjne, działają drażniąco na oczy
i drogi oddechowe, powodują zaburzenia w oddychaniu, są przyczyną
astmy, mogą być przyczyną chorób nowotworowych. Tlenek węgla łączy się z obecną we krwi hemoglobiną i ogranicza absorbcję tlenu we
krwi, co objawia się dolegliwościami związanymi z krążeniem, sercem
oraz centralnym układem nerwowym. Powoduje bóle głowy, a jego
obecność w skrajnych przypadkach może prowadzić do zgonu.
Grupami społecznymi szczególnie narażonymi na choroby związane z zanieczyszczeniami powietrza są dzieci, osoby starsze oraz osoby z chorobami układu oddechowego i krwionośnego. Zanieczyszczenia oddziałują negatywnie na rozwój dziecka już w okresie płodowym.
Badania naukowe wskazują, że dzieci, których matki w okresie ciąży
przebywały na terenach o dużym zanieczyszczeniu powietrza, miały
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mniejszą masę urodzeniową, były bardziej podatne na zapalenia dolnych i górnych dróg oddechowych oraz nawracające zapalenie płuc
w okresie niemowlęcym i późniejszym, a nawet wykazywały gorszy
rozwój umysłowy. Z badań wynika, że u dzieci, których matki w okresie ciąży były narażone na wysokie stężenia PM2,5, prawdopodobieństwo nawracającego zapalenia płuc było średnio 3 razy większe
niż w grupie dzieci z grupy kontrolnej. Wśród dzieci astmatycznych
prawdopodobieństwo wystąpienia nawrotowego zapalenia oskrzeli
było już pięciokrotnie wyższe niż w grupie dzieci nieastmatycznych.
U osób starszych zanieczyszczenia powietrza sprzyjają rozwojowi
chorób zarówno układu krążenia jak i układu oddechowego.
Zanieczyszczenia powietrza to tylko jeden z wielu czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych. Proces zapobiegania tej grupie chorób
musi uwzględniać również inne czynniki takie jak: niska aktywność
fizyczna, niewłaściwa dieta, nadwaga i otyłość czy palenie tytoniu.
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W ramach Narodowego Programu Zdrowia, kluczowego elementu polityki zdrowotnej w zakresie zdrowia publicznego, Minister
Zdrowia będzie prowadził skoordynowane działania zapobiegawcze
w odniesieniu do każdego z tych czynników ryzyka. Jednym z celów
operacyjnych tego Programu jest ograniczenie ryzyka zdrowotnego
wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych
w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji
oraz nauki. Cel ten będzie realizowany poprzez wspieranie poprawy
jakości powietrza, prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym prowadzenie działań informacyjno–edukacyjnych dotyczących uświadamiania ryzyka związanego z nadmiernym narażeniem na zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, hałasem oraz promieniowaniem
elektromagnetycznym. W ramach działań zapobiegawczych podejmowane będą inicjatywy na rzecz profilaktyki chorób związanych
z zanieczyszczeniem środowiska oraz zmianami klimatu.
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dr Michał Kurtyka
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii,
Przewodniczący Komitetu Sterującego Zespołu
ds.. Rozwoju Elektromobilności
w Ministerstwie Energii

Elektromobilność
odpowiedzią
na potrzebę poprawy
powietrza w Polsce
Polskie miasta intensywnie się zmieniają, co stopniowo będzie wpływać na sposób korzystania z transportu. Energia przyszłości powinna
być energią konsumenta i odpowiadać na jego potrzeby.
Coraz większe zagęszczenie ruchu w centrach miast, problemy z dojazdem do centrum w godzinach szczytu oraz niewystarczająca ilość miejsc parkingowych, będą w sposób naturalny
skłaniać mieszkańców do szukania innych środków transportu
niż własny samochód. Jest to dobry moment, aby w sposób świadomy ukierunkować ten proces z korzyścią dla mieszkańców
i samych miast.
Wspólnym wyzwaniem, przed którym stają dziś władze centralne i samorządowe jest poprawa jakości powietrza. W centrach dużych
miast nawet 60 proc. zanieczyszczeń powietrza pochodzi z transportu – według szacunków w Warszawie nawet 63 proc. – a 6 polskich
miast jest w czołówce najbardziej zanieczyszczonych w Europie. To
duże wyzwanie, które trzeba podjąć, aby zmniejszyć koszty zewnętrzne transportu polegające na negatywnym wpływie na komfort życia
i stan zdrowia mieszkańców.
Naturalnym rozwiązaniem w tym kontekście jest rozwój elektromobilności. W pierwszej kolejności chcemy wspierać transport zbiorowy, co obejmuje zarówno autobusy elektryczne, ale także uwspólnione formy korzystania z samochodu np. carsharing czy carpooling.
Będziemy starali się również szukać różnego rodzaju rozwiązań, które
skłaniać powinny osoby indywidualne do zamiany samochodu spalinowego na elektryczny.

Rozwój elektromobilności to również szansa na zbliżenie energetyki do konsumenta poprzez rozwój innowacji na styku energii
i ICT. Rozwój inteligentnych sieci oraz rozwiązań z zakresy smart
cities i smart home to warunek konieczny do upowszechnienia samochodów elektrycznych. To jednocześnie szansa dla energetyki na
wykonanie dużego skoku w zakresie innowacji, który przełoży się na
lepsze sprofilowanie oferowanych usług pod zmieniające się potrzeby
klienta.
Przemysł z obszaru elektromobilności bardzo intensywnie się
rozwija. Co ważne najaktywniejsze są firmy spoza świata motoryzacyjnego. Jak oceniają analitycy, firma Apple przez ostatnie trzy lata
wydała więcej na badania nad autonomicznym i elektrycznym samochodem przyszłości niż na badania nad swoimi flagowymi produktami. To pokazuje otwierającą się szansę dla polskich firm, które myślą
o zwiększeniu skali swojej działalności lub wejściu w nowe obszary
biznesowe.
Podstawowym wyzwaniem dla rozwoju elektromobilności w Polsce jest integracja wysiłku wielu uczestników i stworzenie sprawnie
funkcjonującego ekosystemu. Kluczowe kroki, które podejmujemy
w tym zakresie zostaną przedstawione jeszcze tej jesieni w Planie Rozwoju Elektromobilności Ministerstwa Energii.
Przekazując dokument do konsultacji będziemy chcieli pobudzić
dyskusję zarówno z mieszkańcami miast, samorządami, jak i biznesem. Pokazanie Polakom korzyści z rozwoju elektromobilności jest
pierwszym krokiem do wcielenia projektu w życie.
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Kazimierz Smoliński
Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

Ekobudownictwo

Ograniczenie negatywnego oddziaływania gospodarki na środowisko
naturalne jest jednym z ważniejszych wyzwań przed którym stoi Polska. Sektor budownictwa, jako jeden z głównych filarów gospodarki
jest obszarem, który będzie odgrywać w tym procesie kluczową rolę.
Nowoczesność i innowacyjność budownictwa wymagać będzie nie
tylko zapewnienia wznoszonym budynkom właściwości wynikających z przepisów techniczno-budowlanych, ale także zastosowania
nowoczesnych technologii, które zapewnią oszczędność energii i materiałów podczas budowy i eksploatacji obiektów budowlanych oraz
ochronę środowiska naturalnego.
Zadeklarowane przez Polskę cele w zakresie ograniczenia emisji
szkodliwych substancji wymuszają innowacyjne podejście do tego,
jak są projektowane, wznoszone i użytkowane budynki. Wpływ na
środowisko naturalne oraz koszt budynku rozpatrywane są już nie
tylko na etapie jego budowy, ale w całym cyklu jego życia – od tworzenia założeń do projektu, przez realizację inwestycji, okres eksploatacji,
aż do momentu rozbiórki.
Rozwiązania legislacyjne, zarówno te już wprowadzone w życie, jak również te nad którymi prace w Ministerstwie Infrastruktury
i Budownictwa nadal trwają, mają na celu m. in. zapewnienie odpowiedniej efektywności energetycznej i tym samym mniejszego poziomu szkodliwych substancji emitowanych przez budynki w procesie
ich wznoszenia i użytkowania, a także zapewnienie infrastruktury,
która umożliwi innym gałęzią gospodarki funkcjonowanie zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Istotnym jest, aby przejście w kierunku gospodarki i budownictwa niskoemisyjnego nie stanowiło zagrożenia, lecz było impulsem
prowadzącym do kreowania nowych szans, nowych miejsc pracy oraz
rozwoju polskiej innowacyjności.
Należy podkreślić, że zarówno regulacje krajowe jak i europejskie
zaostrzają wymagania dotyczące ich projektowania i wykonywania
w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej, której wzrost wpływa również na poprawę jakości powietrza. Podstawowym unijnym aktem prawnym odnoszącym się do budynków jest dyrektywa 2010/31/
UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. W dyrektywie
tej zamieszczono definicję budynku o niemal zerowym zużyciu energii, zgodnie z którą jest to obiekt o bardzo wysokiej charakterystyce
energetycznej, w którym niemal zerowa lub bardzo niska ilość wymaganej energii powinna pochodzić w bardzo wysokim stopniu z energii
ze źródeł odnawialnych, w tym wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu
budynku. Celem dyrektywy 2010/31/UE jest poprawa charakterystyki
energetycznej budynków w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem warunków klimatycznych, lokalnych, klimatu wewnętrznego i opłacalności ekonomiczniej. Wdrożenie przepisów tejże dyrektywy, do krajowego
porządku prawnego zostało przeprowadzone poprzez wydanie ustawy
o charakterystyce energetycznej budynków, przepisów wykonawczych
do niej oraz zmianę przepisów techniczno-budowlanych. Wszystkie
podjęte działania wpływają na zmniejszenie zapotrzebowania budynku
na energię pochodzącą ze źródeł nieodnawialnych oraz na podkreślenie roli energii odnawialnej w bilansie energetycznym budynku.
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„Zadeklarowane przez Polskę cele w zakresie
ograniczenia emisji szkodliwych substancji wymuszają
innowacyjne podejście do tego, jak są projektowane,
wznoszone i użytkowane budynki. Wpływ na
środowisko naturalne oraz koszt budynku rozpatrywane
są już nie tylko na etapie jego budowy, ale w całym cyklu
jego życia – od tworzenia założeń do projektu, przez
realizację inwestycji, okres eksploatacji, aż do momentu”
rozbiórki.

Elementem mającym duże znaczenie w kontekście rozwoju miast
w kierunku zrównoważonego rozwoju jest budownictwo niskoenergetyczne, w tym pasywne. Budynek pasywny definiuje się jako budynek o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania
pomieszczeń, przy czym komfort termiczny zapewniony jest przez
pasywne źródła ciepła (użytkownicy, urządzenia, promieniowanie
słoneczne, ciepło odzyskiwane z powietrza wywiewanego przez system wentylacji) oraz dogrzewanie powietrza nawiewanego przez system wentylacji. W efekcie budynek nie potrzebuje autonomicznego,
aktywnego systemu ogrzewania.
Miasta to przede wszystkim budynki już istniejące i użytkowane,
w przypadku których priorytetem jest ograniczenie strat ciepła poprzez modernizację przegród zewnętrznych. Szacuje się bowiem, że
przez te przegrody w budynku wykonanym w technologii tradycyjnej,
ucieka nawet do 70% ciepła. W celu poprawy charakterystyki energetycznej budynku, zgodnie z koncepcją budynku energooszczędnego,
wszystkie elementy, w tym ściany, okna, dach i podłoga na gruncie
powinny podlegać zasadzie minimalizacji strat i maksymalizacji zysków ciepła. Ocieplanie ściany od zewnątrz jest rozwiązaniem najbar-

dziej powszechnym i poprawnym z punktu widzenia fizyki budowli.
Funkcjonuje szereg programów poprawy efektywności energetycznej w istniejących budynkach. Spośród tych programów na szczególną uwagę zasługuje rządowy program wspierania termomodernizacji i remontów, oceniany przez ekspertów jako jeden z najlepszych
tego typu programów w Europie. Realizacja programu w latach 20092015 pozwoliła na uzyskanie w 2015 roku zmniejszenia zapotrzebowania na paliwa w wysokości blisko 10,4 mln GJ, co bezpośrednio
przyczynia się do ograniczenia emisji gazów do atmosfery.
Zrównoważone budownictwo to nie tylko racjonalne i efektywne
budowanie, ale również planowanie przestrzeni, w której na co dzień
funkcjonujemy, z dbałością o zdrowie i komfort użytkowników przy
jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Biorąc pod uwagę uwarunkowania architektoniczne obszarów dobrze zurbanizowanych we współczesnym mieście niezbędne
jest zapewnienie odpowiednich funkcjonalności, wśród których na
szczególną uwagę zasługują korytarze przestrzenne, kompozycja zieleni miejskiej, segregacja i recykling odpadów oraz racjonalna gospodarka wodą deszczową.
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Krzysztof Kwiatkowski
Prezes, Najwyższa Izba Kontroli

„Ochrona powietrza jest zadaniem
państwowym, a jego ranga została dostrzeżona
także przez inne najwyższe organy kontroli państw
europejskich.”

Problem ochrony powietrza to problem europejski i globalny, problem, z którym borykać się będą jeszcze następne pokolenia. Dlatego
tak ważne jest aby rozpocząć jak najwcześniej walkę nie tylko o dobre
prawo i jego egzekwowanie, ale także o uzmysłowienie rzeczywistej
rangi problemu, w tym źródeł zanieczyszczenia powietrza, również
w kontekście jego tragicznych następstw. Skutku - w postaci poprawy
jakości powietrza - nie da się osiągnąć ani w krótkim czasie, ani poprzez pojedyncze działania. Muszą być one wielotorowe, kompleksowe i konsekwentne w długiej perspektywie czasowej.
Za stanowienie i egzekwowanie prawa odpowiedzialne są organy
władzy państwowej, ale przecież są one także szczególnie odpowiedzialne za dobry konstruktywny dialog społeczny, edukację i prewencję. Tylko przy dobrym współdziałaniu obu tych sfer – władztwa publicznego i aktywności społecznej – uda się poczynić znaczące kroki
dla ochrony powietrza.
Według danych zgromadzonych w toku kontroli prowadzonej
w 2014 r., tylko w 10 skontrolowanych gminach - wydatki na cele
związane z ochroną powietrza wyniosły ponad 3 mld zł (w ciągu 5,5
roku). Na opracowanie programów ochrony powietrza wydatkowano ponad 5 mln zł. Z drugiej strony warto też wspomnieć, że według
szacunków sporządzonych na potrzeby aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego poprawa jakości powietrza w samej Małopolsce mogłaby przynieść korzyści finansowe

w postaci ograniczenia ponoszonych kosztów pośrednich (np. leczenia, absencji w pracy czy szkód w środowisku) powodowanych zanieczyszczeniem powietrza rzędu 2,8 mld zł rocznie. Te dane finansowe
każą nam zadać pytanie na ile efektywnie i skutecznie wykorzystujemy środki publiczne.
Ochrona powietrza jest zadaniem państwowym, a jego ranga została dostrzeżona także przez inne najwyższe organy kontroli państw
europejskich. Wiosną 2016 r. NIK została zaproszona do współkoordynowania – wspólnie z NIK Holandii, w ramach EUROSAI - kontroli międzynarodowej w tym obszarze, która będzie miała miejsce
w 2017 r. Wezmą w niej udział urzędy kontroli (NOK) 16 krajów europejskich oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy. Punktem wyjścia dla kontroli będą wyniki przedstawione w raporcie NIK w 2014 r.
W kolejnych latach będziemy więc pilnie obserwować i oceniać działania podmiotów odpowiedzialnych za ochronę powietrza, będziemy
także mogli porównać rozwiązania polskie i międzynarodowe. Oby
dało to asumpt do aktywnych działań wszystkich zaangażowanych
krajów – przecież powietrze to problem bez granic, wspólne dobro,
z którego wszyscy powinni mądrze korzystać i skutecznie chronić
przed postępującą degradacją.
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Marek Haliniak
Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Monitoring jakości
powietrza w Polsce

Inspekcja Ochrony Środowiska od momentu utworzenia, czyli od roku
1991 zajmuje się pomiarami i oceną stanu zanieczyszczenia powietrza
w Polsce i działania te prowadzi w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Wraz z rozwojem nauki i technik pomiarowych
metody pomiarów i sposoby podejścia do wykonywania ocen jakości
powietrza ulegały sukcesywnym zmianom jednak wszystkim tym działaniom zawsze przyświecał jeden cel – wytworzenie wiarygodnej i możliwie szczegółowej informacji o jakości powietrza zarówno dla organów
państwa zarządzających środowiskiem jak i społeczeństwa.
Od 2004 roku system pomiarów i ocen jakości powietrza w Polsce
został przystosowany do wymogów prawa europejskiego. Wspólnota
europejska mając na uwadze przede wszystkim ochronę zdrowia ludzi
przed niekorzystnym wpływem zanieczyszczeń powietrza systematycznie poszerza i zaostrza przepisy związane z ochroną powietrza. Obecnie
w ramach corocznych ocen jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia ocenie podlega 5 zanieczyszczeń gazowych: dwutlenek siarki (SO2),
dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), ozon (O3), benzen (C6H6);
a także pył zawieszony PM2,5, pył zawieszony PM10 i zanieczyszczenia
oznaczane w tym pyle takie jak: arsen (As), ołów (Pb), nikiel (Ni), kadm
(Cd) i benzo(a)piren (przedstawiciel grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych).
Pomiary i oceny jakości powietrza są prowadzone przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, a funkcjonowanie całego
systemu jest koordynowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), w ramach którego funkcjonuje m.in. Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące czuwające nad zapewnieniem jakości
pomiarów zanieczyszczeń powietrza prowadzonych w ramach PMŚ.
Pomiary jakości powietrza stanowiące podstawę do ocen są prowadzone za pomocą urządzeń pomiarowych wykorzystujących metodyki
referencyjne lub metodyki im równoważne. Pomiary stężeń zanieczyszczeń gazowych są prowadzone metodami automatycznymi, pomiary
pyłu PM10 i PM2,5 - metodami automatycznymi jak i manualnymi
(metoda referencyjna), a zanieczyszczenia wchodzące w skład pyłu są
oznaczane w laboratoriach Inspekcji z filtrów uzyskiwanych z pomiarów manualnych pyłu PM10.

W ramach PMŚ funkcjonuje obecnie ok. 262 stacji monitoringu
jakości powietrza w tym ok. 168 stacji, na których prowadzone są pomiary automatyczne, na 91 z nich oprócz pomiarów automatycznych
prowadzone są również pomiary manualne pyłu PM10 lub/i pyłu
PM2,5 dodatkowo na 94 stacjach prowadzone są wyłącznie pomiary
manualne pyłu PM10 lub/i pyłu PM2,5. Dodatkowo pomiary jakości
powietrza są uzupełniane analizami wykorzystującymi metody modelowania matematycznego, pozwalającymi określić m.in. wielkości
obszarów, na których przekraczane są normy jakości powietrza i liczbę
osób narażonych na ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń.
Dane z pomiarów automatycznych, są na bieżąco (on-line) prezentowane przez GIOŚ na portalu (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home)
i w aplikacji mobilnej GIOŚ - „Jakość powietrza w Polsce”. Wyniki te
są prezentowane w postaci map, wykresów oraz danych liczbowych
i są aktualizowane co godzinę. W celu łatwiejszego zrozumienia prezentowanych wyników pomiarów, są one również podawane w postaci indeksu - sześciostopniowej skali (od „bardzo dobrego” do „bardzo
złego”), odnoszącej się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na
zdrowie. Wyniki pomiarów manualnych są dostępne na ww. portalu
dopiero po przeprowadzeniu analiz laboratoryjnych.
Wieloletnie badania jakości powietrza w Polsce wykazują, przekroczenia norm jakości powietrza zwłaszcza w odniesieniu do pyłów
drobnych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu zawartego w tym pyle.
Przekroczenia te są przede wszystkim spowodowane emisjami pyłów
do atmosfery z sektora komunalno-bytowego, co jest przede wszystkim
konsekwencją spalania paliw stałych (węgla niskiej jakości, odpadów
z procesów wzbogacania węgla, drewna itp.) w piecach wysokoemisyjnych. Drugim istotnym źródłem pyłu drobnego są emisje z transportu,
zwłaszcza drogowego. Dodatkowo do wzrostu zanieczyszczenia pyłów
w atmosferze przyczyniają się emisje przemysłowe, które lokalnie mogą
być istotnym źródłem zanieczyszczeń oraz energetyka zawodowa, która
wpływa na stężenia pyłu zawieszonego na poziomie tła zwłaszcza poprzez emisje gazowych prekursorów pyłu.
Ze względu na koncentrację źródeł niskiej emisji oraz wzmożony ruch samochodowy najwyższe stężenia zanieczyszczeń występują
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Rysunek 1 Rozkład stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 wyrażonych jako 36-te maksymalne stężenie dobowe na obszarach
województw na podstawie łączenia wyników modelowania modelem CALPUFF z wynikami pomiarów (modelowanie w siatce 0,5 km x 0,5
km dla aglomeracji i miast pow. 100 tys. mieszkańców oraz 1 km x 1 km dla pozostałych stref) dla roku 2015

w miastach zwłaszcza położonych w południowej i centralnej Polsce.
Na obszarach tych bowiem oprócz dużej liczby źródeł niskiej emisji
koncentrują się również źródła przemysłowe (huty, koksownie, elektrownie itp.).
Jakość powietrza jest jednym z kluczowych problemów środowiskowych w Polsce, dlatego też nad jego rozwiązaniem wspólnie pochylają się

instytucje rządowe, samorządowe, środowisko akademickie, przemysł
oraz organizacje pozarządowe, kluczowe w tej sprawie są zarówno działania regulacyjne jak i zwiększenie świadomości społecznej, która ma
ogromny wpływ na prośrodowiskowe wybory poszczególnych osób.
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artur Szymon Michalski
Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wsparcie rozwoju
gospodarki
niskoemisyjnej

Wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, a zwłaszcza programy dotyczące ochrony powietrza, to jedne z głównych priorytetów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (NFOŚiGW). Warto podkreślić, że działania te realizowane są poprzez nowoczesne i kompleksowe podejście, ponieważ
NFOŚiGW oferuje nie tylko niezbędne finansowanie (łącząc fundusze krajowe z dostępnymi środkami UE), ale również dostarcza niezbędne wsparcie i zaplecze merytoryczne poprzez ogólnopolski system doradztwa energetycznego (działalność doradcza,
szkolenia) oraz integruje środowisko związane z OZE i efektywnością energetyczną.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu zarówno środkami krajowymi, jak również międzynarodowymi oraz
wyspecjalizowanej kadrze, NFOŚiGW funkcjonuje w sposób elastyczny i nowoczesny. Fundusz na bieżąco dokonuje przeglądu
i dostosowania swojej oferty programowej do założeń wynikających z aktualnego otoczenia prawnego i wymagań rynkowych
(jak np. przyjęcie nowej ustawy o efektywności energetycznej lub
nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii). Powyższe pozwala Funduszowi na efektywną dystrybucję dostępnych środków oraz skuteczną realizację celów polityki ekologicznej kraju.
Więcej na stronie102
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Ochrona powietrza przed
zanieczyszczeniem – działania
kontrolne NIK i ich następstwa

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami stanowi istotny element
europejskiej polityki ochrony środowiska. Znajduje to potwierdzenie
m.in. w zapisach Dyrektywy CAFE1, która w szczególności nakłada
obowiązek opracowania planów ochrony powietrza dla obszarów,
w których stężenie zanieczyszczeń w powietrzu przekracza wartości
normatywne. Problematyka zanieczyszczenia powietrza jest również
przedmiotem zainteresowania instytucji międzynarodowych. Według
raportu WHO2, którego wyniki wykorzystano do aktualizacji w 2013
r. polityki Unii Europejskiej w zakresie jakości powietrza, zanieczyszczenie powietrza znacząco wpływa na stan zdrowia człowieka.
W raporcie tym wskazano, że niekorzystny wpływ cząsteczek pyłu zawieszonego na zdrowie człowieka jest szczególnie dobrze udokumentowany, a ponad 80% ludności Europy zamieszkującej obszary zurbanizowane żyje na terenach, na których zanieczyszczenie powietrza tą
substancją przekracza zalecany przez WHO poziom.
W raporcie Europejskiej Agencji Środowiska z 2013 r.3 wskazano m.in., że jakość powietrza w dalszym ciągu stanowi bardzo ważne
zagadnienie w sferze zdrowia publicznego, gospodarki i środowiska.
W ostatnich kilkudziesięciu latach udało się wprawdzie w Europie
znacząco obniżyć emisję i poziom narażenia na działanie takich zanieczyszczeń powietrza jak: dwutlenek siarki, tlenek węgla, benzen

i ołów, ale cząstki pyłu zawieszonego, ozon, reaktywne substancje azotowe i niektóre związki organiczne wciąż stanowią poważne zagrożenie. Skutki złej jakości powietrza odczuwalne są najsilniej w dwóch
obszarach: na terenach zurbanizowanych oraz w ekosystemach,
w których wpływ zanieczyszczeń powietrza osłabia wzrost roślinności i szkodzi różnorodności biologicznej. Zanieczyszczenia powietrza
wpływają istotnie na pogorszenie stanu zdrowia i prowadzą do przedwczesnych zgonów - szacuje się, że z powodu złej jakości powietrza
przeciętna długość życia mieszkańca Europy ulega skróceniu o prawie 9 miesięcy. Jako istotne źródło bezpośredniej emisji do powietrza
m.in. pyłu zawieszonego oraz przewlekle toksycznego, rakotwórczego
benzo(a)pirenu4 wskazuje się spalanie w gospodarstwach domowych
paliw, takich jak węgiel i drewno, jak również śmieci, w tym odpadów plastikowych. W skali Europy, najbardziej szkodliwy wpływ na
zdrowie ludzkie wywiera obecnie zanieczyszczenie powietrza pyłem
zawieszonym i ozonem. Udowodniono, że niektóre choroby (np. choroby układu oddechowego, nowotwory i inne choroby płuc, choroby
krążenia, alergie) są istotnie związane z oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w miejscu zamieszkania.5 Zanieczyszczone powietrze ma również negatywny wpływ na kondycję
budynków oraz powoduje niszczenie materiałów (np. korozję metali).

Dlatego niezwykle istotny dla skuteczności
podejmowanych działań naprawczych jest ustanowienie
i efektywne wdrożenie długoterminowych programów
mających na celu ograniczenie ryzyka negatywnego
wpływu tych zanieczyszczeń na zdrowie obywateli
i środowisko, w którym żyją.
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„Pierwszy krok został już wykonany - 10 grudnia 2015 r.
Komisja Europejska podjęła decyzję o wniesieniu do
Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce
w związku z utrzymującą się wysoką zawartością cząstek
pyłu w powietrzu (PM10), stanowiącą poważne
zagrożenie zdrowia publicznego.”

Niekorzystne skutki oddziaływania zanieczyszczeń powietrza nie
występują w sposób natychmiastowy. Dlatego niezwykle istotny dla
skuteczności podejmowanych działań naprawczych jest ustanowienie
i efektywne wdrożenie długoterminowych programów mających na
celu ograniczenie ryzyka negatywnego wpływu tych zanieczyszczeń
na zdrowie obywateli i środowisko, w którym żyją.
W roku 2004, kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, jakość powietrza w kraju odbiegała w istotnym stopniu od standardów
europejskich. W latach 2005-2009 sytuacja ta nie uległa poprawie.
W wielu strefach wyznaczonych do oceny jakości powietrza nie zostały dotrzymane standardy jakości powietrza, w szczególności w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu.
Wśród najbardziej zanieczyszczonych miejsc w Europie, w niechlubnej czołówce znalazł się Kraków. W zestawieniu danych Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska z 2013 r. wyprzedza go Pernik
– centrum bułgarskiego zagłębia węgla brunatnego, najpotężniejszy
w tym regionie ośrodek produkcji energii cieplnej. Dane wskazują
również, że spośród 10 najbardziej zanieczyszczonych pyłem zawieszonym (PM10) miast Europy, w pierwszej dziesiątce plasują się –
obok Krakowa – Nowy Sącz, Gliwice, Zabrze, Sosnowiec i Katowice.
Z dniem 1 stycznia 2008 r. samorządy województw przejęły od
wojewodów obowiązki w zakresie przygotowania i uchwalenia programów ochrony powietrza. Jednak, pomimo opracowania i przyjęcia
takich programów, w dalszym ciągu utrzymuje się na obszarze kraju
wysoki poziom niebezpiecznych zanieczyszczeń w powietrzu. Wpływa to przede wszystkim na zdrowie, a tym samym jakość życia Polaków. Grozi też podjęciem kroków prawnych przeciwko Polsce przez
organy Unii Europejskiej, z czym związane może być zasądzenie kar
finansowych. Ich wysokość może sięgnąć nawet 4 mld zł.
Pierwszy krok został już wykonany - 10 grudnia 2015 r. Komisja
Europejska podjęła decyzję o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z utrzymującą się wysoką
zawartością cząstek pyłu w powietrzu (PM10), stanowiącą poważne
zagrożenie zdrowia publicznego. Komisja Europejska uznała za niewystarczające podejmowane dotychczas w Polsce działania prawodawcze i administracyjne, których celem było ograniczenie utrzymującego się zanieczyszczenia.
Powyższe aspekty stanowiły główne przesłanki do podjęcia przez
NIK kontroli, której celem była ocena działań podmiotów publicznych
na rzecz poprawy jakości i ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, w tym wykonywania przez podmioty publiczne przypisanych
im zadań w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami,

skuteczności działań w zakresie poprawy jakości powietrza oraz
współdziałania i koordynacji przedsięwzięć podejmowanych przez
podmioty odpowiedzialne za ochronę powietrza w poszczególnych
województwach.
Kontrolą objęto m.in. funkcjonowanie monitoringu powietrza,
przygotowanie programów ochrony powietrza przez poszczególne
organy samorządów województw i realizację przez gminy zadań określonych w tych programach, finansowanie przez WFOŚiGW zadań
z zakresu ochrony powietrza oraz koordynację działań i współpracę
jednostek organizacyjnych przy realizacji przedsięwzięć z zakresu
ochrony powietrza. Badania prowadzono na obszarze 5 województw
(tj.: małopolskie, mazowieckie, opolskie, pomorskie, śląskie), charakteryzujących się wysokim poziomem zanieczyszczeń, występujących
przede wszystkim na obszarach silnie zurbanizowanych, w czterech
typach podmiotów: w urzędach marszałkowskich, gminach, wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska oraz wojewódzkich
funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak również
w Ministerstwie Środowiska.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli organy władzy publicznej
działały nieskutecznie na rzecz ochrony powietrza, nie zapewniając
dostatecznej ochrony ludzi i środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami jego zanieczyszczenia. W kontrolowanym okresie
w dalszym ciągu nie były dotrzymywane normy jakości powietrza,
przyjęte w ustawodawstwie Unii Europejskiej, a implementowane
do krajowego porządku prawnego. Świadczą o tym pomiary wykonywane przez inspekcję ochrony środowiska oraz sporządzane na
ich podstawie okresowe oceny jakości powietrza. Wskazują one, że
największy problem dla jakości powietrza w skali kraju stanowiły ponadnormatywne stężenia pyłu PM10 oraz benzo(a)pirenu, których
głównym źródłem była tzw. niska emisja. W latach 2010-2013 przekroczenia poziomów normatywnych pyłu PM10 w skali kraju występowały w ponad 75% wszystkich stref, w których dokonuje się oceny
jakości powietrza, a w przypadku benzo(a)pirenu w około 90% stref.
Wskazuje to, że dotychczasowe tempo i skala działań naprawczych
podejmowanych przez organy publiczne są niewystarczające do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza.
Organy władzy publicznej zasadniczo podejmowały określone
w przepisach prawa działania na rzecz ochrony powietrza, jednak
tempo i skala tych działań były zbyt niskie, aby osiągnąć poprawę jego
jakości w kontrolowanym okresie. W przypadku Ministerstwa Środowiska uwagi NIK dotyczyły zbyt późnego, w odniesieniu do potrzeb,
podjęcia działań we współpracy z innymi resortami, w tym Minister-
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stwem Gospodarki, w celu ustanowienia standardów emisyjnych dla
nowych źródeł spalania małej mocy w gospodarstwach domowych
oraz minimalnych wymagań jakościowych dla paliw stałych. Zaznaczyć należy, że do dnia dzisiejszego współpraca ta nie przyniosła
rezultatów w postaci opracowania i wdrożenia takich standardów.
Dopiero w 2014 r. Ministerstwo Środowiska podjęło decyzję o przystąpieniu do prac nad opracowaniem krajowego programu ochrony
powietrza.
W czterech z pięciu skontrolowanych urzędach marszałkowskich wystąpiły kilkumiesięczne lub kilkunastomiesięczne opóźnienia w przygotowaniu programów ochrony powietrza. Nie wszystkie
jednostki samorządu terytorialnego realizowały w pełnym zakresie
działania naprawcze określone w programach ochrony powietrza.
Dopiero w 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował odrębny system finansowania działań naprawczych związanych z likwidacją niskiej emisji, który zakładał w procesie udzielania dofinansowania również uczestnictwo
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Wcześniej wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w niewielkim zakresie wykorzystywały możliwości stworzenia odrębnych programów zapewniających finansowanie powyższych zadań.
Dotychczasowe działania jednostek samorządu terytorialnego
nie przyniosły znaczącej poprawy jakości powietrza na ich obszarze, pomimo że na ten cel wydatkowano według szacunków NIK 3,1
mld zł, w tym 88% stanowiły wydatki na redukcję emisji ze źródeł
liniowych. Zdaniem NIK, aby realizowane zadania przyniosły oczekiwany rezultat w postaci poprawy jakości powietrza, niezbędne
jest stworzenie ram organizacyjnych zapewniających kompleksową
i spójną realizację działań naprawczych w dłuższej perspektywie czasowej. Tymczasem żadna z 10 poddanych kontroli gmin nie przeprowadziła pełnej inwentaryzacji źródeł emisji na swoim terenie, a tym
samym brak było wystarczającego rozeznania potrzeb i skali działań
naprawczych wymaganych do osiągnięcia poprawy jakości powietrza. Programy ograniczania niskiej emisji lub podobne instrumenty,
umożliwiające mieszkańcom uzyskanie dofinansowania na wymianę
nieefektywnych systemów grzewczych opartych na paliwie stałym, na
rozwiązania bardziej ekologiczne realizowało 7 z 10 skontrolowanych
miast. Podkreślić należy, że w celu zwiększenia stopnia zaangażowania mieszkańców, a tym samym skuteczności działania, niezwykle
istotne jest stworzenie długofalowego systemu zachęt do wymiany
wysokoemisyjnych kotłów węglowych nie tylko poprzez udzielanie
wsparcia finansowego na samą zmianę systemu grzewczego, ale również zapewniającego rekompensatę z tytułu zwiększonych kosztów
zastosowania innych niż paliwo stałe nośników energii. Rozwiązanie
takie, w postaci programu osłonowego zapewniającego możliwość
uzyskania dopłaty do wyższych kosztów ogrzewania po wymianie paleniska węglowego, przyjęła tylko Gmina Kraków.
Samorządy województw – z wyjątkiem województwa małopolskiego – nie skorzystały z możliwości wynikających z art. 96 Prawa
ochrony środowiska, tj. określenia dla terenu województwa, bądź jego
części, rodzajów lub jakości paliw dopuszczonych do stosowania. Na
mocy uchwały nr XLIV/703/3 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2013 r wyłączono od dnia 1 września 2018 r.
możliwość stosowania paliw stałych do celów grzewczych na obszarze
Krakowa.

Podkreślić należy, że w ramach aktualizacji programów ochrony
powietrza dla województwa małopolskiego i śląskiego, tj. najbardziej
zanieczyszczonych województw w Polsce, samorządy województw
zleciły przeprowadzenie ponownych inwentaryzacji źródeł emisji,
które wykazały, że wielkości emisji zanieczyszczeń przyjęte w poprzednich wersjach programów były znacznie niedoszacowane. Dlatego też w aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa
małopolskiego efekt ekologiczny wymagany do osiągnięcia odpowiedniej jakości powietrza (w postaci ograniczenia wielkości emisji)
ustalono na poziomie stanowiącym odpowiednio ponad 500% (dla
pyłu PM10 i benzo(a)pirenu) oraz ponad 1.000% (dla dwutlenku azotu) rezultatu przewidzianego we wcześniejszej wersji tego programu.
Niezbędne zatem będą bardziej zdecydowane i intensywne działania
na rzecz poprawy jakości powietrza.
W kontrolowanym okresie organy ochrony środowiska (marszałkowie województw, prezydenci miast na prawach powiatu) w ograniczonym stopniu wykorzystywały postępowania kompensacyjne,
których celem miało być zapewnienie zgodnej z przepisami redukcji
ilości wprowadzanych do powietrza gazów lub pyłów ze źródeł punktowych na obszarach, na których zostały przekroczone standardy jakości powietrza. Ustalenia kontroli wskazują, że zasady prowadzenia
tych postępowań wynikające z przepisów prawa nie są wystarczająco
precyzyjne, aby skutecznie wykorzystać ten instrument w praktyce.
W szczególności wątpliwości dotyczyły pojęcia obszaru, na którym
zostały przekroczone standardy jakości powietrza oraz sposobu postępowania organów ochrony środowiska, polegającego na stosowaniu wyłącznie jednego standardu jakości powietrza w zakresie pyłu
PM10, tj. stężenia uśrednionego dla roku, bez uwzględniania poziomu stężeń średniodobowych i dopuszczalnej częstości przekraczania
tego poziomu w roku kalendarzowym.
WIOŚ systematycznie kontrolowały podmioty wprowadzające
gazy lub pyły do powietrza, jednak nie posiadały kompletnych danych
o pozwoleniach zintegrowanych i pozwoleniach na emisje gazów lub
pyłów, wydanych przez marszałków województw oraz starostów, ponieważ w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska (dalej: POŚ)
nie określono formalnego obowiązku przekazywania takich pozwoleń.
Pozytywną ocenę uzyskało funkcjonowanie monitoringu powietrza prowadzonego przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska i dokonywanie przez te organy okresowych ocen jakości powietrza. Oceny te
stanowiły podstawowe źródło informacji o stanie jakości powietrza
w poszczególnych województwach.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli na niską skuteczność działań
naprawczych w zakresie ochrony powietrza podejmowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego mają istotny wpływ następujące
uwarunkowania:
-- brak standardów emisyjnych dla nowych kotłów węglowych małej
mocy, wykorzystywanych w gospodarstwach domowych,
-- nieokreślenie minimalnych wymagań jakościowych dla paliw stałych,
-- niska świadomość społeczna w zakresie szkodliwości zanieczyszczeń powietrza,
-- nieustanowienie obowiązku podłączania nowych obiektów budowlanych do sieci ciepłowniczej, zwłaszcza na obszarach silnie zurbanizowanych z przekroczonymi standardami jakości powietrza,
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-- brak podstaw prawnych do wdrażania stref ograniczonej emisji
komunikacyjnej.
W latach 2008-2013 jakość powietrza na terenie województw
objętych kontrolą nie uległa zdecydowanej poprawie. Świadczy to
o nieskuteczności działań organów administracji w tym zakresie.
W wielu strefach w dalszym ciągu znacznie przekraczane są standardy jakości powietrza, a dotychczasowe tempo i skala działań naprawczych nie dają wystarczających podstaw do prognozowania wyraźnej
poprawy sytuacji w najbliższych latach. Istotny jest również fakt, że
skala przekroczeń wartości normatywnych dla pyłu PM10, PM2,5
i benzo(a)pirenu jest zdecydowanie wyższa niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej, co również sprawia, że osiągnięcie wymaganej
jakości powietrza będzie wymagało dłuższej perspektywy czasowej.
Tym samym wzrasta ryzyko nałożenia na Polskę przez organy Unii
Europejskiej kar finansowych za niedotrzymanie standardów jakości
powietrza.
Wśród wniosków pokontrolnych skierowanych do Ministra Środowiska znalazły się: wniosek o przyśpieszenie prac zmierzających do
ustanowienia, w por ozumieniu z Ministrem Gospodarki, standardów
emisyjnych dla nowych kotłów węglowych małej mocy wykorzystywanych w gospodarstwach domowych oraz określenie minimalnych
wymagań jakościowych dla paliw stałych oraz wniosek o stworzenie,
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Ministrem
Infrastruktury i Rozwoju, ram prawnych umożliwiających wprowadzanie przez jednostki samorządu terytorialnego stref ograniczonej
emisji komunikacyjnej na terenach wysokiego natężenia ruchu pojazdów samochodowych. Kolejne wnioski dotyczyły zmian w ustawie
Prawo ochrony środowiska oraz przyśpieszenia prac nad opracowaniem krajowego programu ochrony powietrza i uwzględnienie w nim
wytycznych dotyczących oceny stopnia realizacji programów ochrony powietrza określanych przez samorządy województw.
Ważne są także skierowane do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast rekomendacje oparte o wyniki przeprowadzonej kontroli
- o pełną realizację oraz intensyfikację działań naprawczych określonych w programach ochrony powietrza, zwłaszcza w odniesieniu do
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emisji ze źródeł powierzchniowych, która w głównej mierze przyczynia się do występowania przekroczeń standardów jakości powietrza
w skali kraju.
Bez wzmożonych działań wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu ochrony powietrza, niemożliwe
będzie osiągnięcie poprawy jego jakości.
Spośród powyższych wniosków zrealizowano zaledwie część.
Opracowano Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020
(z perspektywą do 2030), który obowiązuje od 1 października 2015 r.
Jest to dokument strategiczny wyznaczający cele i kierunki działań, jakie powinny zostać uwzględnione, w szczególności na szczeblu lokalnym oraz w programach ochrony powietrza. Jednak sam dokument
nie wystarczy - teraz ważna jest jego efektywna i skuteczna realizacja.
W nowelizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, obowiązującej od 12 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2016 r.
poz. 672 ze zm.), zmieniono art. 96, na podstawie którego sejmik województwa może podjąć uchwałę o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw.
Uchwała określa obligatoryjnie granice obszaru, na którym
wprowadza się ograniczenia lub zakazy, rodzaje podmiotów lub instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia lub zakazy, rodzaje
lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania lub których stosowanie jest zakazane na obszarze, o którym mowa w pkt 1, lub parametry
techniczne lub rozwiązania techniczne lub parametry emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw, dopuszczonych do stosowania
na tym obszarze.
Rozwiązanie to jest jednak połowiczne i niewystarczające. Po
pierwsze, podjęcie uchwały ma charakter fakultatywny, jest uprawnieniem samorządu województwa, a nie jego obowiązkiem. Po drugie,
uchwała nie musi obejmować obszaru całego województwa (np. może
dotyczyć tylko Krakowa). Takie rozwiązanie prawne może doprowadzić do sytuacji, że na wybranych obszarach kraju będą obowiązywały zróżnicowane standardy dla instalacji oraz różne wymagania
jakościowe dla paliw.

Bez wzmożonych działań wszystkich
podmiotów odpowiedzialnych za
realizację zadań z zakresu
ochrony powietrza, niemożliwe będzie
osiągnięcie poprawy jego jakości.
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Wprowadzenie minimalnych standardów emisyjnych dla nowych kotłów węglowych małej mocy wykorzystywanych w gospodarstwach domowych oraz określenie minimalnych wymagań jakościowych dla paliw stałych powinno nastąpić w akcie normatywnym
w randze rozporządzenia, obowiązującym na terenie całego kraju,
zaś art. 96 powinien umożliwiać sejmikowi zaostrzenie wymagań,
w przypadku gdy zła jakość powietrza na jego terenie wymaga podjęcia dodatkowych działań.
Na poparcie powyższego stanowiska warto zacytować także stanowisko nr 29 Konwentu Marszałków Województw RP z 22 czerwca
2016 r. w sprawie norm jakości dla paliw stałych oraz kotłów małej
mocy (do 1MV).
Ze względu na brak krajowych uregulowań prawnych dotyczących standardów emisyjnych dla instalacji poniżej 1 MW oraz brak
standardów jakości paliw stałych, tzw. uchwały antysmogowe będą
niewystarczające […].
Nie został jak dotąd zrealizowany wniosek dotyczący podstawy
prawnej do wprowadzania stref ograniczonej emisji komunikacyjnej (tzw. LEZ – ang. low emission zone). Takie strefy obowiązują już
w 29 miastach europejskich (w tym w Berlinie, Rzymie, Sztokholmie). W projekcie nowelizacji Prawa ochrony środowiska (złożonym
w Sejmie w dniu 20 lutego 2015 r.) przewidziano wprawdzie dodanie
art. 96b, który umożliwiał samorządom gminnym wprowadzenie:
stref ograniczonej lub zakazanej emisji z transportu, ale ostatecznie
uchwalona nowelizacja POŚ nie zawiera takich rozwiązań. Trzeba
tutaj przypomnieć, że o ile głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym, np. w Krakowie, jest tzw. niska emisja
z palenisk domowych, a zanieczyszczenia związane z ruchem samochodowym są na drugim miejscu, to już w Warszawie, która ma jedną
z najdłuższych sieci ciepłowniczych w Europie, 70% zanieczyszczeń
pochodzi właśnie z emisji komunikacyjnej (liniowej). Wprowadzenie
podstawy prawnej do takich działań nie oznacza ich obligatoryjnego
podjęcia, ale daje możliwość rozważenia kosztów i korzyści dla lokalnych rozwiązań tam, gdzie są one palącą potrzebą.
Zrealizowany został wniosek polegający na wprowadzeniu obowiązku przekazywania do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska kopii wydawanych pozwoleń dotyczących wprowadzania
gazów lub pyłów do powietrza albo informacji o ich wydaniu. Nowelizacja nastąpiła przez dodanie w Rozdziale II Działu IV POŚ stosownego zapisu art. z art. 183 ust. 3.
Doprecyzowanie zasad prowadzenia postępowań kompensacyjnych określonych w szczególności w art. 225-229 POŚ, poprzez zdefiniowanie pojęcia obszaru, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza, o którym mowa w art. 225 ust. 1 tej ustawy
oraz wskazanie expressis verbis obowiązku stosowania wszystkich
standardów ustanowionych dla danej substancji przy ustalaniu
przesłanek do przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego
zrealizowano częściowo. W art. 225 POŚ doprecyzowano pojęcie
obszaru. W znowelizowanych przepisach dotyczących postępowań
kompensacyjnych (art. 225-229 POŚ) nie wyszczególniono jednak
obowiązku stosowania wszystkich standardów ustanowionych dla
danej substancji przy ustalaniu przesłanek do przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego.
Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ponad 3,5 mln osób na świecie umiera rocznie z powodu
zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego. Szacuje się, że w Polsce

z tego powodu umiera około 45 tys. osób rocznie. Także według raportu Europejskiej Agencji Środowiska z 2015 r. ponad 80% ludności
Europy zamieszkującej obszary zurbanizowane (miejskie) żyje na terenach, na których zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym
i benzo(a)pirenem przekracza poziom zalecany przez Światową Organizację Zdrowia. Zanieczyszczenie powietrza to, obok pogorszenia
warunków życia i dewastacji ekosystemów, także degradacja dóbr
materialnych, w tym bezcennych zabytków.

Krzysztof Kwiatkowski
Prezes, Najwyższa Izba Kontroli
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Anna Dworakowska
Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy

Jakość powietrza w Polsce
na tle Unii Europejskiej

Polska należy do niechlubnej czołówki krajów Unii Europejskiej
jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Bardzo złą jakość powietrza, jaką oddychają mieszkańcy wielu rejonów Polski należy postrzegać nie tylko w kategoriach degradacji środowiska, ale również
jako ogromne zaniedbanie rozwojowe kraju. O ile na przestrzeni
ostatniej dekady przy wykorzystaniu funduszy unijnych poczyniono ogromne postępy w zakresie gospodarki wodnościekowej,
a w ciągu ostatnich lat regulacjami została objęta również gospodarka odpadami, o tyle kwestie ochrony powietrza nie stanowiły przez
minione dziesięciolecie obszaru, w którym prowadzone byłyby adekwatne działania nastawione na rozwiązanie problemu. Polska polityka ochrony powietrza jest w dużej mierze reaktywna – znacznie
ograniczono zanieczyszczenia powietrza emitowane przez przemysł
i energetykę, ponieważ wymogi dla tego sektora wprowadzono na
poziomie prawodawstwa unijnego. Brakuje natomiast praktycznie
jakichkolwiek regulacji w zakresie instalacji stosowanych w gospodarstwach domowych, a więc pieców i kotłów na paliwa stałe czy
kominków. Również w zakresie transportu brak kluczowych rozwiązań prawnych, które umożliwiłyby ograniczanie wykorzystywania najbardziej szkodliwych dla powietrza samochodów. W wyniku
wieloletnich zaniedbań polskie powietrze należy do najbardziej zanieczyszczonych w całej Unii Europejskiej, a wspólnotowe i polskie
prawo dotyczące norm jakości powietrza jest łamane od przeszło
10 lat.
Największy problem z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce
występuje w przypadku wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz pyłu zawieszonego PM10, składającego się z cząstek
o średnicy poniżej 10 mikrometrów, jak również drobniejszej frakcji
pyłu PM 2,5, składającego się z cząstek o średnicy poniżej 2,5 mikrometra. W odniesieniu do tych zanieczyszczeń Polska przoduje w rankingach porównujących stężenia w poszczególnych krajach, a normy
określone prawem unijnym i polskim są przekraczane w licznych
polskich miejscowościach. Często są to przekroczenia kilku a nawet
kilkunastokrotne. W przypadku zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu
problem występuje w większych miastach, przy dużych arteriach komunikacyjnych. Jeśli chodzi o ozon – Polska na tle innych państw UE
wypada znacznie lepiej niż w przypadku pyłów i WWA.
Niniejszy rozdział zawiera podsumowanie danych dotyczących
zanieczyszczenia powietrza w Polsce pyłem zawieszonym (frakcje
PM10 oraz PM2,5), wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi, dwutlenkiem azotu oraz ozonem. W podrozdziałach poświęconych każdemu zanieczyszczeniu znajduje się porównanie stop-

nia zanieczyszczenia powietrza poszczególnymi substancjami na tle
innych krajów Unii Europejskiej, a także bardziej szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych regionów Polski.
PYŁ ZAWIESZONY PM10
Pył zawieszony składa się z mieszaniny substancji organicznych i nieorganicznych. Może on zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. rakotwórczy benzo[a]
piren), metale przejściowe i ciężkie oraz ich związki, a także dioksyny
i furany. Pył PM10 to cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (ok. jednej piątej grubości ludzkiego włosa), które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia
21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla
Europy, nazywana dalej Dyrektywą CAFE, nakłada dwie normy, jeśli
chodzi o pył zawieszony PM10. Pierwsza dotyczy stężenia średniorocznego – maksymalne dopuszczalne średnie roczne stężenie pyłu
PM10 w powietrzu to 40 µg/m3. Ustanowiona została również norma
dla stężenia średniodobowego – 50 µg/m3, z zaznaczeniem, że w przeciągu roku może wystąpić maksymalnie 35 dni kiedy norma dla średniego stężenia dobowego może zostać przekroczona. Ocena jakości
powietrza w obrębie Unii Europejskiej w zakresie zanieczyszczenia
pyłem PM10 opiera się właśnie o te dwie normy: średnie roczne stężenie nie może przekraczać 40 µg/m3, a w ciągu roku nie może być
więcej niż 35 dni, kiedy to stężenie średniodobowe było wyższe niż
50 µg/m3. Pamiętać jednak należy, że wytyczne Światowej Organizacji
Zdrowia są ostrzejsze1 – według WHO średnioroczne stężenie PM10
nie powinno przekraczać 20 µg/m3.
Mapa (Rysunek 1) odnosi się do normy dobowej dla PM10
i obrazuje trzydzieste szóste najwyższe stężenie w ciągu 2014
roku odnotowane na danej stacji pomiarowej. Ciemne czerwone
punkty oznaczają stężenia wyższe niż 75 µg/m3 (a więc znacznie
powyżej normy), jasno czerwone punkty to stężenia w zakresie
50-75 µg/m3 (powyżej normy), punkty żółte: 40-50 µg/m3, punkty jasno zielone to 20-40 µg/m3, a punkty ciemnozielone to stacje, gdzie trzydzieste szóste najwyższe stężenie PM10 w roku było
niższe niż 20 µg/m3. Norma nie została zatem dotrzymana wszędzie tam, gdzie kolor punktu jest jasno lub ciemnoczerwony. Jak
widać niemal na wszystkich stacjach w Polsce odnotowano przekroczenie normy dobowej dla PM10. Problem z dotrzymaniem
tej normy mają również takie kraje jak Bułgaria, Chorwacja,
Słowacja i Włochy. W przypadku Polski dobowe stężenia pyłu
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rysunek 1 Stężenia PM10 w krajach Europy w 2014 r.
Źródło: Air Quality in Europe – 2015 report. Europejska Agencja Środowiska, 2015
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PM10 mogą być bardzo wysokie i często przekraczają normę kilkukrotnie.
Gdy przyjrzymy się przez ile dni w roku dobowe stężenia
PM10 są przekraczane na poszczególnych stacjach, okazuje się,
że w czołówce znajdują się miasta z Polski oraz Bułgarii. W 2011
roku, na około 400 stacji, z których porównano dane, aż sześć
miast z Polski (Kraków, Nowy Sącz, Zabrze, Gliwice, Sosnowiec,
Katowice) znalazło się w pierwszej dziesiątce. W Krakowie dopuszczalny poziom dobowego stężenia PM10 był przekroczony
przez 151 dni, a w pozostałych miastach przez ponad 120 dni. Jak
już wspomniano powyżej, prawo wspólnotowe i polskie zezwala
jedynie na 35 takich dni w roku (wykres 1).
W celu oceny jakości powietrza Polska została podzielona na
46 stref. Strefa to: i) aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż
250 tysięcy; ii) miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy;
iii) pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast
powyżej 100 tysięcy mieszkańców oraz aglomeracji2. Każdego roku

strefom przyznawane są klasy: klasa A, jeśli na stacjach położonych
w strefie spełnione zostały normy jakości powietrza dla danego zanieczyszczenia oraz klasa C, jeśli normy te zostały przekroczone.
W 2014 roku na 46 stref w jedynie 4 strefach zostały dotrzymane obydwie normy określone prawem dla stężeń PM10 – norma dla
stężenia dobowego oraz norma dla stężenia rocznego. W 42 strefach
przynajmniej jedna z tych norm nie została dotrzymana. Jest to sytuacja gorsza niż w 2013 i 2012 roku, kiedy to do klasy A zaliczono
odpowiednio 10 i 8 stref. Równie zły wynik osiągnięto w 2011 roku3
(rysunek 2).
Analiza najwyższych stężeń rocznych oraz stacji o największej
liczbie dni gdy przekroczone zostało dopuszczalne stężenie dobowe
PM10 wskazuje, że większość stacji o najgorszych wynikach położona jest w Polsce południowej. Za wysoce negatywny należy uznać
fakt, że odnotowywane wyniki znacznie przekraczają normę – szczególnie w przypadku stężeń dobowych. Przy dozwolonych 35 dniach
gdy dobowe stężenie PM10 przekracza 50 µg/m3, wiele polskich

wykres 1 Liczba dni z przekroczoną dobową normą dla stężenia PM10 w 2011 roku (norma UE dopuszcza 35 takich dni)
Źródło: Dane zebrane przez Europejską Agencję Środowiska
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rysunek 2 Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce w 2014 roku ze względu na stężenie PM10 – klasy wynikowe, biorące pod
uwagę obydwie normy: dobową oraz roczną, klasa A (w normie), klasa C (norma przekroczona)
Źródło: Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014, Państwowy Monitoring Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2015

Klasyfikacja stref w 2014 roku
klasa (wynikowa), pm10, zdr.
A
C – Aglomeracje i miasta
C – Pozostałe strefy
Granice stref – województw
Granice stref – aglomeracji i miast

wykres 2 Stacje monitoringu powietrza w Polsce o najwyższych średnich rocznych stężeniach pyłu zawieszonego PM10 (µg/m3)
w 2014 roku (norma 40 µg/m3)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za rok 2014 z pomiarów uśrednianych
w interwałach 24-godzinnych lub 1-godzinnych. Dane dla miejscowości, w których prowadzony był monitoring jakości powietrza.
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wykres 3 Stacje monitoringu powietrza w Polsce o najwyższej liczbie dni z przekroczoną średniodobową normą stężenia pyłu
zawieszonego PM10 w 2014 roku (prawo dopuszcza 35 takich dni w roku)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za rok 2014 z pomiarów uśrednianych
w interwałach 24-godzinnych lub 1-godzinnych. Dane dla miejscowości, w których prowadzony był monitoring jakości powietrza.
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rysunek 3 Średnioroczne stężenia PM2,5 w Europie w 2013 roku
Źródło: Air Quality in Europe – 2015 report. Europejska Agencja Środowiska, 2015
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wykres 4 Miejscowości o największym w Unii Europejskiej zanieczyszczeniu pyłem PM2,5 w 2012 r. – stężenia średnioroczne
w µg/m3, norma – 25 µg/m3
Źródło: Dane Europejskiej Agencji Środowiska
Norma europejska 25 µg/m3
Kraków

46,09 µg/m3

Nowy Sącz

42,74 µg/m3

Vernovice

42,26 µg/m3

Kraków

41,34 µg/m3

Godów

39,89 µg/m3

Bohumin

39,87 µg/m3

Plodiv

39,2 µg/m3

Przemyśl

39,03 µg/m3

Katowice

38,75 µg/m3

Kraków

37,98 µg/m3

miast i miasteczek osiąga wynik powyżej 100 takich dni. Co więcej,
są to często stężenia bardzo wysokie, sięgające 200 µg/m3, a nawet 300
µg/m3. Warto również zauważyć, że najwyższe stężenia, zarówno jeśli
chodzi o średnią roczną, jak i liczbę dni z przekroczeniem normy dla
stężenia dobowego, odnotowuje się nie tylko w dużych miastach, ale
również w mniejszych miasteczkach. Świadczy to, że problem zanieczyszczonego powietrza to nie tylko problem aglomeracji miejskich.

Nie powinno to dziwić, biorąc pod uwagę, że głównym źródłem
emisji pyłu PM10 w skali kraju są domowe instalacje grzewcze: kotły
i piece na węgiel oraz drewno, a także kominki (wykres 2, 3).
pYŁ ZAWIESZONY PM2,5
Równie niepokojącą sytuację można zaobserwować jeśli chodzi
o drobniejszą frakcję pyłu PM2,5, który jest to szczególnie nieko-
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rysunek 4 Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce w 2014 roku ze względu na średnioroczne stężenie PM2,5 – klasy
A (w normie), B (norma przekroczona o margines tolerancji), C (norma przekroczona)
Źródło: Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014, Państwowy Monitoring Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2015

Klasyfikacja stref w 2014 roku
klasa, pm2,5, zdr.
A
B – Aglomeracje i miasta
C – Pozostałe strefy
C – Aglomeracje i miasta
C– Aozostałe strefy
Granice stref – województw
Granice stref – aglomeracji i miast

wykres 5 Stacje monitoringu powietrza w Polsce o najwyższych średnich rocznych stężeniach pyłu zawieszonego PM2,5 (µg/m3)
w 2014 roku (norma 25 µg/m3)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za rok 2014 z pomiarów uśrednianych
w interwałach 24-godzinnych lub 1-godzinnych. Dane dla miejscowości, w których prowadzony był monitoring jakości powietrza.
Kraków, Aleje Krasińskiego (komunikacyjne)		
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wykres 6 udział największych sektorów w emisji PM 2,5 w roku 2014
Źródło: Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2013 – 2014 w układzie klasyfikacji SNAP i NFR, Raport podstawowy; Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2016
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rzystne dla zdrowia, gdyż ze względu na mały rozmiar, jego cząstki
mogą docierać do pęcherzyków płucnych, skąd mogą dalej przenikać do krwiobiegu.
Dyrektywa CAFE nakłada jedynie normę dla stężenia średniorocznego i wynosi ona 25 µg/m3; ani w prawie wspólnotowym,
ani w prawie polskim nie ustanowiono normy dobowej. Wytyczne
WHO4 mówią jednak, że dobowe stężenie PM2,5 nie powinno przekraczać 25 µg/m3 (i to nie częściej niż trzy dni w roku), zaś stężenie roczne nie powinno być wyższe niż 10 µg/m3. Zatem, tak jak
w przypadku PM10, również dla PM2,5 wytyczne WHO są bardziej
rygorystyczne niż obowiązujące w Polsce i na poziomie UE prawo.
Mapa zanieczyszczenia pyłem PM2,5 w Europie wyraźnie pokazuje, że Polska, szczególnie Polska południowa, znajduje się wśród regionów borykających się z najwyższymi średniorocznymi stężeniami
pyłu PM2,5. Duża liczba stacji, na których odnotowano przekroczenia
występuje również w północnych Włoszech. Ciemnoczerwone punkty
obrazują stacje, na których roczne stężenie pyłu PM2,5 znacznie przekroczyło normę i osiągnęło ponad 30 µg/m3. Jasnoczerwone punkty to
stacje, gdzie stężenie przekroczyło dopuszczalny poziom 25 µg/m3, ale
było poniżej 30 µg/m3. Punkty żółte, jasnozielone oraz ciemnozielone to
stacje, gdzie stężenie nie przekroczyło normy (Rysunek 3).
Gdy przyjrzymy się stacjom o najwyższych średniorocznych
stężeniach pyłu PM2,5 w Europie, będą to stacje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, głównie z Polski. Warto zauważyć, że
wśród europejskich liderów znajdziemy nie tylko duże miasta, jak
np. Kraków czy Katowice, ale również mniejsze miejscowości, takie
jak: Vernovice, Bohumin czy Godów oraz średnie jak Przemyśl czy
Nowy Sącz. Wynika to z tego, że dominującym źródłem pyłu PM2,5
w Polsce są domowe instalacje grzewcze: kotły i piece na węgiel oraz
drewno, a także kominki. Również opublikowany niedawno raport
WHO nie pozostawia wątpliwości: na 50 miast o najwyższym stężeniu PM2,5 w UE, aż 33 to miejscowości z Polski5 (Wyktrs 4).
Dla porównania w największych europejskich metropoliach
stężenia PM2,5 są ponad dwukrotnie niższe: Londyn – 14 µg/m3,
Berlin – 18 µg/m3, Paryż – 19 µg/m3.
Na 46 stref, na które podzielona jest Polska w celu oceny jakości powietrza, mniej niż połowa stref, w sumie 22, uzyskała

klasę A – w tych strefach nie przekroczono normy dla średniego rocznego stężenia pyłu PM2,5. Niestety w takiej samej liczbie
stref (22) norma ta została przekroczona i otrzymały one klasę C.
Dwie strefy sklasyfikowano jako B – tam stężenie przekroczyło
normę o 1 µg/m3, co było dozwolone gdyż 2014 był ostatnim rokiem przejściowym przed ostatecznym wejściem w życie normy
25 µg/m3. Sytuacja ta nie uległa zmianie w przeciągu ostatnich lat
– w 2011 roku klasę A posiadało 19 stref, w 2012 roku 21 stref,
a w 2013 roku 22 strefy6 (Rysunek 4).
Analiza najwyższych stężeń średniorocznych osiąganych na
stacjach monitoringu powietrza w Polsce wskazuje, że największy
problem występuje w województwach południowych i centralnych. Odnotowywane stężenia są wysokie i występują nie tylko na
stacjach posadowionych w pobliżu arterii komunikacyjnych, ale
także na stacjach oddalonych od intensywnego ruchu samochodowego. Na wszystkich stacjach o dziesięciu najwyższych stężeniach
rocznych PM2,5 norma WHO (10 µg/m3) została przekroczona aż
trzykrotnie (Wykres 5).
BENZO[A]PIREN
Benzo[a]piren jest uznawany za substancję reprezentatywną
dla grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
(WWA), i jego stężenia mierzone są na wybranych stacjach monitoringu jakości powietrza. B[a]P to rakotwórczy i mutagenny związek
chemiczny, wykazujący dużą toksyczność przewlekłą, co związane
jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie. Prawo europejskie7
określa poziom docelowy dla średniorocznego stężenia B[a]P na
poziomie 1 ng/m3.
To właśnie w przypadku benzo[a]pirenu występują największe
różnice, jeśli chodzi o jego stężenia w Polsce i w pozostałych krajach
UE. Jeśli spojrzymy na średnie krajowe dla poszczególnych państw
UE widać ogromną różnicę między Polską, a choćby Czechami, nie
wspominając państw Europy Zachodniej. Średnie stężenie B[a]P dla
całego kraju niemal sześciokrotnie przekracza określoną prawem
wartość docelową. Wartości jakie osiągają stężenia B[a]P są wyjątkowo wysokie – druga najwyższa średnia (osiągnięta przez Czechy)
jest trzykrotnie niższa niż średnia dla Polski (Wykres 7).

wykres 7 Średnioroczne stężenie benzo[a]pirenu w poszczególnych krajach UE w 2012 roku, norma – 1 ng/m3
Źródło: Zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi na stacjach tła miejskiego w 2014 roku, Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska, Warszawa 2015
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rysunek 5 Ważone populacyjnie stężenie benzo[a]pirenu w Europie w 2012 roku, norma 1 ng/m3
Źródło: Air Quality in Europe – 2015 report. Europejska Agencja Środowiska, 2015
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rysunek 6 Roczne stężenia benzo[a]pirenu w wybranych miejscowościach UE [ng/m3]
Źródło: Dane Europejskiej Agencji Środowiska 2013

Jak pokazuje powyższa mapa, Polska stanowi czerwoną wyspę na
tle pozostałych państw europejskich. Na mapie przedstawiono ważone populacyjnie stężenia benzo[a]pirenu – kolorem ciemnoczerwonym zaznaczono obszary gdzie stężenie tej substancji przekracza 1,5
ng/m3, jasnoczerwonym stężenia w przedziale 1-1,5 ng/m3, a więc
również powyżej normy (Rysunek 6).
Różnice w stężeniach B[a]P pomiędzy zachodnimi metropoliami, a takimi miastami jak Kraków, Nowy Sącz czy Zabrze unaoczniają z jak ogromną skalą zanieczyszczenia powietrza tą substancją
mamy do czynienia w Polsce. W największych miastach Europy:
Londynie, Paryżu czy Berlinie stężenie rakotwórczego i mutagennego benzo[a]pirenu pozostaje dużo poniżej wyznaczonej prawem

normy. W miastach Polski południowej i centralnej przekroczenia
sięgają kilkuset procent, a w wybranych miejscowościach przekraczają 1000% (Rysunek 5).
Na 46 stref oceny jakości powietrza w Polsce wszystkie zaliczono
do klasy C – a więc do klasy stwierdzającej przekroczenie normy 1 ng/
m3 dla stężenia średniorocznego. Żadna ze stref nie uzyskała klasy A –
świadczącej o tym, że terenie tej strefy stężenie B[a]P pozostaje w normie. Jest to sytuacja gorsza niż w 2011, 2012 oraz 2013 roku, kiedy to
klasę A posiadały 4 strefy8. Biorąc pod uwagę, że benzo[a]piren jest
substancją rakotwórczą oraz mutagenną, taki stan rzeczy powinien
budzić niepokój i mobilizować do szeroko zakrojonych działań na
rzecz poprawy jakości powietrza (Rysunek 7).
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rysunek 7 Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce w 2014 roku ze względu na średnioroczne stężenie benzo[a]pirenu – klasa A (w normie), klasa C (norma przekroczona)
Źródło: Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014, Państwowy Monitoring Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2015

Klasyfikacja stref w 2014 roku
Klasa, bap, zdr.
A
C – Aglomeracje i miasta
C – Pozostałe strefy
Granice stref – województw
Granice stref – aglomeracji i miast

wykres 8 Stacje monitoringu powietrza w Polsce o najwyższych średnich rocznych stężeniach benzo[a]pirenu (ng/m3) w 2014 roku
(norma 1 ng/m3)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za rok 2014. Dane dla miejscowości,
w których prowadzony był monitoring jakości powietrza.
Nowa Ruda

16,96 ng/m3

Opoczno

14,62 ng/m3

Rybnik

12,11 ng/m3
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10,83 ng/m3
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10,39 ng/m3
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9,84 ng/m3
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9,06 ng/m3
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Analiza stężeń na poszczególnych stacjach monitoringu powietrza (wykres powyżej przedstawia 10 stacji o najwyższych średniorocznych stężeniach B[a]P) pokazuje, że przekroczenia normy dla
B[a]P są nie tylko powszechne, ale też znaczne. Rekordowe stężenie,
odnotowane w Nowej Rudzie, sięgnęło 1700% normy, w Rybniku
1200% normy, a w Zakopanem, popularnym kurorcie zimowym,
900% normy. Wśród rekordzistów dominują miejscowości mniejsze.
Wynika to z tego, że głównym źródłem B[a]P są domowe kotły i piece
na węgiel oraz drewno, a także kominki. Warto nadmienić, że stężenia
B[a]P wykazują ogromną zmienność sezonową. W zimie stężenia tej
toksycznej substancji sięgają 30-50 ng/m3 (Wykres 14).
DWUTLENEK AZOTU
Ze względu na ochronę zdrowia ludzi, Dyrektywa CAFE wprowadza
dwie normy dla NO2 – normę dla stężenia średniorocznego, która wynosi 40 µg/m3 oraz normę dla stężenia godzinowego, która wynosi 200
µg/m3 i nie może być przekroczona więcej niż przez 18 godzin rocznie.
Wytyczne WHO9 opierają się o te same wartości, z tą różnicą, że nie
dopuszcza się 18 godzin z przekroczeniem normy dla stężenia godzinnego.
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Na 14% stacji monitorujących NO2 w Europie odnotowano przekroczenie normy rocznej. Jak wskazuje mapa (Rysunek 8) największy
problem ze stężeniami NO2 występuje w dużych miastach, szczególnie w takich krajach jak: Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy.
Najbardziej zanieczyszczonym miastem pod względem stężeń NO2
jest Londyn – w 2015 roku średnioroczne stężenie na stacji Marylebone Road wyniosło 88 µg/m3, a więc ponad 200% normy. Co więcej
w stolicy Wielkiej Brytanii często zdarzają się też przekroczenia normy godzinnej. W 2015 roku na stacji przy Oxford Street odnotowano
1391 godzin ze stężeniem NO2 przekraczającym normę10
Na 46 stref oceny jakości powietrza w Polsce, aż 42 spełniają normy
wytyczone Dyrektywą CAFE i transponowane do prawodawstwa polskiego. W żadnej strefie nie odnotowano przekroczeń normy dobowej,
natomiast w czterech strefach odnotowano przekroczenie normy średniorocznej. Były to: Aglomeracje: Górnośląska, Krakowska, Warszawska oraz Wrocławska. Na stacjach monitoringu powietrza ulokowanych
przy ciągach komunikacyjnych odnotowano w 2014 roku odpowiednio
następujące stężenia11: Kraków, Aleje – 63 µg/m3; Warszawa, Aleja Niepodległości – 59 µg/m3; Katowice, Plebiscytowa – 58 µg/m3; Wrocław,
Wiśniowa – 54 ug/m3 oraz Warszawa, Marszałkowska – 43 µg/m3.
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rysunek 8 Średnioroczne stężenia NO2 w 2013 roku [µg/m3]
Źródło: Dane zebrane przez Europejską Agencję Środowiska
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rysunek 9 Stężenia ozonu w krajach Europy w 2014 roku
Źródło: Stężenia ozonu w krajach Europy w 2014 roku
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Problem nadmiernych stężeń NO2 dotyczy głównie miast,
a w nich terenów położonych w sąsiedztwie ciągów komunikacji samochodowej. Jak wskazują badania, stężenia NO2 zmniejszają się liniowo w zależności od dystansu od ruchliwej ulicy lub drogi12. Przykładowo, stężenia NO2 w odległości 50 m od ruchliwej ulicy powinny
być o około 35% niższe niż w bezpośrednim jej sąsiedztwie13.
OZON
Dla ozonu Dyrektywa CAFE wprowadza poziom docelowy, który oblicza się jako średnią kroczącą dla ośmiu godzin w ciągu danej doby
– nie powinna ona przekraczać 120 µg/m3. Prawo dopuszcza 25 dni
w roku kalendarzowym, kiedy to średnie kroczące w danym dniu
mogą przekroczyć ten pułap (liczone jako średnia dla trzech lat). Wytyczne WHO14 są bardziej restrykcyjne i jako maksymalne stężenie dla
średniej kroczącej przyjmują 100 µg/m3, jak również nie dopuszcza się
przekroczeń tej średniej. Jak wskazuje mapa (Rysunek 9), największy
problem z nadmiernym stężeniem ozonu występuje w krajach Europy
Południowej. Wynika to z faktu, że proces formowania się ozonu wymaga promieniowania słonecznego. Ponadto, stężenia ozonu zazwyczaj są wyższe na stacjach położonych wyżej ponad poziomem morza.
W miastach podwyższone stężenia ozonu obserwuje się głównie w lecie, podczas dni z silnym promieniowaniem słonecznym.

Mapa przedstawia 26 najwyższe stężenie ozonu (średnią kroczącą z ośmiu godzin w danym dniu), odnosząc się do limitu 25 dni dopuszczonych prawodawstwem, kiedy to to stężenie może przekroczyć
120 µg/m3. Punkty ciemnoczerwone to stacje gdzie stężenie przekroczyło 140 µg/m3 i było znacznie powyżej normy. Punkty jasnoczerwone to stacje gdzie stężenie zawierało się w przedziale 120-140 µg/
m3, a więc norma została nieznacznie przekroczona. Reszta kolorów
oznacza spełnienie normy (Rysunek 9).
Jeśli chodzi o Polskę to sytuacja wygląda znacznie lepiej niż
w krajach basenu Morza Śródziemnego. W 2014 roku jedynie
w trzech strefach na 46 odnotowano przekroczenie poziomu docelowego dla ozonu. Są one położone w południowo zachodniej Polsce,
w województwach: dolnośląskim, opolskim i śląskim (Rysunek 10).
WPŁYW POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ NA JAKOŚĆ POWIETRZA W POLSCE
W niniejszym rozdziale omówiony zostanie udział poszczególnych
źródeł zanieczyszczenia na jakość powietrza. Na początku należy
zaznaczyć, że waga poszczególnych źródeł zanieczyszczenia powietrza będzie różnić się na przestrzeni roku, na przykład inaczej sytuacja będzie wyglądała latem, a inaczej zimą. Będzie ona również

wykres 9 udział największych sektorów w emisji PM10 w roku 2014
Źródło: Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2013 – 2014 w układzie klasyfikacji SNAP i NFR, Raport podstawowy; Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2016
Procesy spalania w sektorze produkcji i transformacji energii
Transport drogowy

9,3%
9%

Procesy produkcyjne

8,1%

Procesy spalania w przemyśle

8,1%

Zagospodarowanie odpadów

4,9%

Rolnictwo

4,6%

Inne pojazdy i urządzenia

4,0%

Wydobycie i dystrybucja paliw kopalnych
Procesy spalania poza przmysłem

2,9%
48,5%

rysunek 10 Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce w 2014 roku ze względu na stężenie ozonu – klasa A (w normie), klasa C
(norma przekroczona)
Źródło: Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014, Państwowy Monitoring Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2015

Klasyfikacja stref w 2014 roku
poziom docelowy, 03, zdr.
A
C – Aglomeracje i miasta
C – Pozostałe strefy
Granice stref – województw
Granice stref – aglomeracji i miast

47

48

wykres 10 udział największych sektorów w emisji benzo[a]pirenu w roku 2014
Źródło: Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2013 – 2014 w układzie klasyfikacji SNAP i NFR, Raport podstawowy; Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2016

Procesy spalania poza przmysłem

85,7%

Procesy produkcyjne

11,4%

Transport drogowy

1,8%

Procesy spalania w przemyśle

7,7%

wykres 11 Ilość dni z przekroczeniem normy
dobowej dla stężenia pyłu PM10 na stacji monitoringu jakości powietrza Kraków Kurdwanów
w roku 2015

Wykres 12 Średnie miesięczne stężenia pyłu
zawieszonego PM10 na stacji monitoringu jakości
powietrza w Rybniku, 2015 [µg/m3]

Źródło: Dane z serwisu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Krakowie: http://monitoring.krakow.pios.gov.pl

Źródło: Dane z serwisu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Krakowie: http://monitoring.krakow.pios.gov.pl
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zależeć od lokalizacji – udział źródeł może różnić się w zależności
od rodzaju zabudowy (budownictwo wielorodzinne a domy jednorodzinne), wielkości miejscowości, czy dystansu od dużej arterii komunikacyjnej.
Pomimo powyższych różnic, w skali kraju największym źródłem zanieczyszczenia powietrza pyłami i benzo[a]pirenem, a więc
substancjami, z których niezmiernie wysokimi stężeniami Polska
ma największy problem, jest tak zwana niska emisja. Jest to emisja
z niskich kominów (do 40 m wysokości), powstająca na skutek spalania paliw stałych (węgla, drewna), a nierzadko również odpadów.
Główną przyczyną niskiej emisji jest ogrzewanie gospodarstw domowych za pomocą paliw stałych oraz ich wykorzystanie w małych zakładach produkcyjnych czy handlowych.
PYŁ ZAWIESZONY PM10
Procesy spalania poza przemysłem, a więc w głównej mierze właśnie
niska emisja, odpowiadają za niemal połowę emisji wszystkich pyłów
o frakcji PM10 wyemitowanych w Polsce w 2014 roku. Transport drogowy doprowadził do emisji 9% pyłów PM10 (spalanie paliw, ścieranie hamulców i powierzchni dróg). Produkcja energii oraz przemysł
przyczyniły się do emisji PM10 w podobnym stopniu co transport
drogowy (9% i 8% odpowiednio)14 (Wykres 9).
Powyższe dane odnoszą się do emisji – a więc do tego co wydostaje się z kominów czy rur wydechowych. Wpływ emisji na stężenia
danej substancji może być różny, jednak fakt że niska emisja zachodzi, jak sama nazwa wskazuje, na niskiej wysokości, jedynie potęgu-

je jej wpływ na jakość powietrza. Podobnie, przy ruchliwych ulicach
wpływ transportu samochodowego będzie większy niż wskazują na
to dane emisyjne.
Obliczenia modelowe opracowywane na potrzeby programów
ochrony powietrza w przytłaczającej większości przypadków potwierdzają dominujący wpływ niskiej emisji na wysokie stężenia
pyłu PM10. W Krakowie lokalne źródła niskiej emisji odpowiadają za 42% pyłu PM10 w powietrzu, a w powiecie tatrzańskim za aż
74%15. Dla odmiany, w centrum Warszawy to transport drogowy
odgrywa dominującą rolę w stężeniach pyłu PM10.
W opinii wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska
w 88% przypadków zbyt wysokich stężeń dobowych pyłu PM10
główną, choć oczywiście nie jedyną, przyczyną są emisje związane
z indywidualnym ogrzewaniem budynków. Dla około 6% przypadków przekroczeń normy dobowej jako główną przyczynę przekroczeń podawano oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów.
Indywidualne ogrzewanie budynków uznano również za główną
przyczynę przekroczeń normy rocznej dla stężenia PM10 – stało się
tak w przypadku 95% stanowisk16.
Dominujący udział niskiej emisji w emisji pyłu PM10 przekłada
się na bardzo wysokie stężenia tego zanieczyszczenia w trakcie sezonu grzewczego. Przekroczenia normy dobowej dla pyłu PM10 poza
sezonem grzewczym obserwuje się rzadko, a stężenia wysokie występują wyłącznie od jesieni po wiosnę, a więc wtedy gdy znaczna część
Polaków grzeje domy przy pomocy węgla i drewna, a nierzadko też
śmieci (Wykres 11).
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wykres 13 udział największych sektorów w emisji PM 2,5 w roku 2014
Źródło: Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2013 – 2014 w układzie klasyfikacji SNAP i NFR, Raport podstawowy; Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2016

Procesy spalania poza przmysłem

49,7%

Transport drogowy

13,5%

Procesy spalania w sektorze produkcji i transformacji energii

10,0%

Procesy spalania w przemyśle

7,7%

Inne pojazdy i urządzenia

6,8%

Procesy produkcyjne

5,6%

Zagospodarowanie odpadów

4,9%

wykres 14 Średnie miesięczne stężenia pyłu zawieszonego PM10 na stacji monitoringu jakości powietrza w Gliwicach, 2015 [µg/m3]
Źródło: Dane z serwisu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach: http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
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Różnice pomiędzy sezonem grzewczym, a resztą roku są wyraźnie widoczne również przy analizie średnich stężeń miesięcznych.
W miesiące zimne stężenia te są dwu, trzykrotnie wyższe niż podczas miesięcy ciepłych (Wykres 12).
PYŁ ZAWIESZONY PM 2,5
Tak jak w przypadku PM10, głównym źródłem emisji drobniejszego pyłu
PM2,5 również są procesy spalania poza przemysłem, czyli w przeważającej mierze ogrzewanie w sektorze komunalno-bytowym17. Odpowiadają
one za połowę wyemitowanego w 2014 roku pyłu PM2,5. Udział transportu drogowego jest wyższy niż w przypadku PM10 i sięga 13,5%. Sektor produkcji energii i przemysł to odpowiednio 10% i 8% (Wykres 13).
W opinii wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska
dominującą przyczyną przekroczenia wartości kryterialnej na ok.
90 % stanowisk, było oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków. W trzech przypadkach, jako główną przyczynę określono oddziaływanie emisji związanej z ruchem
pojazdów, a w jednym przypadku oddziaływanie emisji z zakładów
przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliżu
stacji pomiarowej18. Należy pamiętać, że WIOŚ określały przyczynę
główną, a do wysokich stężeń pyłu przyczynia się szereg źródeł.
Dominujący wpływ niskiej emisji na stężenia pyłu PM2,5
potwierdza się również w analizach prowadzonych na potrzeby
programów ochrony powietrza. Przykładowo, niska emisja z terenu województwa małopolskiego odpowiada za 69% pyłów PM2,5
obecnych w powietrzu na terenie tego regionu19.

Tak jak w przypadku PM10, również stężenia PM2,5 wykazują
dużą zmienność sezonową. Stężenia w trakcie sezonu grzewczego są
dwu, trzykrotnie wyższe niż poza nim. Nie powinno to dziwić biorąc
pod uwagę duży wpływ niskiej emisji na emisję oraz stężenia PM2,5
w Polsce (Wykres 14).
WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE
I BENZO[A]PIREN
Niska emisja odgrywa jeszcze większą rolę w emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym rakotwórczego i mutagennego benzo[a]pirenu. Według danych KOBIZE procesy spalania
poza przemysłem, głównie gospodarstwa domowe. odpowiadają za
niemal 86% emisji WWA. Drugim źródłem są procesy produkcyjne,
głównie produkcja koksu (11%). Transport drogowy odpowiada za
niespełna 2% emisji WWA20 (Wykres 10).
Dominujący udział niskiej emisji w zanieczyszczeniu powietrza
benzo[a]pirenem potwierdzają również wskazania wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Dla 98% stanowisk, na których stwierdzono przekroczenie poziomu docelowego, jako dominującą przyczynę
wskazano oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków21. Podobnie, programy ochrony powietrza również
identyfikują niską emisję jako zdecydowanie główne źródło benzo[a]
pirenu. Przykładowo dla Krakowa udział lokalnych źródeł niskiej emisji
w stężeniu tego związku na terenie gminy Kraków wynosi niemal 70%22.
Dominujący wpływ niskiej emisji na bardzo wysokie stężenia
benzo[a]pirenu widać wyraźnie w bardzo wysokich różnicach w stę-
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wykres 15 Średnie miesięczne stężenia benzo[a]pirenu na stacji monitoringu jakości powietrza w Nowym Sączu, 2015 [ng/m3]
Źródło: Dane z serwisu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie: http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/
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wykres 16 udział największych sektorów w emisji NOx w roku 2014
Źródło: Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2013 – 2014 w układzie klasyfikacji SNAP i NFR, Raport podstawowy; Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2016
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żeniach tego związku w trakcie sezonu grzewczego oraz poza nim.
Stężenia w miesiącach ciepłych są aż kilkadziesiąt razy niższe niż miesiącach zimnych. To właśnie ze względu na bardzo poważny problem
z niską emisją Polska prowadzi w europejskich rankingach zanieczyszczenia powietrza benzo[a]pirenem (Wykres 15).
DWUTLENEK AZOTU
Odmiennie niż dla pyłów i benzo[a]pirenu przedstawia się udział
głównych źródeł emisji dla dwutlenku azotu. Według danych KOBIZE, aż 30% emisji tlenków azotu, w tym dwutlenku azotu, pochodzi
z transportu drogowego. Za podobny odsetek odpowiadają elektrownie i elektrociepłownie23 (Wykres 16).
Według Programu ochrony powietrza dla Małopolski za stężenie
NO2 w Krakowie, w aż 52% odpowiada ruch samochodowy w mieście24. Głównym problemem są pojazdy z silnikami diesla, które charakteryzującą kilkukrotnie wyższą emisją NO2 niż samochody benzynowe. Ponadto, emisje tlenków azotu z silników diesla mogą być nawet
pięciokrotnie wyższe podczas rzeczywistej jazdy, niż w warunkach
testów laboratoryjnych. Co więcej, w nowszych silnikach diesla udział
NO2 w emitowanych NOx jest wyższy niż w starszych silnikach25. Należy także pamiętać, że wpływ transportu samochodowego na stężenia
pogłębia fakt, że zanieczyszczenia emitowane są na niskiej wysokości.
Jak już wspomniano, Polska ma mniejszy problem ze stężeniami NO2 niż wiele innych krajów europejskich. Niemniej, stężenia
tego związku pozostają na zbyt wysokim poziomie w sąsiedztwie
ciągów komunikacyjnych. Przekroczenia rocznych stężeń NO2 wy-

stępują właśnie na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w pobliżu ruchliwych dróg. Również według wskazań
wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, główną przyczyną wystąpienia przekroczeń na tych stacjach była emisja związana
z ruchem pojazdów na głównej drodze leżącej w pobliżu stacji, oraz
oddziaływanie emisji związanej z intensywnym ruchem pojazdów
w centrum miasta26.

Anna Dworakowska
Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy

Zrównoważone miasta – życie w zdrowej atmosferze

Analiza stanu jakości powietrza w Polsce

51

Prof. dr Franciszek Kubiczek
Przewodniczący Rady Statystyki
przy Prezesie Rady Ministrów

Ochrona powietrza w miastach
w statystyce publicznej w Polsce

W europejskiej dyrektywie (2008/50/WE) z dnia 21 maja 2008 roku
zawarte zostało zobowiązanie krajów członkowskich do ciągłego monitoringu frakcji pyłów PM2,5 i PM10, ze względu na ich wyjątkowo
negatywne oddziaływanie na środowisko. Pyły te składają się z takich
składników jak cząstki stałe i kropelki cieczy, które mają skłonność
do utrzymywania się przez dłuższy okres w powietrzu. Pył PM2,5
to cząstki stałe o średnicy mniejszej niż 2,5 µm, a pył PM10 to taki
o średnicy mniejszej niż 10 µm. Ogrom szkodliwości tych pyłów wynika przede wszystkim z ich rozmiaru i składu chemicznego, zatem
pył PM2,5 jest bardziej niebezpieczny niż PM10. Związane jest to
z ułatwionym dotarciem cząstek pyłowych drogami oddechowymi do
pęcherzyków płucnych, następnie do naczyń krwionośnych i finalnie
do krwioobiegu. Oznacza to, że nie tylko ingeruje i negatywnie wpływa na układ oddechowy ale również dotyczy układu krążenia. Natomiast większe cząsteczki pyłu PM10 angażują górne drogi oddechowe
i płuca, co może spowodować stany zapalne gardła i błon śluzowych
nosa czy zapalenie spojówek. Długoterminowe narażenie na bardzo
wysokie stężenie pyłu zawieszonego może doprowadzić do przewlekłej choroby zaporowej płuc oraz obniżenia wydolności i sprawności
płuc. Krótkotrwałe narażenie może spowodować nasilenie objawów
choroby płuc o podłożu alergicznym ( katar sienny czy astma), chorób serca, chorób nowotworowych płuc oraz powodować zwiększoną
podatność na rozmaite infekcje dróg oddechowych.
W podstawowej publikacji Głównego Urzędu Statystycznego
„Ochrona środowiska” jakości powietrza poświęcony jest odrębny
rozdział 4 pt. Zanieczyszczenie i ochrona powietrza (48 tabel). Publikacja ta wychodzi corocznie od 1972 r. Także w dużych i małych rocznikach statystycznych oraz Roczniku Statystycznym Województw
tematyce jakości powietrza poświęca się dużo miejsca.
W GUS funkcjonuje od lat Departament Badań Regionalnych
i Środowiska, w którym poszczególne wydziały zajmują się wyspecjalizowanymi badaniami statystycznymi środowiska. Kieruje nimi p.
Wiesława Domańska – zastępca dyrektora Departamentu.
W ramach resortu statystyki publicznej funkcjonuje także merytoryczna specjalizacja w terenowych urzędach statystycznych. I tak
badaniami środowiska zajmują się (w ścisłej współpracy ze wspomnianym wyżej Departamentem GUS) urzędy statystyczne w Katowicach (ochrona środowiska) i Białymstoku (ochrona przyrody).
Jakość powietrza w Polsce, w tym w miastach i aglomeracjach badana jest na podstawie informacji o stężeniach zanieczyszczeń przygotowywanych w oparciu o wyniki pomiarów prowadzonych przez
Inspekcję Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitorin-

gu Środowiska. Pomiary te dotyczą substancji, dla których w prawie
krajowym (rozporządzenia Ministra Środowiska z 2012 r.) i unijnym
(rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2004 i 2008
r.) określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych lub docelowych w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia
ludzkiego.
W systemie Celów Zrównoważonego Rozwoju zawartym
w Agendzie ONZ 2030 ważne miejsce zajmuje Cel nr 11: Stworzyć
inkluzywne, bezpieczne, odporne i zrównoważone miasta.
Wśród podcelów znajduje także związany z ochroną powietrza
11.6: „Do 2030 r. obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego oddziaływania miasta na środowisko, zwracając szczególną uwagę na
jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnym i innymi zanieczyszczeniami.”
Jako wskaźnik monitorujący jakość powietrza w miastach przyjęto średnioroczny poziom zanieczyszczenia pyłem (particulate matter) PM 2.5 i PM 10.
We wspomnianej wyżej flagowej publikacji GUS pt. Ochrona
środowiska zawarte są dane dotyczące zanieczyszczeń tym pyłem
w miastach powyżej 100.000 mieszkańców oraz aglomeracjach o liczbie pow. 250.000 mieszkańców. Dane dotyczą stężenia dobowego oraz
średniorocznego o wartościach skrajnych i średnich. W dotychczasowych publikacjach operowano danymi o pyle PM 10, a od publikacji
tegorocznej także o pyle PM 2.5.
Dane o tych zanieczyszczeniach przekazywane są przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska i publikowane na stronach internetowych Eurostatu
i będą także wykorzystywane w swoich raportach przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Środowiska (UNEP).
ONZ w swym pierwszym (tegorocznym) raporcie o stanie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (The Sustainable Delevelopment Goals Report 2016) - podaje dane średnioroczne o zanieczyszczeniach (stężenia pyłem zawieszonym) w miastach pyłem PM 2.5
w mikrogramach na 1 m3 .
I tak: w wymiarze światowym wyniosło w 2014 r. 45 mikrogramów, w krajach rozwiniętych -14, a w rozwijających się - 52.
Wg WHO maksymalny poziom to 10 mikrogramów na 1 metr
sześcienny średniorocznie.
W Polsce wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 2012 r. poziom dopuszczalny dla stężenia pyłem PM 2,5 został ustalony w wymiarze średniorocznym na 25 mikrogramów na 1 m3 a w zakresie
pyłu PM 10 na 40.
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„ONZ w swym pierwszym (tegorocznym) raporcie o stanie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (The
Sustainable Delevelopment Goals Report 2016) - podaje
dane średnioroczne o zanieczyszczeniach (stężenia pyłem zawieszonym) w miastach pyłem PM 2.5 w mikrogramach na 1 m3”

Wg raportu ONZ najwyższy poziom zanieczyszczeń występuje
w Azji - od 26 mikrogramów w południowo-wschodniej do 73 w południowej Azji oraz Afryce - od 39 w subsaharyjskiej do 64 w północnej Afryce.
Wg „Ochrony Środowiska” poziom zanieczyszczeń pyłem zawieszonym PM 2,5 (a więc tym, który zamieszczony jest w raporcie
ONZ) w poszczególnych aglomeracjach i wybranych miastach w latach 2010-2014 przedstawia tabela nr 1.
Jak wynika z zamieszczonych w niej danych, w 2014 r. normatyw
ustalony przez ministra Środowiska został przekroczony w 8 aglomeracjach i miastach, podczas gdy jeszcze w 2010 - w 13. W 2014 r.
najwyższe przekroczenia (>35,0) normatywu wystąpiło w aglomeracji Górnośląskiej i Krakowskiej; w 2010 r. dodatkowo w Rybnicko-Jastrzębskiej i Wrocławskiej. Z wyjątkiem aglomeracji Szczecińskiej

we wszystkich pozostałych w badanym okresie (2010-2014) wystąpiła
poprawa wskaźników. W aglomeracji Trójmiejskiej oraz w Gorzowie
i Olsztynie wskaźniki stężeń ukształtowały się poniżej 20.
Jeśli chodzi o zanieczyszczenie pyłem zawieszonym PM 10, podstawowe wskaźniki zawiera tabela nr 2. Normatyw ustalony przez
ministra Środowiska dla tego pyłu wynosi 40 mikrogramów na 1 m3.
Normatyw został w 2014 r. przekroczony w 3 aglomeracjach, gdy
w 2010 r. - w 3. W 2014 r. najwyższe przekroczenie (>50) wystąpiło
w aglomeracji Krakowskiej, gdy w 2010 r. dodatkowo w aglomeracjach: Górnośląskiej, Rybnicko-Jastrzębskiej i Wrocławskiej.
Z wyjątkiem aglomeracji Bydgoskiej i Olsztyna, we wszystkich
pozostałych wystąpiła poprawa wskaźników stężeń. W Trójmiejskiej
i Szczecińskiej wskaźniki kształtują się na relatywnie niskim poziomie.

Tabela nr 1: Stężenia pyłu zawieszonego PM 2.5 w mikrogramach na 1 m3 (średnioroczne)
Polska: Aglomeracje i miasta w latach 2010 i 2014
Lp

Aglomeracje i miasta

2010

2014

(1)

(2)

POLSKA - normatyw

25,0

25,0

1

23,7

20,7

Białostocka

2

Bydgoska

27,7

21,8

3

Górnośląska

42,5

35,6

4

Krakowska

50,9

36,6

5

Lubelska

25,1

23,0

6

Łódzka

26,2

7

Poznańska

26,5
26,0

8

Rybnicko-jastrzębska

44,3

28,0

9

Szczecińska

19,3

20,3

10

Trójmiejska

20,3

16,8

11

Warszawska

30,9

26,2

12

Wrocławska

34,8

25,9

13

Gorzów Wielkopolski

18,8

15,0

14

Kielce

31,2

27,0

15

Olsztyn

18,4

17,0

16

Opole

26,7

21,0

17

Rzeszów

26,2

23,0

18

Toruń

32,4

21,0

19

Zielona Góra

25,5

22,0
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Tabela nr 2: Stężenia pyłu zawieszonego PM 10 w mikrogramach na 1 m3 (średnioroczne)
Polska: Aglomeracje i miasta w latach 2010 i 2014
Lp

Aglomeracje i miasta

2010

2014

(1)

(2)

POLSKA - normatyw

40,0

40,0

1

Białostocka

27,7

27,4

2

Bydgoska

29,6

38,8

3

Górnośląska

50,5

45,3

4

Krakowska

65,9

53,1

5

Lubelska

32,0

32,1

6

Łódzka

42,7

38,2

7

Poznańska

38,0

32,5

8

Rybnicko-jastrzębska

57,7

47,2

9

Szczecińska

31,2

26,9

10

Trójmiejska

25,4

23,2

11

Warszawska

38,0

33,7

12

Wrocławska

54,9

35,2

13

Gorzów Wielkopolski

35,8

30,0

14

Kielce

41,2

34,8

15

Olsztyn

21,7

29,0

16

Opole

36,2

35,0

17

Rzeszów

39,9

29,0

18

Toruń

37,2

32,1

19

Zielona Góra

28,0

Tabela nr 3: Stężenia tlenku węgla w mikrogramach na 1 m3 (średnioroczne)
Polska: Aglomeracje i miasta w latach 2010 i 2014
Lp

Aglomeracje i miasta

2010

2014

(1)

(2)

1

Białostocka

369

330

2

Bydgoska

823

417

3

Górnośląska

654

562

4

Krakowska

995

881

5

Lubelska

6

Łódzka

695

576

7

Poznańska

386

324

8

Rybnicko-jastrzębska

729

619

9

Szczecińska

403

372

10

Trójmiejska

397

325

11

Warszawska

564

552

12

Wrocławska

536

471

13

Gorzów Wielkopolski

14

Kielce

543

462

15

Olsztyn

512

370

16

Opole

17

Rzeszów

539

390

18

Toruń

19

Zielona Góra

439

282

360
272

243

53

54

Tabela nr 4: Stężenia dwutlenku siarki w mikrogramach na 1 m3 (średnioroczne)
Polska: Aglomeracje i miasta w latach 2010 i 2014
Lp
1

Aglomeracje i miasta
Białostocka

2010

2014

(1)

(2)

3,8

3,6

2

Bydgoska

7,6

6,0

3

Górnośląska

19,6

11,8

9,3

7,3

15,8

9,8

4

Krakowska

5

Lubelska

6

Łódzka

5,0

7

Poznańska

5,6

3,1

8

Rybnicko-jastrzębska

21,6

13,1

9

Szczecińska

5,4

5,0

10

Trójmiejska

5,6

4,1

11

Warszawska

6,9

7,0

12

Wrocławska

6,0

5,9

13

Gorzów Wielkopolski

6,5

4,0

14

Kielce

15,8

8,0

15

Olsztyn

4,3

5,0

16

Opole

10,1

6,0
4,0

17

Rzeszów

9,8

18

Toruń

12,5

4,9

19

Zielona Góra

6,9

7,0

Tabela nr 5: Stężenia dwutlenku azotu w mikrogramach na 1 m3 (średnioroczne)
Polska: Aglomeracje i miasta w latach 2010 i 2014
Lp

Aglomeracje i miasta

2010

2014

(1)

(2)

POLSKA - normatyw

40,0

40,0

1

11,8

11,0

Białostocka

2

Bydgoska

27,6

24,4

3

Górnośląska

28,9

29,3

44,8

38,1

24,5

23,8

4

Krakowska

5

Lubelska

6

Łódzka

23,0

7

Poznańska

24,1

20,5

8

Rybnicko-jastrzębska

20,5

20,8

9

Szczecińska

23,5

22,0

10

Trójmiejska

19,7

16,8

11

Warszawska

32,7

35,6

12

Wrocławska

37,4

39,5

13

Gorzów Wielkopolski

20,9

22,0

14

Kielce

28,3

24,0

15

Olsztyn

17,1

17,0

16

Opole

19,7

20,0

22,8

16,0

19,8

17,0

17

Rzeszów

18

Toruń

19

Zielona Góra

17,4
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Tabela nr 6: Emisja zanieczyszczeń gazowych (dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenek azotu)
Miasta (20) o największej skali zagrożeń środowiska emisją zanieczyszczeń z zakładów szczególnie uciążliwych.

Lp

Aglomeracje i miasta

POLSKA

2010

2014

tys. ton

tys. ton

(1)

(2)

216155

209067

1

Dąbrowa Górnicza

8897

9260

2

Konin

8529

8897

3

Bogatynia

7583

8529

4

Rybnik

5825

7583

5

Płock

5765

5825

6

Warszawa

4861

5765

7

Jaworzno

4575

4861

8

Kraków

4166

4575

9

Turek

3939

4166

10

Ostrołęka

3699

3939

11

Łaziska Górne

3947

3699

12

Gdańsk

2795

3947

13

Będzin

1911

2795

14

Kwidzyń

1902

1911

15

Puławy

1794

1902

16

Świecie

1663

1794

17

Łódź

1575

1663

18

Skawina

1552

1575

19

Police

1 491

1552

20

Poznań

1 689

1 491

Wprawdzie w raporcie ONZ wspomina się tylko o stężeniach
pyłem zawieszonym PM 2,5 oraz PM 10, warto się przyjrzeć także
wskaźnikom stężeń tlenkiem węgla, dwutlenkiem siarki oraz dwutlenkiem azotu (tabela 3-5).
Najwyższy wskaźnik stężeń tlenkiem węgla występuje w aglomeracji Krakowskiej (881), choć w badanym okresie nastąpiła poprawa
(w 2010 r. – 995). Bardzo wysokie stężenie występuje także w aglomeracjach Rybnicko-Jastrzębskiej (619) oraz Górnośląskiej, Łódzkiej
i Warszawskiej (>500). Największy postęp w poprawie wskaźników
wystąpił w Bydgoskiej (z 823 w 2010 r. do 417 w 2014 r.). Z wyjątkiem
Warszawskiej, we wszystkich aglomeracjach nastąpiła poprawa.
Najwyższe wskaźniki stężeń (>10,0) dwutlenkiem siarki wystąpiły w aglomeracjach Górnośląskiej i Rybnicko-Jastrzębskiej, choć nastąpiła tu znacząca poprawa. Wysokie także w Łódzkiej (9,8). Niskie
wskaźniki (ok. 5,0) dotyczą aż 9 aglomeracji.
W zakresie stężenia dwutlenkiem azotu minister Środowiska
ustalił normatyw w wysokości 40 mikrogramów na 1 m3. W żadnej
aglomeracji nie został on przekroczony. Nie mniej w aglomeracjach
Krakowskiej (w 2010 r. przekroczono normatyw) i Wrocławskiej
(w 2014 r. pogorszenie względem 2010 r.) stężenie są bliskie temu
normatywowi. Najlepszy wskaźnik stężeń wystąpił w Białostockiej
aglomeracji (11,0).
Wreszcie sprawa wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych
(dwutlenek węgla, dwutlenek siarki i tlenek azotu). W skali kraju
wyniosła ona w 2014 r.- 209 mln ton (w 2010 r.- 216 mln ton), czyli
blisko 5,4 tony na mieszkańca. W Tabeli nr 6 zamieszczam wykaz 20
miast o dużej skali zagrożenia środowiska emisją tych zanieczyszczeń.
W tym pierwsze cztery emitują 34,3 mln ton. Dotyczy to emisji z zakładów szczególnie uciążliwych znajdujących się w tych miastach.
Publikacja GUS pt. „Ochrona Środowiska” zawiera dane głównie
dane roczne, które pozwalają na wyodrębnienie trendów. Jak to widać
z przytoczonych danych w tabelach, trendy te są pozytywne.

Trzeba też nadmienić, że począwszy od grudnia 2015 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska publikuje na swoich stronach
internetowych (http://powietrze.gios.pl/pjp/home) bieżące dane
(w tym godzinowe) z pomiarów monitoringowych. Pozwala to na
generowanie raportów dotyczących wybranych parametrów opisujących jakość powietrza z wykorzystaniem wielokryteryjnych okien
dialogowych. W części Ostrzeżenia, prezentowane są na bieżąco
informacje o przekroczeniach poziomów dopuszczalnych i ostrzegawczych zanieczyszczeń. W banku danych pomiarowych dostępne
są również archiwalne wyniki pomiarów zarówno ze stacji automatycznych, jak i manualnych.
Od początku br. GIOŚ udostępnił także aplikację mobilną, która pozwala na sprawdzenie aktualnych wyników pomiarów jakości
powietrza, wyświetlenie mapy automatycznych stacji pomiarowych.
Zawiera także komunikaty o wysokich stężeniach zanieczyszczeń. Ze
względu na ogólnodostępność i wysoką szczegółowość tych danych
nie są one dotychczas publikowane w wydawnictwach rocznych GUS.
Jak wynika z powyższych obserwacji, GUS i GIOŚ są przygotowane do monitorowania Celu nr 11 w ramach systemu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030.
Prof. dr Franciszek Kubiczek
Przewodniczący Rady
Statystyki przy Prezesie
Rady Ministrów

Źródła
zanieczyszczenia
powietrza
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Politechnika Śląska

Ekspert Politechniki Śląskiej

Poprawa jakości powietrza
dzięki rozwojowi
niskoemisyjnych technologii
ogrzewania budynków
Czy możemy mieć czystsze ciepło z paliw stałych w indywidualnych
gospodarstwach domowych?
„…to nie paliwa stałe stosowane w indywidualnych gospodarstwach domowych są odpowiedzialne za zanieczyszczanie środowiska, ale technika ich spalania”
Zanieczyszczenia emitowane ze spalania paliw
Człowiek swoją działalnością gospodarczą oddziałuje na środowisko. Im więcej powstaje produktów ubocznych w jej trakcie tym
większe jest obciążenie dla środowiska. Zdrowie człowieka i stan
środowiska i są ściśle powiązane z jakością jego trzech podstawowych elementów - gleby, wody i powietrza. Jednak to jakość
powietrza ma decydujące znaczenie w procesie zanieczyszczania
środowiska. Zanieczyszczenia pierwotne w pierwszym stadium
zanieczyszczają powietrze atmosferyczne, a następnie ksenobiotyki pierwotne same lub w formie przetworzonej we wtórne, zanieczyszczają glebę i wody powierzchniowe. Oczywistym faktem jest,
że produkcja energii metodami konwencjonalnymi z paliw oprócz
emisji CO2 wiąże się także z generowaniem i wprowadzaniem do
środowiska substancji, stanowiących produkty niepełnego i niezupełnego spalania, zawierające między innymi toksyczne zanieczyszczenia. Do grupy głównych pierwotnych zanieczyszczeń emitowanych w procesie spalania tych paliw należą: tlenek węgla (CO),
tlenki azotu (NOx), dwutlenek siarki (SO2), chlorowodór (HCl),
fluorowodór (HF), trwałe związki organiczne (TZO), które obejmują wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), dioksyny
i furany (PCDDs i PCDFs), polichlorowane bifenyle, lotne związki
organiczne (LZO), metale ciężkie, zwłaszcza rtęć (Hg) i jej związki,
kadm oraz tal (Cd, Tl) i ich związki oraz antymon (Sb), arsen (As),
ołów (Pb), chrom (Cr), kobalt (Co), miedź (Cu), mangan (Mn), nikiel (Ni), wanad (V), pył całkowity (TSP i jego subfrakcje PM10,
PM2,5) zawierający sadzę (BC). Należy jednoznacznie podkreślić,
że wielkość ładunku emitowanych zanieczyszczeń zależy od rodzaju i jakości paliwa ale przede wszystkim od technologii spalania
i techniki jej realizacji. Podczas spalania gazu ziemnego czy oleju
opałowego w warunkach dalekich od optymalnych będziemy mieć
także do czynienia z emisja produktów niepełnego i niecałkowitego
spalania (sadzą, WWA, LZO), a także z emisją tlenków azotu (NOx)
i siarki (SO2). Podobnie ma się także sytuacja z wykorzystywaniem
różnego rodzaju biomasy, jednego z głównych źródeł energii odnawialnej (OZE) w Polsce, jako paliwa. W przypadku biomasy mamy
do czynienia z pozytywną jej cechą, jako paliwa. Biorąc pod uwa-

gę strategię przeciwdziałania zmianom klimatu, biomasa staje się
atrakcyjnym zasobem energetycznym, uwzględniając przyjęte założenie, że emitowana ilość CO2 podczas jej spalania jest równoważna
ilości CO2 pochłoniętej z powietrza podczas jej wzrostu.
Energia elektryczna i ciepło, jako produkt, jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania współczesnego człowieka w cywilizowanym świecie, należy więc dążyć by w procesie jej wytwarzania emisja
zanieczyszczeń była jak najmniejsza. Z taką sytuacja mamy do czynienia, jeżeli proces spalania przebiega w optymalnych warunkach technologicznych i gdy stosowane są paliwa dla niej odpowiednie, zgodne
z wymaganiami technicznymi. Wprowadzanie najnowszych, najlepszych, dostępnych technologii produkcji energii elektrycznej i ciepła,
BAT (ang. Best Available Technologies); technik spalania oraz wtórnych metod oczyszczania spalin, przyczyniło się do znaczącej redukcji emisji zanieczyszczeń z sektora energetycznego i przemysłowego,
czyli emisji powodowanej przez tzw. źródła punktowe.
Emisja z sektora komunalno-bytowego
Spalanie stałych paliw kopalnych oraz biomasy w warunkach daleko odbiegających od optymalnych kojarzone jest z największym
zagrożeniem dla środowiska. Z takimi warunkami mamy często
do czynienia w kotłach c.o., piecach starej, tradycyjnej konstrukcji
eksploatowanych w indywidualnych gospodarstwach domowych
w sektorze komunalno-bytowym. Należy w tym miejscu podkreślić, że w trakcie spalania biomasy (drewna, słomy, itd.) w tego
typu urządzeniach grzewczych udział emitowanych drobnych cząstek pyłu PM10 i PM2.5 jest większy w porównaniu do węgla. A to
właśnie te frakcje pyłu wprowadzane do atmosfery są szczególnie
groźne dla życia i zdrowia człowieka. Na ich powierzchni zaadsorbowane są toksyczne zanieczyszczenia, wśród nich np. rakotwórczy
benzo(a)piren i inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, najgroźniejsze z trucizn – dioksyny, metale ciężkie, wiele innych
związków organicznych, w tym azotu, siarki i tlenu. Ilość emitowanych substancji toksycznych wzrasta znacząco jeżeli spalane są
odpady komunalne. Dotyczy to zarówno spalania samych odpadów
jak i współspalania z węglem, czy drewnem. Jak wynika z raportów
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), długotrwałe narażenie na
działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej
długości życia. Szacuje się (w 2000 r.), że życie przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej jest krótsze z tego powodu o ponad 8 miesięcy roku, a ilość przedwczesnych zgonów w UE to prawie 400 tysięcy. Krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia pyłu PM2,5 jest
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Zdrowie człowieka i stan środowiska i są ściśle
powiązane z jakością jego trzech podstawowych
elementów - gleby, wody i powietrza. Jednak to
jakość powietrza ma decydujące znaczenie
w procesie zanieczyszczania środowiska.

równie niebezpieczna, powodując wzrost liczby zgonów z powodu
chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych
przypadków wymagających hospitalizacji.
Niska emisja
Wprowadzanie dużych ilości zanieczyszczeń do powietrza z niskich emitorów – kominów prowadzi do powstania wysokich stężeń zanieczyszczeń w strefie o gęstej zabudowie i przyczynia się do
powstawania zjawiska smogu, które ostatnio jest tak często opisywane, zwłaszcza na przykładzie miasta Krakowa. Pojęcie smogu
pojawiło się kilkadziesiąt lat temu w Wielkiej Brytanii dla określenia złej jakości powietrza w Londynie (smog londyński), wówczas
w ciągu kilku dni zmarło ponad 4 tysiące ludzi (wielki smog londyński). W tym miejscu należy podkreślić różnicę pomiędzy pojęciem smogu, a niska emisją. Smog jest nienaturalnym zjawiskiem
atmosferycznym charakteryzującym się współwystępowaniem zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka
oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych: znacznej wilgotności powietrza (mgła, bliskość akwenów i cieków wodnych) i braku przewietrzania, wiatru. Natomiast pojęciem niskiej
emisji, określa się emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z emitorów o wysokości poniżej 40 m. Czyli pojęcie niskiej
emisji dotyczy nie tylko emisji z indywidualnych gospodarstw domowych (domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne), ale także
z instalacji spalania eksploatowanych w lokalnych kotłowniach
małej mocy cieplnej, budynkach użyteczności publicznej, warsztatach, przedsiębiorstwach usługowych, piekarniach, itd.. Pod tym
pojęciem kryje się też emisja komunikacyjna - transportowa (samochody osobowe, dostawcze, tiry itd.) oraz tzw. emisja niezorganizowana emisja powodowana pożarami, praca polowymi, czy
pyleniem ze składowisk materiałów sypkich, a także spowodowana awariami przemysłowymi. W uwarunkowaniach Polski pojęcie emisji niskiej wiąże się przede wszystkim ze spalaniem paliw
stałych (paliwa kopalne i stała biomasa), zwłaszcza węgla w indywidualnych gospodarstwach domowych. Nie należy jednak zapominać, że również z kotła gazowego, czy olejowego emitowane są
produkty spalania, w tym: H2O, CO2, NOx, SO2, ale także CO, lotne związki organiczne (LZO, OGC), sadza rtęć. Oczywistym jest,
że ładunki tlenku węgla i sadzy, tlenków siarki czy azotu emitowane ze spalania gazu lub oleju w nowoczesnych kotłach c.o. są nieporównywalnie mniejsze niż ze spalania węgla czy drewna, w przeliczeniu na jedną jednostkę ciepła użytkowego, zwłaszcza w sytuacji

gdy te paliwa stałe, często złej jakości, są spalane w nieefektywnych
energetycznie piecach, kotłach c.o. o przestarzałej konstrukcji.
Niska emisja nie występuje tylko w Polsce, jest to problem wielu
krajów, również UE. Polska jednak należy do tych krajów, w których
głównym źródłem powstawania niskiej emisji jest sektor komunalno-bytowy. W 2013 roku w Polsce udział emisji z sektora komunalno-bytowego w całkowitej rocznej emisji CO, TSP, PM10, PM2.5,
WWA i PCDD/PCDFs wynosił odpowiednio: 64,1%, 40,1%, 50,0%,
50,8%, 87,1%, 67,7%.1 Udział tego sektora w całkowitej krajowej
emisji powyżej wymienionych zanieczyszczeń nie ulega znaczącej
zmianie/redukcji od wielu lat, jest bowiem uzależniony także od
długości sezonu grzewczego. Raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) dotyczący jakości powietrza w Europie potwierdza regionalne zróżnicowanie jakości powietrza w krajach UE i występowanie tzw. „hot – spotów”, do których został zaliczony obszar Europy
środkowo-wschodniej, obejmujący swym zasięgiem woj. śląskie
i małopolskie.2
W Polsce, wysokiego udziału sektora komunalno-bytowego
w niskiej emisji często uzasadniany jest uwarunkowaniami technicznymi, ekonomicznymi i społecznymi. Należy jednak zauważyć, że
obserwowany od ponad 20 lat rozwój technik spalania paliw stałych,
węgla i biomasy w urządzeniach grzewczych małej mocy skutkuje dostępnością na rynku kotłów c.o. na paliwa spełniających wymagania
najlepszych dostępnych technik (BAT). Ich poprawna eksploatacja
zapewnia ograniczenie emisji pyłów (TSP, PM10 i PM2.5) i benzo(a)
pirenu do poziomu określonego wymaganiami dyrektywy CAFE.3 Od
ponad 15 lat w województwie śląskim realizowane są przedsięwzięcia
na rzecz ograniczenia niskiej emisji z sektora komunalno-bytowego programy ograniczania niskiej emisji (PONE) dofinansowywane ze
środków WFOŚiGW, a ostatnio także w skali całej Polski ze środków
NFOŚiGW (KAWKA).4 Barierą dla uzyskania tych efektów jest niestety brak kompleksowych krajowych uregulowań prawnych w zakresie wytwarzania czystego ciepła użytkowego w instalacjach spalania
małej mocy z paliw stałych – węgla i stałych biopaliw. Doświadczenia
innych krajów UE (jak np. UK, Irlandii, Austrii) pokazały, że trwałe
ograniczenie emisji zanieczyszczeń z sektora komunalno-bytowego
jest możliwe, również przy dalszym wykorzystaniu paliw stałych. Należy w tym miejscu także podkreślić, że wzrost świadomości społecznej (przykład Krakowa) przyczynia się do zwiększenia presji ze strony
społeczeństwa do podejmowania systemowych działań w zakresie
ograniczania emisji zanieczyszczeń do środowiska. Działania takie
obserwowane są na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, od-
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„Szacuje się (w 2000 r.), że życie przeciętnego
mieszkańca Unii Europejskiej jest krótsze z tego powodu
o ponad 8 miesięcy roku, a ilość przedwczesnych zgonów
w UE to prawie 400 tysięcy.”

noszą się przede wszystkim do sektora komunalnego, ale także z sektora komunikacji i transportu, gdyż ich udział w imisji stale rośnie,
czego dowodem są jest wysoki udział sadzy (EC) i NOx w stężeniach
w obszarach zurbanizowanych.
Działania dla ograniczenia niskiej emisji z sektora komunalno-bytowego; Mając powyższe na uwadze, ograniczenie emisji z sektora
komunalno-bytowego wymaga wielokierunkowych działań technicznych i pozatechnicznych. Do metod technicznych należy zaliczyć:
zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację
i termorenowację, wykorzystanie istniejących sieci ciepłowniczych,
budowę lokalnych kotłowni dla budownictwa wielorodzinnego, substytucję paliwową – zastąpienie węgla gazem, wykorzystanie OZE,
modernizację instalacji paliw stałych – zastąpienie nieefektywnych
urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi instalacjami spalania spełniającymi wymagania BAT (ang. Best Availably Technology),
stosowanie kwalifikowanych paliw stałych węglowych i stałych biopaliw, paliw bezdymnych, niskoemisyjnych.5 Do grupy technicznych
działań równolegle z innowacyjnymi, niskoemisyjnymi technikami
spalania oraz stosowaniem kwalifikowanych paliw stałych należy zaliczyć także instalowanie systemów kondycjonowania spalin. W tym
zakresie zastosowanie znajdują układy odpylania gazów odlotowych,
jak np. elektrofiltry czy filtry tkaninowe oraz odpylacze mechaniczne,
stosowane instalowane w systemach spalania małej mocy eksploatowanych również w ogrzewnictwie indywidualnym.6
Obok środków technicznych konieczna jest także jednoczesne
stosowanie narzędzi pozatechnicznych, w tym wprowadzenie szczególnie w przypadku naszego kraju: obligatoryjnych standardów emisji
z instalacji spalania paliw stałych o mocy poniżej 1MW, standardów
jakościowych dla paliw stałych dla sektora komunalno-bytowego oraz
kontroli i monitorowania ich jakości, zakaz stosowania pozasortymentowych paliw stałych (produktów ubocznych górnictwa węglowego - mułów, szlamów węglowych),7 ujednoliconego w skali kraju
systemu kontroli stanu instalacji spalania małej mocy w sektorze
komunalno-bytowym z wykorzystaniem aktualnie działającej służby
kominiarskiej, ogólnokrajowego finansowego programu motywacyjnego redukcji emisji z indywidualnych gospodarstw domowych,
systemu dobrowolnych zobowiązań energetyczno-emisyjnych oraz
ciągłej edukacji szeroko rozumianego społeczeństwa w zakresie wytwarzania czyste ciepło do celów użytkowych z paliw stałych. Sytuacja
ekonomiczna, społeczna i gospodarcza naszego kraju, w tym brak
rodzimych znaczących zasobów niskoemisyjnych paliw kopalnych
– gazu, ropy, skłania do promowanie dobrych praktyk w zaopatrze-

niu w ciepło gospodarstw domowych, z wykorzystaniem lokalnych
surowców energetycznych. Dotyczy to zwłaszcza paliw stałych węglowych i biomasy, w szczególności drewna (stałych biopaliw), będących
w aktualnych uwarunkowaniach Polski podstawą bezpieczeństwa
energetycznego.
Odpowiedzią na stojące przed Polską wyzwania związane
z poprawą jakości powietrza, w tym dotyczące ograniczenia emisji
niskiej z sektora komunalno-bytowego jest przyjęty przez MŚ Krajowy Program Ochrony Powietrza.8 Zawiera on wytyczne niezbędnych kompleksowych działań na poziomie krajowym, regionalnym
i lokalnym z uwzględnieniem także niezbędnego wsparcia finansowego dla termorenowacji indywidulanych budynków mieszkalnych
i restrukturyzacji rozproszonego ciepłownictwa. Celem (KPOP)
jest poprawa jakości powietrza na terenie całej Polski. Dotyczy to
w szczególności obszarów o najwyższych stężeniach zanieczyszczeń
powietrza oraz obszarów, na których występują duże skupiska ludności. Kolejnym i istotnym aktem prawnym dającym już samorządom wojewódzkim narzędzie do podejmowania działań w obszarze
ograniczania emisji z sektora komunalno-bytowego jest znowelizowana ustawa Prawo Ochrony Środowiska w zakresie art. 96 (tzw.
Ustawy antysmogowa). Znowelizowana ustawa Prawo Ochrony
Środowiska w odniesieniu do art. 96 (tzw. Ustawy antysmogowej)
daje możliwość podejmowania decyzji przez jednostkę samorządu
terytorialnego - sejmik województwa ograniczający lub wręcz zakazujący eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Brzmienie tej nowelizacji jest następujące:9 „Art. 96. Punkt 1. Sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia
negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko,
wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw”. Dalsze zapisy Art. 96 szczegółowo określają sposób i zakres przygotowania takiej uchwały. Na
szczeblu odpowiednich ministerstw Rządu RP podjęte zostały działania dotyczące opracowania ogólnokrajowych uregulowań prawnych, zarówno w odniesieniu do standardów emisji dla instalacji
spalania o mocy poniżej 1MW, jak i jakości paliw stałych stosowanych w sektorze komunalno-bytowego.
Czyste ciepło z paliw stałych dla indywidualnych gospodarstw
domowych; jak już powyżej wspomniano wytwarzanie czystszego
ciepła z paliw stałych w warunkach eksploatacji w gospodarstwie domowych wymaga użytkowania odpowiedniej instalacji spalania spełniającej wymagania techniki spalania typu BAT, [7], ale także czystszych, kwalifikowanych paliw stałych.10 Należy jeszcze raz podkreślić,
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tabela 1 Wymagania emisyjne normy produktowej dla kotłów opalanych paliwami stałymi o mocy poniżej 0,5 MW
wg PN EN 303-5:2012,
Źródło: PN EN 303-5:2012E; Kotły grzewcze Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500
kW. Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie; https://pzn.pkn.pl/kt/info/published/9009434983
Graniczne wartości emisji
Nominalna
PALIWO

moc cieplna

mg/m3 przy 10 % O2*1

w kW

CO

OGC*2

Pył (TSP)

Klasa

Etap wprowadzenia

Etap wprowadzenia

Załadunek ręczny
Biopaliwo
Paliwo
kopalne

3

≤ 50

5000

> 50 do 150

2500

>150 do 500

1200

≥ 50

5000

4

5

3

4

5

3

150
100
1200

700

4

5

75

60

60

40

150
150

100

50

30

150

150

125

> 50 do 150

2500

100

125

>150 do 500

1200

100

125

≤ 50

3000

100

150

> 50 do 150

2500

80

>150 do 500

1200

≥ 50

3000

Załadunek automatyczny
Biopaliwo
Paliwo
kopalne

1000

500

150

80

30

20

150

100

125

> 50 do 150

2500

80

125

>150 do 500

1200

80

125

*1 odniesiona do spalin suchych, 0°C, 1013 mbar; *2 zawartość węgla organicznie związanego, podawana jako zawartość pierwiastka C (węgla) w suchych spalinach.

tabela 2 Wymagania energetyczno-emisyjne w odniesieniu kotłów o mocy ≤ 500kW na paliwa stałe, wg ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE)
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r., [16]
Źródło: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, (Rozporz. UE 2015.1189 kotły paliwo stałe.pdf)
Rok obowiązywania od 2020(1)
Sezonowa emisja zanieczyszczeń(4)

Rodzaj stałego

Sezonowa sprawność

paliwa

energetyczna

Pył (PM)

OGC

CO

NOx

%

mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/m3

Automatyczne zasilanie paliwem
Biopaliwa

75(2); 77(3)

40

20

500

200

Kopalne

75(2); 77(3)

40

20

500

350

Ręcznie zasilane paliwem
Biopaliwa

75(2); 77(3)

60

30

700

200

Kopalne

75(2); 77(3)

60

30

700

350

że to nie paliwa są odpowiedzialne za wysokie emisje zanieczyszczeń,
zwłaszcza toksycznych substancji, ale technologie ich spalania, a dla
skutecznego ograniczenia emisji źródła spalania w gospodarstwach
domowych należy traktować jak instalacje spalania, w których kocioł,
komin i paliwo muszą być traktowane integralnie.
Uregulowania prawne
Aktualnie wprowadzane na rynek kotły c.o. na paliwa stałe są poddawane badaniom w laboratoriach akredytowanych przez PCA
(Polskie Centrum Akredytacji) na zgodność z normą PN EN 3035:2012, tab. 1.11 Badania te nie są jednak obligatoryjne.

W wyniku wieloletnich prac Komisja Europejska w 2015 roku
przyjęła dwa rozporządzenia do Dyrektywy ErP dotyczące minimalnej wartości sezonowej sprawności urządzeń grzewczych oraz
dopuszczalnych wielkości sezonowych emisji CO, OGC, NOx,
które będą obowiązywać we wszystkich krajach UE dla kotłów c.o.
i ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe, odpowiednio od roku
2020 i 2022, tab. 2 i tab. 3., [16, 17].
Pozyskiwanie czystego ciepła w kotłach c.o. spełniających zarówno najwyższe wymagania klasy 5 zgodnie z norma PN EN 3035:2012, (tab.3), jak i wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 (które będzie obowiązywać od roku 2020) jest
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tabela 3 Wymagania energetyczno-emisyjne w odniesieniu kotłów o mocy ≤ 500kW na paliwa stałe, wg ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE)
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r., [16]
Źródło: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, (Rozporz. UE 2015.1189 kotły paliwo stałe.pdf)

Rok obowiązywania od 2020(1)
Sezonowa emisja zanieczyszczeń(4)

Sezonowa sprawUrządzenie

ność energetyczna

Pył (PM)

OGC

CO

NOx
mg/m3

%

mg/m3

g/kg (3)

mg/m3

mg/m3

30

50

6

120

2000

Ogrzewacze

200(4)

pomieszczeń,
otwarte

300(5)

Ogrzewacze

200(4)

pomieszczeń

65

40

5

120

1500

zamknięte

300(5)

Piece peletowe

79

20

2,5

60

300

Kuchnie

65

40

5

120

1500

200

200(4)
300(5)

(1) Państwa Członkowskie UE mogą wdrożyć do prawa narodowego wcześniej, przed rokiem 2022; (2)oznaczany metodą grzanego filtra; (3) oznaczany metodą tunelu
rozcieńczającego; (4) dla stałych biopaliw, (5) dla stałych paliw kopalnych, (6) odniesiona do spalin suchych, 0°C, 1013 mbar, o zawartości 13%O2.

tabela 4 Propozycja standardy jakościowe dla kwalifikowanych paliw węglowych dla kotłów typu BAT z automatycznym zasilaniem w paliwo, [20, 21]]
Źródło: K. Kubica i inni; Uwagi PIE z dnia 12 lutego 2014 r. do Projektu z dnia 04.12.2014 wersja 2.0 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw stałych, http://www.pie.pl/aktualności/opinia-pie-do-projektu-rozporzadzenia-mg-w-sprawie-wymagan-jakosciowych-dla-pali.html.; R.
Kubica, K. Kubica: Oszacowanie trendu wskaźników emisji TSP oraz PM10 i PM2.5 ze spalania paliw stałych w sektorach mieszkalnictwa i usług w latach 20002013; Ekspertyza nr 3 Instytutu Ochrony Środowiska – PIB; Warszawa, grudzień 2014.
Parametr

Symbol

Jedn.

Zakres parametrów paliw wysokiej jakości dostęp-

Klasa A/A1

nych na rynku
Qri

MJ/kg

24-29

26-271)

W rt

%

6-15

≤ 10

Ar

%

3-10

≤ 8 (1)

n.d.

< 20

< 10

tS

°C

> 900

> 1100

tA

°C

≥ 1200

> 1250

Uziarnienie

n.d.

mm

4-252, 4)

4-253)

Udział podziarna

n.d.

%

≤5

≤3

Wartość opałowa
Zawartość wilgoci,
%
Zawartość popiołu

Zdolność spiekania RI
Temperatura spiekania popiołua)
Temperatura mięknienia popiołua)
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Rys. 1. Stopień redukcji krajowej emisji / proc./ wybranych zanieczyszczeń – TSP, NMVOCs, B(a)P oraz PCDD/Fs po wymianie wszystkich urządzeń grzewczych opalanych paliwami – węglem i biomasą drzewną na kotły typu BAT, klasa 5 (40% kotłów automatycznie, 60% kotłów ręcznie zasilanych paliwem), klasy 5 wg PN EN 303-5:2012; w odniesieniu do ilości zużytych paliw stałych w indywidualnych gospodarstwach domowych w roku 2012, [10, 21].
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Rys. 2. Stopień redukcji krajowej emisji / proc./ wybranych zanieczyszczeń – TSP, NMVOCs (OGC) po wymianie wszystkich urządzeń
grzewczych opalanych paliwami – węglem i biomasą drzewną na kotły klasy 3 lub klasy 4, wg PN EN 303-5:2012; w odniesieniu do
ilości zużytych paliw stałych w indywidualnych gospodarstwach domowych w roku 2012, [10, 21].
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determinowane stosowaniem kwalifikowanych paliw stałych.12
Na rynku paliw węglowych dostępne są kwalifikowane paliwa
stałe w odpowiedniej ilości dla sektora komunalno-bytowego.13
Brak jest w dalszym ciągu odpowiednich uregulowań prawnych
w zakresie standaryzacji paliw węglowych, pomimo intensywnych prac obejmujących procedurę konsultacji w latach 2014
– 2015 nad Projektem Rozporządzenia Ministra Gospodarki
(z dnia 14.07.2015 r. wersja 2.9). Standardy dotyczące jakości
paliw węglowych dla kotłów automatycznie zasilanych paliwem
winny dotyczyć, wartości opałowej, zawartości popiołu, wilgoci, siarki całkowitej, składu ziarnowego, a także temperatur charakterystycznych popiołu. Proponowane parametry podlegające

regulacji przedstawia tablica 4 [18, 20]. Wymagania winny także
dotyczyć zawartości siarki, która dla tych instalacji nie powinna przekraczać 1,0%, a optymalnie winna być niższa niż 0,8%,
wskazane i celowe byłoby także ujęcie w standardach wymagań
dotyczących ograniczenia zawartości chloru (ograniczenie emisji
dioksyn) oraz rtęci.
Należy podkreślić, że polskie branże producentów urządzeń
grzewczych oraz kwalifikowanych paliw stałych (węglowych i stałych
biopaliw) oferują kotły spełniające wymagania BAT czystego spalania
(o mocy do 1MW), zarówno ręcznie jak i automatycznie zasilane paliwem spełniające wymagania najwyższej klasy 5 wg normy PN EN
303-5:2012, tablica 1, [14]. Branża produkcji kotłów c.o. na paliwa
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Rys. 3. Roczna emisja benzo(a)pirenu ze spalania węgla w lokalnych źródłach małej mocy w województwie śląskim (tys. kg): A – 2
mln ton węgla sortymentowego; B – 2,4 mln ton paliwa sortymentowego; C – 2,4 mln ton paliwa węglowego, z uwzględnieniem
współspalania 0,4 mln ton mułów; D – ze spalenia 1,2 mln ton kwalifikowanych sortymentów węgla w nowoczesnych kotłach
komorowych i 1,2 mln ton węgla w nowoczesnych kotłach automatycznych; E – ze spalenia 2,4 mln ton węgla w nowoczesnych,
automatycznych kotłach; F – z zastąpienia energii zawartej w 2,4 mln ton węgla olejem opałowym.
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stałe jest potencjalnie największą w całej Europie, z produkcją ponad
170 tys. sztuk kotłów rocznie, w tym spełniających już wymagania
rozporządzenia KE do dyrektywy ErP.14
Przeprowadzone zostało oszacowanie wymiany wszystkich,
aktualnie stosowanych urządzeń grzewczych w sektorze mieszkalnictwa, opalanych paliwami stałymi. Założono wymianę starych
urządzeń na instalacje spalania paliw stałych - kotły spełniające wymagania najwyższej klasy wg. normy PN EN 303-5:2012, współpracujące z odpowiednio dostosowanymi systemami odprowadzania spalin
(kominami) i zasilane kwalifikowanymi paliwami stałymi. W wyniki
przeprowadzonej analizy stwierdzono, że takie działanie pozwoli na
ponad 90–procentową redukcję emisji pyłu, lotnych związków organicznych oraz blisko 90-procentowe ograniczenie emisji benzo(a)pirenu, rys.1., [10, 21]. Natomiast, stopień redukcji ilości emitowanych
dioksyn jest niższy i winien być wspomagany stosowanie paliw o jak
najniższej zawartości chloru w paliwie. Należy również zauważyć, że
redukcji ulegnie także emisja dwutlenku węgla CO2. Uniknięta emisja CO2 będzie uzależniona od sprawności energetycznej aktualnie
eksploatowanych urządzeń i nowo instalowanych kotłów. Ewentualna wymiana wszystkich kotłów, aktualnie eksploatowanych na kotły
spełniające wymagania klas niższych tj. klasy 3 i 4 przyczyni się do
ograniczenia emisji pyłu i lotnych związków organicznych o ponad
80%, rys. 2.
Konieczne jest także wprowadzenie zakazu wykorzystywania mułów, miałów energetycznych i flotokoncentratów jako paliwa w instalacjach spalania małej mocy. Zdecydowanie się to do
ograniczenia emisji CO, OGC, pyłu, a także benzo(a)pirenu i innych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych kancerogennych i toksycznych dla zdrowia człowieka. W 2012 roku na
rynku, według danych WIOŚ w Katowicach, 788 308 ton mułów
trafiło do indywidualnych gospodarstw oraz małych firm i warsztatów, [11]. Oszacowany wzrost emisji z tytułu wykorzystania 400
tys. ton w indywidualnych gospodarstwach domowych na obszarze
województwa Śląskiego spowodował ponad 2-krotny wzrost emisji
pyłu całkowitego i ponad 3-krotny wzrost emisji benzo(a)pirenu
w porównaniu do emisji wyznaczonej ze spalenia sortymentowego
węgla, z wykorzystaniem wskaźników emisji przyjętych przez IOŚ
KOBIZE w Warszawie do celów corocznej krajowej inwentaryzacji
emisji, [11], rys. 3.

O wielkości emisji z procesu spalania paliw stałych w urządzeniach grzewczych małej mocy, oprócz organizacji procesu spalania w nim zastosowanej i jakości paliwa decyduje również układ
odprowadzenia spalin. Dobór komina, jego konstrukcja (wymiary) oraz materiały konstrukcyjne mają bardzo istotny wpływ na
przebieg procesu spalania, uzyskiwaną sprawność energetyczną
oraz ilość wprowadzanych zanieczyszczeń do atmosfery, zwłaszcza
w przypadku urządzeń pracujących w układzie ciągu naturalnego.15 Niewłaściwie dobrany lub niewłaściwie eksploatowany system
odprowadzenia spalin jest przyczyną złego funkcjonowania całej
instalacji spalania, co skutkuje zanieczyszczeniem układu spalinowego sadzą i substancjami smolistymi, a to z kolei powoduje
zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz zagrożenie dla zdrowia
(zatrucie tlenkiem węgla, czadem), powstawaniem pożarów, a nawet utratą życia.
Należy zauważyć, że każda nowa inwestycja to konieczność poniesienia określonych kosztów. Oczywistym jest, że zawsze jest „coś
za coś lub z niczego może być tylko nic”. Nowe instalacje spalania,
to koszt kotła, instalacji kominowej i paliwa o odpowiedniej jakości, dlatego konieczne jest zewnętrzne wsparcie finansowe dla osób
fizycznych, właścicieli indywidualnych budynków jednorodzinnych,
w ramach odpowiednich programów PONE. Ale już eksploatacja
instalacji z nowoczesnym kotłem jest opłacalna. Uśredniony koszt
pozyskania jednostki ciepła użytkowego w kotłach nowoczesnej konstrukcji (klasa 5 wg PN EN 303-5 2012) zasilanych ręcznie lub automatycznie kwalifikowanymi paliwami stałymi jest niższy od kosztu
wytworzenia ciepła w kotłach starej konstrukcji, nawet w przypadku
stosowania mułów węglowych, odpowiednio od 33 zł/GJ do 44 zł/GJ
wobec 40,1 – 56,9 zł/GJ, rys. 4.16 Należy pamiętać także o korzyściach
środowiskowych oraz ułatwieniu w eksploatacji, obsłudze instalacji
grzewczej.
Programy PONE – dobre praktyki; często słyszy się stwierdzenia,
że programy ograniczania niskiej emisji (PONE) nie zdały egzaminu.
Czy to oznacza, że nie należy propagować tego rodzaju programów
jako dobrych praktyk? Wręcz przeciwnie, aktualnie dostępne na rynku kotły c.o. zasilane paliwami stałymi, spełniające wymagania BAT
(z zastosowanym urządzeniem odpylającym - elekrofiltrem) z powodzeniem mogą konkurować z kotłami olejowymi, za wyjątkiem dwutlenku siarki, czy tlenków azotu.
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Rys. 4. Koszt wytworzenia jednostki ciepła użytkowego z różnych paliw węglowych w kotłach małej mocy, [PLN]: A – kotły zasilane ręcznie paliwem; B – kotły zasilane automatycznie paliwem, technika spalania typu BAT
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Przykładem dobrych praktyk w realizacji programów ograniczania niskiej emisji było realizowane przedsięwzięcie PONE
w Mieście Tychy w latach 2002 – 2007.17 Zmodernizowano w tym
czasie 2200 kotłowni węglowych, poprzez zainstalowanie kotłów
z automatycznym zasilaniem komory spalanie w paliwo (1249
kotłów węglowych retortowych, 767 kotłów węglowych podsuwowych – miałowych), 160 kotłów gazowych i 24 kotły olejowe
- w miejsce starych pieców i kotłów węglowych. Sumaryczna
roczna emisja zanieczyszczeń z jednej instalacji spalania węgla
o mocy 25kW uległa zmniejszeniu o około 90%, z 1340 kg do 155
kg, rys. 5 Należy także podkreślić, że wymiana starej instalacji
opalanej paliwami stałymi na nowoczesne, z automatyzacją procesu spalania to także oszczędność paliwa (o około 30% w sezonie grzewczym) oraz ułatwienie w eksploatacji, obsłudze instalacji grzewczej.
Konstrukcja kotłów najnowocześniejszych kotłów typu BAT
opalanych paliwami stałymi, umożliwia współpracę z instalacjami
solarnymi, a jednocześnie uniemożliwia spalanie odpadów komunalnych i paliw niskiej jakości.
Należy także podkreślić, że Polska jest największym producentem instalacji grzewczych (kotłów c.o., ogrzewaczy pomieszczeń,
kominków) zasilanych paliwami w Europie, w tym tych o najwyższych parametrach jakościowych. Zapewnienie serwisu producenckiego dla takich urządzeń jest już standardem. Uzyskanie trwałości
założonego efektu ekologicznego w programie PONE warunkowane
jest nie tylko zastosowaniem kotła typu BAT, ale także stosowaniem
paliwa węglowego o odpowiedniej jakości, tzw. paliwa kwalifikowanego, zgodnego z dokumentacją techniczną kotła. Wskazanym jest
także objęcie takiej instalacji kotłowej nadzorem, z wykorzystaniem
służb kominiarskich. Odpowiednio sformułowane zapisy winne być
zawarte w regulaminie programu PONE.
Podsumowując, dostępne są paliwa stałe o wysokiej jakości,
posiadamy także mocną branżę producentów kotłów na paliwa stałe, zdolną do dostarczania na rynek urządzeń grzewczych
spełniających wymagania najwyższych klas wg normy PN EN
303-5:2012. W tej sytuacji wprowadzenie KPOP oraz ustawy „antysmogowej” winno być szansą dla zapewnienia trwałej poprawy
jakości powietrza i docelowego spełnienia wymagań dyrektywy
CAFE i tym samym wyeliminowania zagrożenia dla zdrowia spo-
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łeczeństwa wynikającego ze stosowania paliw stałych w sektorze
komunalnym.
Na ogrzewanie indywidualnych gospodarstw domowych zużywamy rocznie od 11 do 12 mln ton węgla opałowego oraz 7-8
mln ton drewna, w zależności od długości okresu grzewczego, co
stanowi równowartość około 14 miliardów m3 gazu ziemnego. Nie
jest możliwe zastąpienie tanich, rodzimych paliw stałych czystym
paliwem własnym. Polska nie posiadamy własnych zasobów w ilości
wystarczającej dla zaspokojenia potrzeb. Nie ma też takiej potrzeby.
Co ważne, gaz ziemny – podobnie jak olej opałowy (produkt przetwarzania ropy naftowej) i węgiel – to paliwa kopalne. A paliwem
odnawialnym jest biomasa drzewna, o dużym potencjale surowcowym w naszym kraju. Dlatego też, mając na uwadze bezpieczeństwo
energetyczne, ochronę środowiska i zdrowia, rozwój gospodarki
oraz rynek pracy, konieczne jest odpowiednie wykorzystanie art. 96
ustawy POŚ przez jednostki samorządowe. Konieczne i niezmiernie
pilne jest wprowadzenie ogólnokrajowych uregulowań prawnych
w odniesieniu do instalacji spalania małej mocy w sektorze komunalno-bytowym, obligatoryjnych dla całego kraju jako narzędzia
realizacji artykułu 96 ustawy POŚ, których niezbędność została zapisana Krajowym Programie Poprawy Jakości Powietrza, [12].
Powietrze nie zna granic, dlatego też mieszkańcy miejscowości, których dotyka problem niskiej emisji coraz częściej postrzegają
stan powietrza jako ważny element jakości życia i oczekują podejmowania działań przez lokalne władze samorządowe. Należy podkreślić, że tylko działania na poziomie co najmniej regionalnym,
zabezpieczone odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, dadzą
oczekiwany rezultat trwałej poprawy jakości powietrza.
Konieczne jest także opracowanie krajowej strategii wsparcia finansowego dla eliminacji głównego źródła zanieczyszczenia powietrza i przekraczania norm jego jakości w Polsce, tj. indywidualnych,
niskosprawnych i wysokoemisyjnych palenisk na paliwa stałe w sektorze gospodarstw domowych. Strategia winna uwzględniać możliwości
wykorzystania różnych instrumentów finansowych, w tym w formie
bezzwrotnych dotacji oraz kredytów i wkładu własnego przedsięwzięcia u indywidualnego użytkownika instalacji spalania. Stworzenie
instrumentu finansowego dedykowanego setkom tysięcy indywidualnych użytkowników palenisk na paliwa stałe stanowi poważne wyzwanie i powinno być ujednolicone dla obszaru całego kraju.
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Tabela 3. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla kotłów c,o, opalanych gazem, olejem, peletami drzewnymi (kotły peletowe) i węglem (kotły retortowe),
(źródło: K. Kubica, oprac. własne.
(*) wartości wyrażone w kg/GJ; a) zawartość siarki – 0,3%; b) zawartość siarki – 0,6%; TSP – pył całkowity (w tym sadza), OGC – węgiel organicznie związany, lotne
związki organiczne
Paliwa
Wyszczególnienie

Sprawność, ηn %
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Gaz
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92(*)

NOx jako NO2
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(*) wartości wyrażone w kg/GJ; a) zawartość siarki – 0,3%; b) zawartość siarki – 0,6%; TSP – pył całkowity (w tym sadza), OGC – węgiel organicznie związany, lotne związki
organiczne
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Rys. 5. Suma emisji zanieczyszczeń z pojedynczego kotła przed i po programie PONE, [24]
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Wpływ transportu na stan
jakości powietrza
w miastach polskich

Transport jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza.
Dotyczy to zarówno emisji gazów cieplarnianych jak i zanieczyszczenia
powietrza w warstwach przyziemnych. W opracowaniu uwaga skoncentrowana jest na wpływie transportu na jakość powietrza w miastach.
Zaprezentowano skrótowo wyniki badań i analiz sytuacji w miastach
polskich z porównaniem do sytuacji i trendów z innych miast europejskich. Ocena sytuacji była podstawą sformułowania wyzwań.
Wpływ transportu na stan jakości powietrza
w miastach polskich
W artykule uwaga skoncentrowana została na wpływie emisji zanieczyszczeń przez transport na jakość powietrza w dolnych warstwach
atmosfery (tzw. warstwy przyziemne). Zanieczyszczenie powietrza
w warstwach przyziemnych należy do najgroźniejszych przyczyn chorób i przedwczesnych zgonów. Dotyczy to przede wszystkim obszarów
miejskich i krajów o wyższym poziomie rozwoju. Z badań krajowych
wynika, że niektóre miasta polskie znajdują się na czołowych miejscach
miast europejskich o najwyższych stężeniach substancji szkodliwych
dla zdrowia. Jedna z najważniejszych przyczyn, to zanieczyszczenia
emitowane przez transport drogowy. M.in., zawierają one substancje
określanych jako kancerogenne, powodujące - przy długotrwałym narażeniu - rozwój komórek rakowych. Innym skutkiem są choroby układu oddechowego, w tym astma. Najgroźniejsze substancje, to benzen,
tlenki azotu, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i pyły.
Lista zanieczyszczeń, zdefiniowana przepisami krajowymi1 obejmuje:
-- zanieczyszczenia gazowe: dwutlenek siarki SO2, dwutlenek azotu NO2, tlenki azotu NOx (dwutlenek azotu i tlenek azotu łącznie,
w przeliczeniu na dwutlenek azotu), benzen C6H6, tlenek węgla CO
i ozon O3,
-- pył zawieszony PM2.5, pył zawieszony PM10 oraz ołów Pb, arsen
As, kadm Cd, nikiel Ni i benzo(a)piren B(a)P zawarte w PM10.
W cytowanym rozporządzeniu Ministra Środowiska określono
„poziomy dopuszczalne, docelowe i cele długoterminowe w odniesieniu do zanieczyszczeń powietrza w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu...Normy te zostały ustanowione ze względu na
ochronę zdrowia ludzkiego.”
Z badań i analiz wynika, że na liście składników zanieczyszczeń
powietrza w przyziemnej warstwie atmosfery, najbardziej istotnych
z punktu widzenia ochrony zdrowia i życia ludzkiego, czołowe miejsca zajmują:

-- pyły zawieszone, w tym zwłaszcza pył PM2.5 (cząstki o średnicy
aerodynamicznej poniżej 2.5 µm); poza kształtem, wpływ na zdrowie zależy od składu chemicznego, zależnego od źródła; najbardziej
niebezpieczny jest pył pochodzący ze spalania paliw kopalnych lub
biomasy; w szczególności, w skład tego pyłu wchodzą często substancje rakotwórcze;
-- zanieczyszczenia gazowe, takie jak tlenek węgla (CO), dwutlenek
siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2) i ozon troposferyczny (O3).
Dodatkowo, w przypadku równoczesnej ekspozycji na zanieczyszczenia gazowe i pyłowe, następuje wzmocnienie negatywnego
wpływu tych ostatnich (pyły wtórne i/lub modyfikacja składu chemicznego pyłów pierwotnych).
Badania i analizy zanieczyszczenia powietrza w przyziemnej
warstwie atmosfery są prowadzone przez jednostki badawcze, organizacje i podmioty lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe
(ONZ, WHO, UE i in.). Porównanie wyników badań i analiz oraz
przepisów jest utrudnione zróżnicowaniem używanych terminów
i definicji. Przykładem są wariantowe definicje terminu „niska emisja” (ang. low emission):
-- „niska emisja” - emisja do atmosfery produktów spalania paliw
stałych, ciekłych i gazowych ze źródeł emisji – emiterów - znajdujących się na wysokości nie większej niż 40 m (przyziemna warstwa
atmosfery); definicja ta nie obejmuje zanieczyszczeń z innych źródeł, np. pyłów powstających na styku opon z nawierzchnią, ścierania
klocków i tarcz hamulcowych;
-- „niska emisja” - poza emisją ze „spalania paliw stałych, ciekłych
i gazowych” obejmuje także inne zanieczyszczenia, np. pyły emitowane przez transport,
-- „niska emisja powierzchniowa” – poziom zanieczyszczeń powietrza w przyziemnej warstwie atmosfery mierzony na stacjach pomiarowych; definicja ta obejmuje również zanieczyszczenia emitowane poza warstwą przyziemną, oraz poza analizowanym obszarem.
Jednym z kluczowych dylematów jest, jak zidentyfikować rodzaj
i lokalizacje emitora, jeżeli poziomy zanieczyszczenia są badane/rejestrowane w wybranych punktach. Dane ze stacji pomiarowych nie
dostarczają bowiem danych o źródle danego zanieczyszczenia (emisje
napływowe i odpływowe!!).
Polska w Unii Europejskiej
Udział transportu w sumarycznej emisji najbardziej szkodliwych
składników zanieczyszczenia przyziemnych warstw atmosfery w Pol-
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sce jest zbliżony do wartości średnich dla Unii Europejskiej. Transport
jest głównym źródłem emisji tlenków azotu NOx (UE - 39,2%, PL 33,2%) oraz istotnym źródłem emisji tlenku węgla CO (UE – 24,6%,
PL – 23,2%) i pyłów: PM10 (UE – 12,9%, PL – 9,6%), PM2,5 (UE –
14,6%, PL – 16,6%)2. Znacznie większe są natomiast różnice między
poziomem zanieczyszczenia przyziemnych warstw powietrza w miastach polskich i miastach większości krajów Unii Europejskiej, w tym
zwłaszcza Europy zachodniej.
Jedną z głównych przyczyn wysokich wskaźników notowanych
w miastach polskich są zanieczyszczenia emitowane przez domowe
urządzenia grzewcze zasilane paliwami stałymi. Stanowią one istotną część „niskiej emisji powierzchniowej”. „Nie znaczy to jednak, że
polskie miasta nie borykają się z problemem zanieczyszczeń generowanych przez samochody, ponieważ także w naszym kraju motoryzacja ma bardzo istotny wpływ na jakość powietrza. Wiąże się to m. in.
z bardzo znaczną liczbą samochodów osobowych przypadających na
1000 mieszkańców, wiekiem i stanem technicznym pojazdów, procederem usuwania filtrów cząstek stałych (DPF, FAP) z nowych pojazdów z silnikiem Diesla, a także faworyzującymi transport za pomocą
samochodu osobowego rozwiązaniami urbanistycznymi i infrastrukturalnymi”3.
W roku 2013 limity zanieczyszczeń pyłami PM2,5 i PM10 były
znacząco przekroczone w Bułgarii, Czechach, Polsce, Słowacji i Włochach oraz krajach półwyspu bałkańskiego. Ilustruje to poniższa mapka dot. PM104 ilustrująca stan w 2013 roku. Na uwagę zasługuje fakt,
że znacząca część emisji pyłów z transportu nie pochodzi ze spalania
paliw (z rury wydechowej). Są to pyły powstające na styku opon z nawierzchnią, ścierania klocków i tarcz hamulcowych.
Wysokie zanieczyszczenie powietrza ma znaczący wpływ na
zdrowie ludzi. Temat ten opisano szczegółowo w raporcie [4]. Szacuje
się, że rocznie z powodu oddychania zanieczyszczonym powietrzem
przedwcześnie umiera w Polsce kilkadziesiąt tysięcy osób. Z danych
raportu Europejskiej Agencji Środowiska EEA5 wynika, że szczegól-
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nie szkodliwe są mikropyły (PM2,5), które w 2013 r. w Polsce mogły
być przyczyną 44,6 tys. przedwczesnych zgonów. Wskaźnik ten należy
jednak interpretować biorąc pod uwagę jego definicję. Przedwczesna
śmierć jest definiowana jako skrócenie – dla danej grupy wiekowej
i płci – długości życia w stosunku do wartości średniej dla tej grupy.
Bardziej miarodajny (od liczby przedwczesnych zgonów) jest
wskaźnik utraconych lat życia (YLL – years of life lost). Większa waga
przywiązywana jest do przypadku śmierci osoby młodej, niż starszej.
Powoduje to, że ocena wpływu przy zastosowaniu wskaźnika YLL jest
bardziej miarodajna, niż dokonywana na podstawie bezwzględnej
liczby przedwczesnych zgonów.
Porównanie wartości wskaźników YLL dla krajów europejskich i roku 2013 dowodzi, że:
-- skutki zanieczyszczenia pyłami PM2,5 są kilkunastokrotnie większe niż przez O3 i NO2;
-- Polska znajduje się na liście krajów o najwyższych wartościach
YLL dla PM2,5 ( Bułgaria, Rumunia, Polska, Słowacja, Węgry, Włochy i kraje bałkańskie).
Polityka transportowa państwa
W dokumentach dot. polityki transportowej państwa, m in.
uchwalonej przez RM w 2005 roku, zanieczyszczenia powietrza jest
wymieniane, jako jeden z problemów. Uwaga skoncentrowana jest
jednak na emisji gazów cieplarnianych. Nie określono wskaźników
dla emisji innych zanieczyszczeń.
W Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku6 wymieniono,
jako jeden z celów, redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza. Określono wartości docelowych wskaźników dla emisji gazów cieplarnianych i wspomniano o konieczności poprawy czystości dolnych
warstw atmosfery. Wyniki pogłębionej analizy zanieczyszczeń powietrza przedstawiono w załączniku do Dokumentu Implementacyjnego
do SRT – t.1 [12]. Dotyczyła ona jednak głównie zanieczyszczeń generowanych na drogach krajowych.
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Miasta/aglomeracje
Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, ang. World Health
Organization) wynika, iż wśród 50 miast europejskich o najwyższym
średniorocznym stężeniu PM2,5 większość stanowią miasta polskie.
W r. 2012 na pierwszym miejscu był Kraków.
Podobna jest sytuacja w przypadku benzo(a)pirenu B(a)P.
W roku 2013 w kilkudziesięciu miastach polskich zarejestrowano
najwyższe w Europie stężenia B(a)P. Średnia poziomu stężenia B(a)P
zarejestrowanego na stacjach pomiarowych była 4.6 razy większa niż
wartość dopuszczalna.
Oszacowano, że w r. 2014 w obszarach Warszawy, na których
przekroczone były wartości dopuszczalnego stężenia pyłu PM2,5 zamieszkiwało 4% mieszkańców (w odniesieniu do wartości średniorocznej) oraz 84% mieszkańców (w odniesieniu do wartości średnio
dobowej). 86 % mieszkańców zamieszkuje w obszarach na których
przekroczone są średnioroczne wskaźniki B(a)P7.
Na zanieczyszczenie powietrza w obszarach miejskich i podmiejskich istotny wpływ, poza poziomem emisji ze źródeł lokalnych
( w tym transportu), mają przemieszczenia transgraniczne (przypływ/odpływ), konfiguracja terenu i zagospodarowanie przestrzenne
(udział zwartej/wysokiej zabudowy, kliny napowietrzające itp.). Emitowane przez pojazdy zanieczyszczenia powietrza rozprzestrzeniają
się w zależności od uwarunkowań lokalnych (w tym ukształtowania
rodzaju i pokrycia terenu), warunków meteorologicznych i charakterystyki zanieczyszczenia.
Najgorsze warunki rozprzestrzeniania zanieczyszczeń występują na terenach zwartej zabudowy, (zwłaszcza w centrum miasta)
i w korytarzach arterii miejskich. Efektem kumulacji zanieczyszczeń są ich wysokie stężenia. Poza natężeniem i strukturą ruchu
znaczący wpływ ma również płynność ruchu. W okresie szczytowego ruchu, kiedy często notowane jest zatłoczenie, emisja szkodliwych substancji przy ruszaniu i hamowaniu (częste hamowanie,

ruszanie i przyspieszanie) jest znacząco większa niż podczas płynnej jazdy.
Poziom zanieczyszczenia szkodliwymi substancjami w aglomeracjach polskich jest zróżnicowany. Na wykresie przedstawiono dane
dotyczące stężenia pyłu PM10 w 12 aglomeracjach.
Notowane są również wahania dla okresów rocznych. Ilustruje to
poniższy wykres (12 aglomeracji) oraz tabelka (4 aglomeracje).
Problemy zanieczyszczenia powietrza są istotnym elementem analiz i planów rozwojowych miast polskich. W Warszawie,
w ramach prac nad programem ochrony powietrza [7 ], zbudowano model rozkładu stężeń substancji zanieczyszczających. Jego
zastosowanie umożliwiło oszacowanie struktury źródeł emisji
zanieczyszczeń w roku 2011. „Stężenia pyłu zawieszonego PM10
z transportu pochodzącego z transportu dochodziły do 62,4 μg/
m3. Maksymalne stężenie PM10 ze wszystkich źródeł (emisja całkowita) osiągało wartość 84,7 μg/m3. Z kolei średnioroczne stężenia dwutlenku azotu z transportu dochodziły do 41,3 μg/m3,
podczas gdy maksymalne stężenie z emisji całkowitej wyniosło
47,5 μg/m3”. Wskaźniki te świadczą, że w przypadku Warszawy
transport jest dominującym źródłem ważnych elementów zanieczyszczeń. Znajduje to odbicie w programach takich, jak cytowany
projekt dot. lat 2017-2020.
W Krakowie, który znajduje się na jednym z czołowych miejsc
na liście miast europejskich o najwyższym stopniu zanieczyszczenia
powietrza, dominującym przyczyną są zanieczyszczenia produkowane przez domowe urządzenia grzewcze na paliwa stałe. Udział
transportu jest znaczący. Przykładowo, w roku 2012 był on emitorem 17% zanieczyszczeń pyłowych i ponad 50% tlenków azotu [8]8.
W trójmieście obserwowane są znacznie większe niż w innych
aglomeracjach wahania między poziomem zanieczyszczeń w kolejnych latach. Dotyczy to, m.in. zanieczyszczeń pyłowych, których
znaczącym źródłem jest transport. Ponieważ nie zanotowano w tym

tabela 1 maksymalne stężenia średnioroczne pyłu pm10 w aglomeracjach w 2013 roku
Źródło: Badyda A.J. Zanieczyszczenia powietrza – przyczyny problemu , jego skutki i możliwości przeciwdziałania. 2015.

Stężenie roczne cząstek
stałych (PM10)

Roziom roczny
(rekomendacja WHO)

Poziom dopuszczalny roczny
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tabela 2 średnioroczne stężenie pyłów pm10 w warszawie w latach 2004-2014
Źródło: Badyda A.J. Zanieczyszczenia powietrza – przyczyny problemu , jego skutki i możliwości przeciwdziałania. 2015.

Poziom dopuszczalny
roczny

Roziom roczny (rekomendacja
WHO)

Stężenie roczne cząstek stałych (PM10)
Poziom dopuszczalny roczny
Roziom roczny (rekomendacja WHO)

czasie znaczącego wzrostu natężeń ruchu, poszukiwać należy innych
przyczyn szybkiego wzrostu notowanego poziomu stężenia PM2,5
i PM10. Jedna z hipotez jest, że istotną przyczyną są wahania warunków atmosferycznych.
Miasta podejmują działania mające na celu, m.in., poprawę jakości powietrza. Wymieniane są one w dokumentach dotyczących
polityki transportowej, przestrzennej , planów rozwoju transportu,
planów inwestycyjnych i finansowych. Kraków był pierwszym miastem, którego władze w 1993 r. uchwaliły politykę transportową zawierającą zasady zrównoważonego rozwoju transportu. W r. 1995
podobna polityka sformułowana została przez władze Warszawy,
w 1997 r. w Gdyni, w 1999r. w Poznaniu. Dokumenty planistyczne są
aktualizowane. W Krakowie miało to miejsce w r. 2007. W Warszawie
w roku 2009 uchwalono Strategię zrównoważonego rozwoju systemu
transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne [13]. Aktualnie konsultowany jest projekt Warszawskiej Polityki Mobilności . W
2013 r. uchwalona została r. Wrocławska Polityka Mobilności.9
Wspólna cechy wspomnianych dokumentów planistycznych, to:
-- cele zrównoważonego rozwoju transportu: społeczne – dostępność, wypadkowość, uciążliwość; ekonomiczne – minimalizacja

kosztów, poprawa efektywności produkcji:
-- cele ekologiczne – redukcja zanieczyszczeń, w tym gazów i innych
zanieczyszczeń.
Kluczowe miary/wskaźniki, to:
-- ograniczanie wzrostu transportochłonności życia i gospodarki
(paskm, tkm itp.);
-- podział zadań przewozowych (wysoki udział transportu publicznego i roweru);
-- redukcja konsumpcji energii i emisji zanieczyszczeń.
Miasta polskie aktywnie uczestniczą w projektach unijnych dotyczących zrównoważonej mobilności. W ostatnich latach Gdynia,
Gdańsk, Kraków, Szczecin i Warszawa uczestniczyły/uczestniczą
w projektach unijnych: BUSTRIP (2005 - 2007), CH4LLENGE (20132016), CIVINET, CIVITAS (2002-2016), CIVITAS forum, DYN@
MO (2012 – 2016), TIDE (2012-2015).
O znaczeniu przywiązywanym do jakości powietrza świadczą
programy miast i województw dotyczących ochrony środowiska.
Przykładem jest projekt „Programu ochrony środowiska dla m.st.
Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r. [7]10. Pierwszym celem operacyjnymi dot. jakości powietrza i ochrony klimatu

tabela 1 Stężenie pyłu zawieszonego PM10 w aglomeracjach w 2013 r. i 2014.
Źródło: Dane zebrane przez Europejską Agencję Środowiska
Wartość normowanego stężenia średniego rocznego w μg/m3 (poziom dopuszczalny: 25 μg/m3 dla PM2,5 i 40 dla PM10 )

Aglomeracja
Białostocka

PM2,5

PM10

2013

2014

2013

2014

20

22

27

30

Krakowska

43

45

60

64

Trójmiejska

14

18

24

32

Warszawska

31

30

40

42

72

tabela 2 Udział transportu publicznego w przewozach
Źródło: Gdynia, Kraków, Warszawa – kompleksowe badania ruchu, inne miasta - The EPOMM Modal Split Tool
Liczba
miasto

Rok

mieszkańców
(tys.)

Udział TP %
Wszystkie

Podróże

podróże

niepiesze

Berlin

2013

3500

27

39

Bolonia

2007

373

26

33

Bruksela

2010

171

28

37

Budapeszt

2014

1744

45

55

Gdynia

2013

247

37

40

Helsinki

2013

613

34

50

Kopenhaga

2013

591

34

50

Kraków

2013

761

36

50

Malmo

2013

313

21

25

Porto

2011

238

26

33

Wiedeń

2015

1797

39

53

Warszawa

2015

1735

47

57

jest „zapewnienie dobrej jakości powietrza atmosferycznego w mieście i ograniczenie stężenia zawartych w nim zanieczyszczeń do poziomu dopuszczalnego określonego standardami jakości powietrza”.
Jako pierwsze działanie wymieniono „dalsze ograniczanie emisji
z transportu”. M.in., określono docelowe wartości wskaźniki stężenia substancji w powietrzu dla PM2,5, PM10, NO2 i B(a)P, liczby dni
z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu PM10 , liczby autobusów
z alternatywnym napędem, długości sieci tramwajowej i tras rowerowych.
Ocena stopnia realizacji polityki transportowej
Ocena stopnia wdrożenia planowanych rozwiązań i ich efektów jest
zróżnicowana. Często podkreślany jest spadek udziału transportu
publicznego w przewozach [np.11]. Jednak porównania wskaźników
tego udziału z wybranymi miastami europejskimi [Tab. 2] prowadzi
do wniosku, że mimo bardzo wysokich wskaźników motoryzacji,
udział transportu publicznego w miastach polskich jest wyższy. Na
podkreślenie zasługuje, że - ze względu na zróżnicowane definicje podróży pieszej – bardziej miarodajne są wskaźniki udziału transportu
publicznego w podróżach nie pieszych.
Możliwości obiektywnej oceny zależności wpływu stopnia realizacji polityki transportowej na zanieczyszczenie powietrza w miastach są ograniczone, m.in. zakresem danych o stężeniach zanieczyszczeń (liczba punktów/stacji pomiarowych) oraz ograniczonymi
możliwościami zidentyfikowania źródeł zanieczyszczeń. Nie oznacza
to jednak, że nie należy promować rozwiązań technicznych, prawnych i edukacyjnych, które prowadziłyby do redukcji emisji zanieczyszczeń przez transport. Sformułowanie rekomendacji dotyczących
działań powinno być celem dalszych prac nad tematem.
Wnioski
1. Zanieczyszczenie powietrza jest istotnym problemem w miastach
i ich otoczeniu. Miasta polskie znajdują się na czołowych miejscach
miast europejskich o najwyższych stężeniach substancji szkodliwych
dla zdrowia. Najważniejszą konsekwencją są przedwczesne zgony.
2. Jednym z głównych powodów jest wzrost motoryzacji i udziału
transportu drogowego w transporcie osób i ładunków. Emisję zanie-

czyszczeń znacząco zwiększa wiek i stanem techniczny pojazdów.
3. Rośnie zrozumienie problemu. Polityka transportowa formułowana przez miasta polskie zakłada równoważenie mobilności przez
wpływanie na transportochłonność (paskm, tkm), wspieranie energooszczędnych i niskoemisyjnych środków transportu oraz podział
zadań między środki transportu.
4. Z analizy efektów wdrażania polityki zrównoważonej mobilności
wynika, że pozytywnie ocenić należy utrzymanie, lub tylko niewielki spadek udziału transportu publicznego. Wskaźniki tego udziału są
znacznie wyższe niż w miastach krajów Europy zachodniej. Niestety
wskaźniki dotyczące zmian jakości powietrza dają podstawy do twierdzenia, że konieczne są bardziej aktywne działania mające na celu redukcję poziomu zanieczyszczenia powietrza.
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Politechnika Warszawska
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NISKA EMISJA – PALĄCY PROBLEM
POLSKICH DOMÓW

NISKA EMISJA – PALĄCY PROBLEM POLSKICH DOMÓW
Niska emisja – emisja pochodząca z ogrzewania domów węglem i drewnem jest głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi, wielopierścienowymi węglowodorami
aromatycznymi, dioksynami. To ona powoduje, że Polska jest czerwoną plamą na europejskiej mapie zanieczyszczeń powietrza. Obok
narastającego problemu zanieczyszczeń samochodowych w miastach rozwiązanie problemu emisji z domowych kominów jest najpoważniejszym wyzwaniem polityki ekologicznej państwa. O ile
uciążliwość zanieczyszczeń samochodowych doskwiera większym
ośrodkom miejskim o tyle problem niskiej emisji nie omija nawet
najmniejszych miejscowości – tam szczególnie zimą jakość powietrza bywa gorsza niż w dużych miastach. Od wielu lat politycy nie
zauważali tego palącego problemu. Jak do tej pory państwo polskie
nie stworzyło polityki, która dawałaby realną szansę na poprawę
jakości powietrza. Czas to zmienić.
Typowy polski dom1
Typowy polski dom jednorodzinny to budynek w którym głównym
źródłem ciepła jest przestarzały technologicznie kocioł na węgiel,
kocioł w którym spala się także drewno a niejednokrotnie odpady. Przeciętny polski dom jest słabo docieplony, bardzo często bez
żadnej izolacji cieplnej ścian zewnętrznych. Każdego roku taki dom
emituje do atmosfery ponad sześćdziesiąt kilogramów rakotwórczych pyłów. Takich domów jest w Polsce ponad dwa i pół miliona czyli blisko połowa wszystkich budynków jednorodzinnych2.
Czarny, szary, bury dym z domowych kominów to widok polskiego zimowego krajobrazu, który wprawia w osłupienie przybyszów

z państw Europy Zachodniej. Kominy angielskich domów przestały
dymić w latach siedemdziesiątych, irlandzkich w latach dziewięćdziesiątych. Tam wprowadzono regulacje, których my w Polsce od
wielu lat doczekać się nie możemy.
Polski dom marnuje energię; duża jej część zamiast służyć
mieszkańcom ucieka przez niedocieplone ściany. Ponad 70% budynków jednorodzinnych w Polsce (3,6 mln) to budynki całkowicie
nieocieplone bądź też ocieplone zdecydowanie zbyt cienkimi warstwami izolacji2.
Czy ogrzewanie polskich domów musi zanieczyszczać powietrze? Czy Polska musi być czerwoną plamą na mapie Europy? Nie
musi, jeśli politycy zrozumieją dwie proste rzeczy – najatrakcyjniejszym paliwem do ogrzania domu jest to którego nie zużyjemy oraz
to, że istnieją technologie bezemisyjne oraz takie w których emisje
są niewielkie. Przeciętny dom jednorodzinny zużywa cztery tony
węgla rocznie, mógłby zużywać czterokrotnie mniej dając lepszy
komfort cieplny mieszkańcom, gdyby państwo prowadziło aktywną
politykę na rzecz poprawy efektywności energetycznej domów. Taką
politykę prowadzi się w innych krajach Europejskich (np. w Czechach, na Słowacji, w Niemczech). Poza nielicznymi wyjątkami, polscy politycy jeszcze nie dostrzegli potrzeby wspierania efektywności
energetycznej domów jednorodzinnych (być może uznają za niepoprawną politycznie myśl o zmniejszeniu zużycia węgla w polskich
domach).
Wielkość segmentu budownictwa jednorodzinnego
Zabudowa jednorodzinna jest w Polsce bardzo rozpowszechnionym

Udział i liczba budynków jednorodzinnych na terenach miejskich i wiejskich
Obliczenia szacunkowe bazujące na danych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. i innych danych statystycznych GUS
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Typowy dom jednorodzinny

Na podstawie badań prowadzonych przez Instytut
Ekonomii Środowiska, CEM Instytut Badań Rynku
i Opinii Publicznej oraz Krajową Agencję Poszanowania Energii, Stowarzyszenie Certyfikatorów
i Audytorów Energetycznych określono typowy dom
jednorodzinny w Polsce.
To budynek o powierzchni użytkowej około 127
metrów kwadratowych. Główne źródło ogrzewania stanowi w nim zasypowy kocioł węglowy,
w wieku około 10-11 lat, w którym oprócz węgla
wykorzystuje się również drewno. Przeciętny
dom jednorodzinny to budynek o niskim lub
bardzo niskim standardzie izolacyjności cieplnej,
czyli nieocieplony, lub ocieplony warstwą izolacji
nieprzekraczającą 8 cm. Budynki jednorodzinne
spełniające wskazane powyżej cechy stanowią
niemal 50% populacji wszystkich budynków
jednorodzinnych w Polsce, a więc ich liczba sięga
około 2 600 tys.

typem budownictwa mieszkaniowego a budownictwo jednorodzinne stało się w ostatnich latach intensywnie rozwijającym się sektorem gospodarki. Domy jednorodzinne dominują w zabudowie nie
tylko na terenach wiejskich, gdzie stanowią 97% wszystkich obiektów mieszkalnych, ale również w miastach gdzie ich udział sięga
80%. Domy jednorodzinne zamieszkuje prawie połowa Polaków,
przy czym w tego typu budynkach mieszka około 90% mieszkańców
terenów wiejskich i prawie co trzeci mieszkaniec miast.
Zgodnie z danymi pochodzącymi z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. w Polsce zlokalizowanych
było w momencie zakończenia spisu około 5 567 tys. budynków
mieszkalnych, z czego 5 007 tys. stanowiły domy jednorodzinne.
Sektor ten rozwija się w dynamicznym tempie. Co roku w Polsce oddaje się do użytkowania w granicach 70 tys. nowych budynków jednorodzinnych stąd wielkości segmentu jednorodzinnego na koniec
2015 r. szacowana była już na 5 287 tys., a do końca 2020 r. osiągnąć
może wartość znacznie przekraczającą 5 500 tys. budynków. Ponad
65% budynków jednorodzinnych zlokalizowanych jest na wsiach.
Najwięcej domów jednorodzinnych znajduje w województwach
Polski południowej i wschodniej, mazowieckim, małopolskim, lubelskim i podkarpackim.
Struktura źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym
Dominujący udział w strukturze źródeł ogrzewania w domach jednorodzinnych w Polsce posiadają kotły i piece bazujące spalaniu paliw stałych. Ich liczbę można oszacować na 4 316 tys. Główne źródło
ogrzewania w przypadku niemal 70% budynków jednorodzinnych
stanowi kocioł lub piec węglowy. Węglem ogrzewanych jest więc
3 613 tys. domów jednorodzinnych. W kolejnych 10% budynków
główne źródło ogrzewania stanowi kominek, koza lub kocioł na
drewno. W przypadku 3% budynków główne źródło ogrzewania
stanowią kotły lub kominki na pelety lub inny rodzaj biomasy. Należy jednak pokreślić, że biomasa i drewno są często wykorzystywane również przez właścicieli budynków użytkujących kotły wę-

glowe, stad powyżej przytoczony odsetek odnoszący się do biomasy
w rzeczywistości może być nieco zaniżony. 13,5% domów jednorodzinnych ogrzewanych jest za pomocą kotłów gazowych. Niewielki
udział stanowią budynki wykorzystujące kotły olejowe, ogrzewanie
elektryczne, sieć ciepłownicza oraz źródła ekologiczne (termiczne
kolektory słoneczne, pompy ciepła) – w sumie niespełna 5% ogółu
budynków.
W miastach odsetek budynków ogrzewanych źródłami węglowymi jest nieco niższy niż ogółem w całej Polsce i sięga 60%. Również mniej jest domów, w których główne źródło ogrzewania stanowią źródła bazujące na spalaniu drewna. Duży udział stanowią za to
budynki ogrzewane kotłami gazowymi (26%). Względnie dużo jest
również domów zasilanych z miejskich sieci ciepłowniczych (3%).
Na terenach wiejskich udział budynków ogrzewanych paliwami
stałymi przekracza 90%. Pozostałe budynki ogrzewane są w większości kotłami gazowymi, choć również na wsi wyodrębnić można
domy korzystające z kotłów olejowych i sporadycznie z ogrzewania
elektrycznego i ekologicznych źródeł ciepła. Udział ogrzewania węglowego znacznie spada w domach jednorodzinnych wzniesionych
po 2000 roku, równocześnie zaobserwować można istotny wzrost
liczby kominków i kóz na drewno.
Udział biomasy w globalnej strukturze źródeł jest w rzeczywistości znacznie wyższy, gdyż niemal co czwarty budynek jednorodzinny wyposażony jest w kominek lub kozę na drewno (urządzenia
te stanowią główne lub wspomagające źródło ciepła). Wyposażenie
domów w kominki kształtuje się na podobnym poziomie zarówno
na terenach wiejskich jak i w miastach. Należy podkreślić jednak,
że tym co różnicuje ten poziom jest wiek budynku. W domach nowowznoszonych standardowo instaluje się kominki - w przeważającej większości domów wzniesionych po 2000 r. zainstalowane zostały urządzenia do spalania drewna.
Źródłami węglowymi ogrzewanych jest w sumie 3 612 tys. budynków jednorodzinnych. Wśród kotłów węglowych zainstalowanych w domach jednorodzinnych zdecydowanie dominują kotły
zasypowe. Ich udział wynosi ponad 80%, a liczba sięga 2 904 tys.
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Udział i liczba budynków jednorodzinnych ogrzewanych w kategoriach źródeł grzewczych
Dane z badań Instytutu Ekonomii Środowiska oraz Instytutu CEM wykonanych w 2014 r. na reprezentatywnej losowej ogólnopolskiej próbie N=500 właścicieli
domów jednorodzinnych. Obliczenia szacunkowe, stan na koniec 2015 r.

Kocioł węglowy

%

Liczba budynków

67,1

3 545 462

Piec kaflowy

1,3

67 674

Kocioł na biomasę [drewno]

2,1

112 613

Kocioł na biomasę [pelet]

0,9

48 112

Kominek/koza na drewno

10,3

542 446

Kocioł gazowy atmosferyczny

11,0

583 156

Kocioł kondensacyjny gazowy

2,8

145 921

2,0

105 740

Kocioł olejowy
Pompy ciepła powietrze-woda
Pompa ciepła gruntowa

0,5%

26 435

0,5

26 435

Sieci ciepłownicze

1,1%

56 571

Ogrzewanie elektryczne

0,5%

26 435

100%

5 287 000

Ogółem

Udział i liczba budynków jednorodzinnych ogrzewanych źródłami węglowymi w kategoriach kotłów
Dane z badań Instytutu CEM i Instytutu Ekonomii Środowiska wykonanych w 2016 r. na reprezentatywnej losowej ogólnopolskiej próbie N=500 właścicieli domów jednorodzinnych ogrzewanych źródłami węglowymi. Obliczenia szacunkowe, stan na koniec 2015 r.

%

Liczba budynków

Kocioł zasypowy węglowy

80,4%

2 904 835

Kocioł retortowy węglowy

17,7%

639 747

1,9%

67 787

100,0%

3 612 369

Piec kaflowy
Ogółem

Udział i liczba budynków jednorodzinnych z kotłami zasypowymi w kategoriach wieku
Dane z badań Instytutu CEM i Instytutu Ekonomii Środowiska wykonanych w 2016 r. na reprezentatywnej losowej ogólnopolskiej próbie N=500 właścicieli domów jednorodzinnych ogrzewanych źródłami węglowymi. Obliczenia szacunkowe, stan na koniec 2015 r.
%
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35,
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20,9
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Ogółem

100,0

2 904 835

W miastach odsetek kotłów zasypowych jest nieco niższy niż
na terenach wiejskich. Większy jest natomiast udział kotłów retortowych, których odsetek sięga 23%. Na wsiach w kocioł retortowy
wyposażonych jest 17% budynków ogrzewanych źródłami węglowymi. Kotły retortowe znacznie częściej zainstalowane są w budynkach wzniesionych po 2000 r. Niemniej jednak należy zauważyć,
ze również w budynkach wzniesionych w obecnym stuleciu udział
kotłów zasypowych przekraczający 60% określić należy jako znaczny. Z kotłów retortowych nieco częściej korzystają lepiej uposażeni
właściciele domów.
Piece kaflowe występują w budownictwie jednorodzinnym
sporadycznie. Ich obecność odnotować można jedynie w niewielkim odsetku budynków wzniesionych przed wojną i latach wczesno
powojennych.

Wśród wykorzystywanych kotłów węglowych przeważają urządzenia wiekowe. Udział stosunkowo nowych kotłów, do 3 lat, wynosi zaledwie 23%. Dalsze 37% kotłów to już urządzenia w wieku
4 do 10 lat. Pozostałe 40% kotłów ma 10 lat i więcej. Średni wiek
kotłów retortowych (7,5 roku) jest znacznie niższy niż zasypowych
(10,5 roku). Wśród kotłów zasypowych udział kotłów dziesięcioletnich i starszych wynosi 44%. Oznacza to, że znacznie ponad milion
budynków ogrzewanych jest urządzeniami wyeksploatowanymi, cechującymi się niska efektywnością spalania i bardzo wysokimi wartościami emisyjności.
Najczęstszym typem paliwa używanego w kotłach węglowych
jest węgiel typu orzech i kostka. Każdego z tych typów węgla używa
po jednej trzeciej właścicieli domów jednorodzinnych ogrzewanych
kotłami i piecami węglowymi. Dalsze 19% wykorzystuje eko-gro-
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szek, a 14% miał. W przypadku rodzaju wykorzystywanego węgla
nie występują duże różnice pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi, choć można zauważyć, że wykorzystanie eko-groszku nieco
częściej deklarują mieszkańcy miast. W kotłach i piecach węglowych
powszechnie wykorzystuje się również drewno. Ponad 80% właścicieli domów jednorodzinnych wyposażonych w źródła węglowe
deklaruje współspalanie drewna w źródłach węglowych. Nieco częściej sytuacja taka ma miejsce na terenach wiejskich gdzie odsetek
wykorzystujących drewno w kotłach węglowych sięga prawie 90%.
Struktura źródeł ciepłej wody w budownictwie
jednorodzinnym
W naturalny sposób struktura źródeł ciepłej wody w dużym stopniu odzwierciedla strukturę źródeł ciepła. Podobnie jak w strukturze
źródeł grzewczych, do przygotowywania ciepłej wody w budynkach
jednorodzinnych wykorzystuje się w przeważającym stopniu kotły
na paliwa stałe. Kotły węglowe użytkowane są w tym celu w ponad
połowie budynków. W co czwartym domu jednorodzinnym ciepła
woda przygotowywana jest z wykorzystaniem kotłów gazowych,
a w co dziesiątym bojlerów i podgrzewaczy elektrycznych. W przypadku mniej niż 5% budynków jednorodzinnych właściciele wskazują na wykorzystanie instalacji solarnych. Rzadziej wymieniane są
kotły i kominki na drewno i biomasę. W miastach struktura źródeł
służących do przygotowywania ciepłej wody znacznie różni się od
analogicznej struktury na terenach wiejskich. Na terenach miejskich
odnotować można znacznie większy udział kotłów gazowych sięgający 38%. Również około 38% budynków w miastach korzysta z kotłów
węglowych. Równocześnie nieco mniejszy niż na wsiach jest udział
kolektorów słonecznych i co naturalne część budynków korzysta
z ciepłej wody sieciowej. Na terenach wiejskich dominują kotły węglowe, choć w prawie co piątym budynku jednorodzinnym korzysta
się z kotłów gazowych. Udział domów, w których ciepła woda przygotowywana jest za pomocą kolektorów słonecznych wynosi niemal 7%.
W całościowej strukturze wśród pozostałych źródeł najczęściej wyko-

rzystywane są pompy ciepła, choć globalnie ich udział jest niewielki.
Szacunkowe obliczenia dowodzą, że za pomocą kotłów węglowych ciepła woda przygotowywana jest w prawie 2 800 tys. budynków jednorodzinnych, z czego ponad 2 000 tys. spośród nich zlokalizowanych jest na terenach wiejskich. W sumie źródła służące do
przygotowywania ciepłej wody oparte na paliwach stałych stanowią
w globalnej strukturze źródeł prawie 56%, co w liczbach bezwzględnych stanowi niemal 3 000 tys. budynków, przy czym na terenach
wiejskich odsetek ten wzrasta już do 63% obejmując 2 168 tys. budynków jednorodzinnych.
Stan budynków jednorodzinnych ze względu na
kryterium izolacyjności cieplnej
Tak liczne zasoby mieszkaniowe jakimi są budynki jednorodzinne
mają znaczny udział w zużyciu energii w skali całego kraju, a co za
tym idzie w istotnym stopniu oddziałują na środowisko. Równocześnie można założyć, że w sektorze tym zawarty jest istotny potencjał
w zakresie redukcji konsumpcji energii, jednak stan sektora jednorodzinnego nie stanowił dotychczas przedmiotu szerszej analizy
w kontekście standardów izolacyjności cieplnej i szeroko pojętej
energochłonności. Należy ponadto podkreślić, że polityka kolejnych
ekip rządowych w zakresie termorenowacji w budownictwie jednorodzinnym, a w zasadzie jej brak, nie pomagała w nadaniu właściwej rangi temu kierunkowi działań w kontekście zracjonalizowania
konsumpcji energii w Polsce.
Ponad połowa wszystkich budynków wzniesiona została
w okresie realnego socjalizmu, a niemal co czwarty przed II Wojną Światową, co w naturalny sposób rzutuje na ich aktualny stan
techniczny, w szczególności z punktu widzenia standardów izolacyjności cieplnej. Głównym elementem decydującym o jakości budynków z punktu widzenia szeroko pojętej energochłonności jest
fakt ocieplenia przegród zewnętrznych oraz parametry techniczne
zastosowanych rozwiązań technologicznych w przypadku budynków docieplonych. Badania wskazują, że w zasobie budynków jed-

Udział i liczba budynków jednorodzinnych w kategoriach źródeł cieplej wody w mieście i na wsi
Dane z badań Instytutu CEM i Instytutu Ekonomii Środowiska wykonanych w 2014 r. na reprezentatywnej losowej ogólnopolskiej próbie N=500 właścicieli domów jednorodzinnych. Obliczenia szacunkowe, stan na koniec 2015 r.
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Liczba budynków

Kocioł węglowy

52,8

2 791 536

702 879
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Kocioł gazowy

24,8

1 311 176

708 384
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Podgrzewacze elektryczne

11,2

592 144
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Kolektory słoneczne

5,2

274 924

45 880

27 819

Źródła na biomasę

2,9

153 323
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107 006

Kocioł na olej opałowy

1,3
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1,0
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0

Inne

0,8

42 296
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norodzinnych udział domów wyposażonych w izolację termiczną
ścian wynosi 62%. W skali całego kraju liczba budynków posiadających ocieplone ściany wynosi 3 298 tys. Deklarację faktu ocieplenie ścian zewnętrznych budynku nieco częściej składają właściciele
budynków zlokalizowanych na terenach miejskich, jednak różnica
w udziale domów ocieplonych w mieście i na wsi nie jest duża.
76% budynków jednorodzinnych posiada ocieplony strop lub
poddasze. Analiza wyników dla budynków zlokalizowanych na terenach miejskich i wiejskich nie wykazuje w tym wypadku różnic.
Fakt ocieplenia ścian zewnętrznych ściśle związany jest z wiekiem budynku. Wśród właścicieli domów wzniesionych przed wojną udział deklarujących ocieplenie ścian wynosi 51%, istotnie wzrasta dla domów wybudowanych w latach 1989-2000, do 79%, aby dla
budynków wzniesionych po 2000 r. osiągnąć 90%. Analiza w grupach dochodowych również ujawnia związek z faktem ocieplenia
domu – nieco wyższy odsetek domów ocieplonych odnotować można w grupie zamożniejszych badanych (67% budynków z ocieplonymi ścianami wśród osób deklarujących miesięczny dochód netto na
gospodarstwo domowe powyżej 3,5 tys. zł miesięcznie wobec 57%
wśród osób o dochodach nieprzekraczających miesięcznie 3,5 tys. zł)
Analiza struktury grubości ocieplenia ścian zewnętrznych nasuwa wniosek o występującej wśród właścicieli domów jednorodzinnych tendencji do stosowania przeważnie dość cienkiej warstwy
materiału izolacyjnego. Zaledwie w 16% ocieplonych budynków inwestorzy zastosowali warstwę przekraczającą 10 cm, a co piaty budynek ocieplony jest materiałem izolacyjnym, którego grubość nie
przekracza 5 cm. Co prawda, wraz ze spadkiem wieku budynków,
grubość warstwy izolacyjnej systematycznie wzrasta, to jednak nawet w domach najmłodszych, wzniesionych po 2000 r., średnia grubość ocieplenia ścian tylko nieznacznie przekracza 10 cm.
Pogrupowanie domów jednorodzinnych w segmenty odzwierciedlające klasy jakości związanej z izolacyjnością cieplną prowadzi
do wniosku że ponad 70% budynków w segmencie jednorodzinnym
to obiekty o niskim lub bardzo niskim standardzie, ocieplone zbyt
cienka warstwą izolacji cieplnej lub w ogóle pozbawione warstwy
izolacyjnej. Okazuje się więc, że w Polsce znajduje się ponad 3 800
tys. budynków jednorodzinnych które nie spełniają nawet podstawowych standardów energooszczędności i wymagają nakładów
związanych z poprawą parametrów termoizolacyjnych przegród
zewnętrznych.
Co naturalne, większość budynków spełniających najwyższe
standardy energooszczędności, skupia się wśród budynków wzniesionych w ostatnich latach. Choć więc inwestorzy w przypadku

nowych obiektów, jak pokazuje analiza, skłonni są stosować coraz
grubsze warstwy izolacji cieplnej, to jednak w całościowej strukturze budynków jednorodzinnych w Polsce odnotować można zaledwie 1% obiektów spełniających minimalne standardy budownictwa
energooszczędnego.
Technologie ogrzewania budynków
Na rynku urządzeń grzewczych zachodzi szybka rewolucja. Chcemy
tego czy nie jest ona nieunikniona….
Rewolucja ta jest wynikiem głębokich zmian rynkowych podyktowanych nowymi przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Dyrektywa w sprawie Ekoprojektu3 i szereg rozporządzeń
Komisji Europejskiej w tym zakresie prowadzą do zmiany w technologii grzewczej między innymi poprzez wymagania w zakresie
emisyjności urządzeń grzewczych oraz efektywności wykorzystania energii. I tak, od 2015 r. w sprzedaży dopuszcza się jedynie
kondensacyjne kotły gazowe i olejowe, które zastąpiły mniej efektywne kotły niekondensacyjne. Od 2020 roku w Polsce nie będzie
można sprzedawać kotłów węglowych i kotłów na biomasę, które nie spełnią minimalnych standardów emisyjnych określonych
w rozporządzeniu ekoprojektu (obecnie dominują w sprzedaży
nieefektywne kotły węglowe)4. Od 2022 r. normy emisyjne będą
obowiązkowe również dla kominków i pieców (tzw. ogrzewaczy
pomieszczeń).
Kolejna ważna dyrektywa w sprawie ektykietowania produktów
związanych ze zużyciem energii5 spowoduje, iż w najbliższym czasie
na wszystkich urządzeniach grzewczych pojawią się etykiety z klasami energetycznymi, które znamy z innych produktów – sprzętu
AGD, oświetlenia. Od 2015 r stosowane są już etykiety energetyczne
dla kotłów gazowych, olejowych i urządzeń grzewczych elektrycznych.
Na fali rosnącej świadomości problemu zanieczyszczenia powietrza politycy muszą odpowiedzieć na pytanie jak widzą ogrzewanie polskich domów w kilkuletnim i kilkunastoletnim horyzoncie
czasowym. Przez wiele lat to ważne pytanie nie zaprzątało głowy
decydentom. Problem smogu narastał wraz z zwiększającą się liczbą
domów jednorodzinnych w Polsce.
Od państwa polskiego zależy czy będziemy biernie przyglądać
się tym zmianom czy też zostanie stworzony bodziec do promocji
polskich ekologicznych technologii grzewczych.
Źródła ciepła
Poniżej przedstawiono źródła ciepła, które mogą być stosowane

Udział i liczba budynków jednorodzinnych według ocieplenia ścian zewnętrznych
Dane z badań Instytutu Ekonomii Środowiska oraz Instytutu CEM wykonanych w 2014 r. na reprezentatywnej losowej ogólnopolskiej próbie N=500 właścicieli
domów jednorodzinnych. Obliczenia szacunkowe, stan na koniec 2015 r.
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w ogrzewaniu budynków jednorodzinnych. Nie opisano źródeł
ciepłej wody użytkowej choć bardzo często oba te źródła są ze
sobą sprzęgnięte. W ostatnich latach wśród odnawialnych źródeł
stosowanych przy przygotowaniu ciepłej wody użytkowej stały się panele słoneczne. Programy promujące panele słoneczne
stworzyły silny bodziec do rozwoju polskiej produkcji tych urządzeń (obecnie Polska jest drugim co do wielkości producentem
w Europie).
Kotły na paliwa stałe
Kotły na paliwa stałe – węgiel, biomasę są dominującym źródłem
ogrzewania w segmencie budownictwa jednorodzinnego w Polsce.
Blisko 70% domów wykorzystuje je jako główne źródło ciepła6.
Kotły na paliwa stałe są również głównym źródłem problemu zanieczyszczenia powietrza. Polska jest największym w Europie producentem kotłów na paliwa stałe. Wytwarza się ich ponad 200 tys.
sztuk rocznie co stanowi 37% europejskiej produkcji. Kolejnymi co
do wielkości producentami są firmy z Republiki Czeskiej (ok. 6%)
oraz Rumunii (ok. 4%)7. Większość kotłów trafia na polski rynek
(w krajach europejskich ogrzewanie za pomocą paliw stałych nie
jest tak powszechne). W sprzedaży dominują najbardziej emisyjne, najtańsze kotły (ok. 60 – 70% sprzedaży) co wynika z braku
uregulowań prawnych określających obligatoryjne wymagania
emisyjne. Większość kotłów sprzedawanych w Polsce nie zostałaby
dopuszczona do obrotu handlowego w Republice Czeskiej.
Od 2020 roku w całej Europie obowiązywać będą standardy
emisyjne przyjęte w ramach pakietu rozporządzeń do dyrektywy
Ekoprojektu8. Od tego czasu nie będzie można już sprzedawać
pozaklasowych kotłów. Kotły spełniające minimalne wymagania Ekoprojektu emitują nawet dziesięciokrotnie mniej pyłów niż
z typowe kotły wykorzystywane w polskich domach (40 mg/m3 vs
>400 mg/m3)9.
Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało, że jeszcze w 2016 r.
przyjmie regulacje, które wyeliminują z rynku najbardziej emisyjne urządzenia. Inicjatywę tą należy ocenić bardzo pozytywnie,
gdyż brak regulacji i przyzwolenie na handel tego typu urządzeniami na wiele lat pogłębia problem niskiej emisji (kotły zainstalo-

wane dziś będą użytkowane przez kilkanaście lub więcej lat). Jeśli
przyjdzie nam czekać na rozporządzenie Ekoprojektu to do tego
czasu w polskich domach zostanie zamontowanych 300 – 400 tysięcy nowych, pozaklasowych kotłów.
Wprowadzenie standardów emisyjnych dla sprzedawanych
kotłów na paliwa stałe jest niezbędne dla skutecznego przeciwdziałania niskiej emisji. Jest to jednak działanie, które nie przyniesie
oczekiwanych efektów jeśli nie wprowadzi się regulacji w zakresie jakości paliw stałych oraz mechanizmów kontrolujących rynek
tych urządzeń oraz ich eksploatację.
Kotły węglowe, żeby dotrzymać parametrów emisyjnych
nie odbiegających znacząco od wartości określonych badaniami w laboratoriach muszą być zasilane węglem o odpowiednich
parametrach m.in. w zakresie kaloryczności, zawartości popiołu czy wilgoci. Do tego niezbędne jest przyjęcie regulacji określających jakość węgla sprzedawanego do sektora komunalno-bytowego oraz mechanizmy kontroli w tym segmencie rynku.
Takich regulacji żaden rząd jak do tej pory nie przyjął mimo iż
Najwyższa Izba Kontroli, od wielu lat wskazywała na poważne
zaniedbania w tej materii. Projekt rozporządzenia z 2015 r., które
miało regulować jakość węgla10, został pozytywnie notyfikowany
przez Komisję Europejską nigdy nie wszedł w życie. Mimo licznych niedoskonałości, projekt stanowił krok w kierunku uregulowania jakości węgla na rynku odbiorców detalicznych poprzez
wprowadzenie standardów jakościowych oraz wyeliminowanie
z tego rynku mułów, flotokoncentratów i niesortu. W projekcie
wprowadzono pojęcie paliw kwalifikowalnych (ekogroszek), jednak zaproponowane parametry dla paliwa typu ekogroszek znacząco odbiegały od wartości dających możliwość osiągnięcia parametrów emisji wynikających z rozporządzenia Ekoprojektu11.
Kotły gazowe
W segmencie domów jednorodzinnych jedynie 13,5% użytkowników korzysta z kotłów gazowych jako z podstawowego źródła
ciepła12. Rynek tych kotłów jest znaczący ze względu na ich dość
powszechne wykorzystanie w segmencie budownictwa wielorodzinnego oraz nowym budownictwie jednorodzinnym. Według danych

Już w 2017 roku na wszystkich urządzeniach służących do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej pojawi
się oznakowanie klasą energetyczną urządzeń – niezależnie czy jest to kocioł na węgiel, kocioł gazowy czy pompa ciepła.
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Kominki:

27% budynków jednorodzinnych w Polsce wyposażonych jest w kominek, który stanowi uzupełniające źródło ciepła. Kominki, które montuje się w polskich
domach, w ogromnej większości są urządzeniami których ze względu na wysoki poziom emisji pyłów nie można byłoby sprzedawać w niektórych państwach
UE (np. Austria, Niemcy). Ten obszar również wymaga pilnej regulacji, gdyż emisje z kominków stale rosną pogłębiając problem zanieczyszczenia powietrza.
Od roku 2022 w całej Unii Europejskiej będą obowiązywały standardy emisyjne dla tego typu urządzeń. Warto śladami innych krajów rozwiązać ten problem
wcześniej.

Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych
w 2015 r. łącznie sprzedano 176 tys. kotłów gazowych (we wszystkich segmentach). W nowych budynkach jednorodzinnych w latach
2009 – 2014 obserwowano malejący udział kotłów gazowych na
rzecz kotłów węglowych.
Na rynku kotłów gazowych zaszły ostatnio poważne zmiany
związane z wprowadzeniem w życie dyrektywy Ekoprojektu. Od
2015 r. w sprzedaży dopuszcza się jedynie bardziej efektywne kotły
kondensacyjne, które zastąpiły mniej efektywne kotły niekondensacyjne.13 Choć udział kotłów niekondensacyjnych jeszcze w 2015
wynosił 51%, to niektórzy eksperci szacują, iż już w 2016 r. udział
ten zwiększy się do około 85%.
Rozpowszechnienie kotłów kondensacyjnych oznacza bardziej
efektywne a tym samym tańsze ogrzewanie budynków. Kotły kondensacyjne pozwalają zaoszczędzić 16% kosztów w porównaniu do
nowych kotłów niekondensacyjnych oraz około 20-25% w stosunku
do istniejących/starych kotłów gazowych.
Podczas gdy tradycyjny (niekondensacyjny) kocioł ma sprawność rzędu 78%, sprawność kotła kondensacyjnego sięga 90-94%
(wg standardów pomiaru ekoprojektu). Urządzenia tego typu
w większości wypadków mają klasę A (według dyrektywy w sprawie
eko-oznakowania).
Po rozszerzeniu wymogów rozporządzeń ekoprojektu w 2019 r.,
które dodatkowo zwiększą wymogi w zakresie emisji tlenków azotu
NOx do poziomu poniżej 56 ppm/kWh może to oznaczać to praktycznie całkowitą rezygnację z produkcji i sprzedaży niekondensacyjnych kotłów gazowych.
Pompy ciepła
Pompy ciepła w polskich domach występują sporadycznie, choć
należą do najczystszych technologii ogrzewania budynków nie dokładających się do problemu niskiej emisji. Jako jedyne spośród
urządzeń grzewczych osiągają one klasy energetyczne A+, A++ (powietrzne pompy ciepła) czy A+++ (gruntowe pompy ciepła). Ten
rodzaj ogrzewania wykorzystuje mniej niż 0,5% budynków jednorodzinnych w Polsce14.
Pompy ciepła przetwarzają energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych takich jak powietrze, grunt czy woda, na ciepło użytkowe. Są wykorzystywane jako urządzenia do ogrzewania czy
chłodzenia budynków i podgrzewania wody użytkowej lub samo-

dzielne urządzenia do podgrzewania wody użytkowej. Wyróżnia
się dwa podstawowe typy pomp - pompy powietrzne oraz pompy
gruntowe. Korzystając z pompy ciepła od 60% - 80% uzyskanej
energii pochodzi z odnawialnych źródeł (z gruntu, wody bądź powietrza). Uzupełniającym źródłem energii są energia elektryczna
lub gaz ziemny.
W wielu krajach pompy ciepła dominują na rynku urządzeń
grzewczych stosowanych w nowych budynkach jednorodzinnych.
W Szwecji jest to udział ponad 90%, w Szwajcarii ponad 80%, w Austrii ponad 70%. W Niemczech ok. 33%15. W Polsce odsetek nowych
budynków jednorodzinnych z pompą ciepła w układzie centralnego
stanowi jedynie ok. 7%16.
Mimo, iż pompy ciepła w Polsce wciąż są technologią niszową obserwuje się wzrost zainteresowania tym źródłem ogrzewania
budynków. Badania rynku przeprowadzone w 2016 r. przez Polską
Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) pokazują, że w ciągu ostatnich sześciu lat rynek pomp ciepła wzrósł niemal trzykrotnie. W ubiegłym roku w Polsce sprzedaż pomp ciepła
do ogrzewania pomieszczeń wzrosła ok. 20%. Pierwszy raz nastąpił
spektakularny wzrost segmentu rynku powietrznych pomp ciepła,
który wyniósł 70%. Trend wzrostu utrzymał się również w stosunku
do gruntowych pomp ciepła, których sprzedaż w 2015 roku wzrosła
o 5%. Rynek wszystkich pomp ciepła łącznie wzrósł o 14%.
Niezrozumiałe jest wykluczenie technologii pomp ciepła z programów ograniczenia niskiej emisji (a takie przypadki mają w Polsce miejsce). Jest to dyskryminacji technologii, która z punktu widzenia redukcji niskiej emisji daje najlepsze efekty i jest uważana za
najbardziej efektywną energetycznie.
Pompa ciepła będzie pracować w optymalny sposób w dobrze
docieplonym domu z odpowiednią
Inne źródła
Obok wyżej wymienionych źródeł budynki jednorodzinne mogą
być ogrzewane za pomocą ogrzewania elektrycznego, kotłów na
lekki olej opałowy czy ogrzewania z lokalnych sieci ciepłowniczych.
Udział tych form ogrzewania jest niewielki. Zaledwie 3,5% użytkowników domów jednorodzinnych deklaruje, iż korzysta z jednego z tych źródeł jako podstawowego źródła ciepła.
Słaba popularność ogrzewania elektrycznego wynika z wysokich
kosztów ogrzewania (2,5 krotnie wyższy koszt niż ogrzewania gazo-

Tabela. Zmiany w wykorzystaniu głównych nośników energii do ogrzewania nowych budynków jednorodzinnych w latach
2009–2014
Źródło: BuildDesk
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Węgiel kamienny

29,9

32,8

34,1

35,2

36,6

35,3

Gaz ziemny

38,1

34,3

33,3

33,0

31,5

30,5
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Emisyjność źródeł ciepła – ile pyłów emitują urządzenia grzewcze
Wykres poniżej przedstawia emisje pyłów do otoczenia (lokalna emisja) z różnych typów urządzeń. Do urządzeń nieemisyjnych zalicza się pompy ciepła oraz
kotły gazowe. Kotły na paliwa stałe spełniające wymagania klasy 5 wg normy EN 303-5:20112 emitują nawet dziesięciokrotnie mniej pyłów niż typowe niskosprawne kotły zamontowane w polskich domach (emisja >400 mg/m3).

wego, 3 krotnie wyższy niż ogrzewania węglem typu „ekogroszek” czy
3-4 krotnie wyższy niż pompą ciepła). Ogrzewacze elektryczne pomieszczeń charakteryzują się niską klasą energetyczną D lub E.
Ogrzewanie olejowe jest również mało popularne. Po wejściu
w życie wymagań Ekoprojektu dostępne są jedynie kotły kondensacyjne, których udział w rynku ze względów na wysoką cenę jest
minimalny.
Jak pozbyć się niskiej emisji
Poniżej zaprezentowano kluczowe reformy bez których nie ma
szans na rozwiązanie problemu niskiej emisji. Reformy te znane są
od bardzo dawna. Jest to m.in. uregulowanie norm jakości węgla,
określenie standardów emisyjnych dla kotłów na paliwa stałe, a także wprowadzenie mechanizmów kontrolnych. O te regulacje apelują
od wielu lat: Najwyższa Izba Kontroli, samorządy, eksperci i organizacje pozarządowe. Bezskutecznie.
Standardy emisyjne dla kotłów na paliwa stałe
Konieczne jest wprowadzenie regulacji na poziomie prawa krajowego w zakresie standardów emisyjnych dla kotłów na paliwa stałe sprzedawanych na polskim rynku. Oddzielnie powinny zostać
określone normy dla urządzeń o mocy do 500 kW oraz urządzeń
o mocy pomiędzy 500 kW a 1 MW (dla kotłów powyżej 1 MW obowiązywać będą odrębne przepisy określone Dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania). Każdy miesiąc
bez tych regulacji powiększa koszty likwidacji niskiej emisji w przyszłości (poprzez instalowanie dużej liczby pozaklasowych kotłów,
które będą wykorzystywane przez wiele lat).
Standardy emisyjne dla kominków
Standardy emisyjne dla kominków (ogrzewaczy pomieszczeń) powinny być niezwłocznie ustanowione przepisami prawa krajowego.
Kominki stały się bardzo popularnym rozwiązaniem dla nowego
budownictwa. Stanowią one nowe, stale rosnące źródło niskiej emisji. Brak regulacji w tym względzie niweluje pozytywne efekty likwidacji niskosprawnych kotłów węglowych. Należy jak najszybciej
doprowadzić do sytuacji, w której kominki trafiające do sprzedaży

spełniają wymagania emisyjne (m.in. w zakresie pyłu) tak jak to ma
miejsce w Niemczech czy Austrii. Analogicznie do sytuacji z kotłami, zwlekanie z przyjęciem standardów w tym obszarze pogłębia
problem zanieczyszczeń powietrza i zwiększa przyszłe koszty likwidacji niskiej emisji.
Normy jakości paliw stałych
Na konieczność wprowadzenia norm jakości węgla sprzedawanego
do sektora komunalno-bytowego wskazywała Najwyższa Izba Kontroli, m.in. w 2004 r. i w 2014 r. Niezbędne jest określenie dopuszczalnych wartości m.in. w zakresie zawartości popiołu, siarki, części
lotnych, wartości opałowej, wilgoci. Należy uregulować parametry
węgla, które pozwalają spełnić wymagania emisyjne w kotłach uzyskujących certyfikat na zgodność z wymaganiami rozporządzeń
Ekoprojektu. Niezależnie należy określić parametry dla innych paliw stałych spalanych w domowych urządzeniach, tj. biomasa.
Uregulowania w zakresie kontroli kotłów
Wzorem krajów zachodnich należy wprowadzić mechanizmy kontroli urządzeń spalających paliwa stałe, gdzie kotły na paliwa stałe
wykorzystywane w gospodarstwach są kontrolowane pod kątem
parametrów emisyjnych. Przykładowo w Niemczech emisyjność
kotłów oraz inne parametry determinujące właściwą ich pracę
sprawdzają służby kominiarskie. Również w Czechach niedawno
wprowadzono wymagania w zakresie kontroli domowych kotłów.
W Polsce eksploatacja tych urządzeń pozostaje poza jakąkolwiek
kontrolą.
Programy wspierające likwidację niskiej emisji
Należy gruntownie zmienić podejście do programów finansujących
likwidację niskiej emisji, zarówno na poziomie krajowym, regionalnym jak i lokalnym. Dotychczasowe programy skupiały się na
dotacjach do wymiany przestarzałych kotłów węglowych. Dotacje
niejednokrotnie pokrywały nawet 100% kosztów inwestycji. Wielu
decydentów wciąż żyje w przekonaniu, że dotacje są wystarczającym
bodźcem do rozwiązania problemu niskiej emisji. Niestety nie są.
Tak długo jak w sprzedaży dostępne są pozaklasowe kotły, programy dotacyjne nie przyniosą oczekiwanych efektów poprawy jakości
powietrza. Przy braku regulacji emisyjnych ilość instalowanych po-
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zaklasowych kotłów przewyższa liczbę kotłów likwidowanych w ramach programów eliminacji niskiej emisji. Błędem polityki ochrony
powietrza było traktowanie programów dotacyjnych jako substytutu dla regulacji – skutkiem tego było nieefektywne wykorzystanie
pieniędzy publicznych. Konieczne jest zakomunikowanie opinii publicznej, że dotacje mają charakter przejściowy i służą przyspieszeniu likwidacji niskiej emisji (takie podejście przyjęto w Krakowie).
Kolejnym błędem w tworzeniu programów dotacyjnych było słabe
powiązanie dotacji z efektem ekologicznym – programy nie wysyłały mocnych sygnałów do stosowania najczystszych technologii oraz
rozwoju innowacyjności. Dopiero kilka lat temu do programów
dotacyjnych wprowadzono wymogi emisyjne i techniczne wobec
kotów węglowych czy na biomasę wspieranych za pomocą dotacji. Od dawna w programach ograniczenia niskiej emisji widoczna
była dyskryminacja pomp ciepła (mimo iż są technologią najmniej
emisyjną i o najwyższych klasach w etykietowaniu energetycznym).
Tworzone programy dopłat do likwidacji niskiej emisji powinny
premiować efekt ekologiczny oraz rozwój najlepszych dostępnych
technologii.
Coraz częściej w Polsce mówi się o konieczności wsparcia termomodernizacji domów jednorodzinnych ze względu na zły stan
powietrza. Powoli rośnie świadomość tego, iż najlepszą energią jest
ta, której się nie zużywa. Wymiana kotłów w słabo docieplonych
domach jest rozwiązaniem błędnym, prowadzącym do instalowania
przewymiarowanych urządzeń grzewczych. Logika nakazuje, żeby
wymianie kotłów towarzyszyły prace poprawiające efektywność
energetyczną budynków. Politycy niechętnie rozmawiają o tych programach obawiając się wielomiliardowych obciążeń budżetowych.
Jednak programy te mogą znaleźć dobre źródło finansowania – są
nim przychody, które Polska uzyskuje ze sprzedaży uprawnień do
emisji CO2, będąc jednocześnie zobligowana do inwestycji w poprawę efektywności energetycznej. Wykorzystanie tych środków na
termomodernizację domów jednorodzinnych przyczyniłoby się do
poprawy jakości powietrza i rozwiązania jednego z najpoważniejszych wyzwań polityki ekologicznej.
Błędnym jest również założenie, iż każdy tego typu program
musi opierać się na wysokim poziomie dotacji. W pierwszej kolejności należy otworzyć dostęp do preferencyjnych pożyczek na
termomodernizację domów jednorodzinnych. Taki program dla
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budynków wielorodzinnych od wielu lat realizował Bank Gospodarstwa Krajowego, który będąc operatorem Funduszu Termomodernizacji skutecznie wspierał modernizację tego typu budynków
(przy średniej wysokości dotacji na poziomie ok. 12%). Mimo, iż
formalnie nie wykluczono domów jednorodzinnych to nigdy rozwinięto produktu dedykowanego dla tej grupy budynków. Koszty
transakcyjne okazały się zbyt wysokie zniechęcając ludzi do korzystania z tych środków (konieczność drogich audytów, skomplikowane procedury). Dlatego tworząc taki program należy maksymalnie
redukować koszty transakcyjne i uprościć procedury wsparcia tak
aby program stał się powszechny i atrakcyjny dla ludzi. Wspieranie termomodernizacji domów (i wymiany źródeł ciepła) może być
również realizowane poprzez system ulg podatkowych (ulga remontowa) lub połączenie kilku instrumentów.
Niewątpliwie dla ludzi najuboższych należy stworzyć dedykowane programy wsparcia oparte o dotacje, umożliwiające wymianę
źródeł ciepła, zastosowanie czystych paliw czy docieplenie domów.
Ta grupa osób nie ma możliwości korzystania z kredytów, nie dysponuje środkami na przeprowadzenie prac modernizacyjnych.

Andrzej Guła
Instytut Ekonomii Środowiska
Łukasz Pytliński
CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej
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Zrozumienie przez świat medyczny, że zanieczyszczenia powietrza wpływają niekorzystnie na zdrowie, pojawiło się w połowie XX
wieku. Przyczyniły się do tego epizody zanieczyszczeń o wyjątkowo
wysokich stężeniach w dolinie Mozy w Belgii (1930), Donorze, USA
(1948), Pozo Rico w Meksyku (1950) i w Londynie w 1952 roku. Epizodom tym towarzyszylo znaczne zwiększenie zachorowań, przyjęć
do szpitali i zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego. Oceniano, że epzod w Londynie spowodował około 4000 zgonów
w ciągu kilku dni z zanieczyszczeniami przekraczającymi stukrotnie
stężenia obecnie obserwowane w miastach Europy.
Przez kilka dekad zakładano, że unikanie tak wysokich zanieczyszczeń jest wystarczające dla uniknięcia szkodliwego wpływu zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza tych związanych z działalnością
człowieka, na zdrowie. Pierwsze wytyczne jakości powietrza zostały
opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia (World Health
Organization, WHO) w 1987 roku. Formułują one ocenę ryzyka
i podają zalecenia dotyczące 28 substancji i ich stężeń w powietrzu,
które nie powinny być przekroczane ze względów zdrowotnych. Jednocześnie rozwijały się badania naukowe nad skutkami zdrowotnymi
zanieczyszczeń. W ciągu następnych 10-15 lat, zastosowanie nowych
metod epidemiologicznych i statystycznych pozwoliło na stwierdzenie, że nawet stosunkowo niewielkie stężenia powszechnie występujących zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza drobnych pyłów, są
związane z niekorzystnym wpływem na zdrowie, w tym ze zwiększonym ryzykiem przedwczesnego zgonu. Pokazano przy tym, że poza
chorobami układu oddechowego, narażenie na drobne pyły wpływa
na ryzyko występowania nowotwórw układu oddechowego i chorób
układu krążenia. Poznano ilościową zależność stopnia wzrostu ryzyka
tych chorob od wielkości narażenia. Wyniki tych badań dały podstawy do sformułowania nowych, globalnych zaleceń dotyczących jakości powietrza, opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia
w 2005 roku. Zwróciło to uwagę na znaczenie poznanych zależności
dla zdrowia publicznego: choroby związane z narażeniem na drobne
pyły należą do najczęściej występujących, i wciąż powszechniejszych,
przyczyn chorobowości i umieralności. Nawet niewielkie zwiększenie
ryzyka tych chorób przekłada się na duże liczby nowych przypadków
chorobowych lub zgonów.
W ciągu ostatnich 10 lat nasąpił też duży postęp wiedzy o źródłach drobnych pyłów i ich rozprzestrzenianiu się w atmosferze,
jak również o metodach ich pomiarów i modelowania. Instrumen-

ty umieszczone na satelitach dostarczaja dane umożliwiające ocenę
stężenia drobnych pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza na powierzchni ziemii, również w regionach, na których nie prowadzony
jest monitoring jakości powietrza. Umożliwiło to ocenę narażenia na
drobne pyły ludności we wszystkich regionach świata, mieszkających
zarówno w miastach jak i na wsi. Oszacowano, że około 75% całej
ludności świata jest narażona na drobne pyły o stężeniu przekraczającym zalecenia WHO. Tylko w wysoko rozwiniętych regionach świata
nastąpił wyraźny spadek tego odsetka w latach 1998-2012 (z 84% do
66% w Europie Zachodniej i z 62% do 20% w Ameryce Północnej),
lecz brak poprawy jakości powietrza lub wzrastający trend narażenia
odnotowano w innych regionach.
Połączenie wiedzy o ilościowym związku między ryzykiem dla
zdrowia i stopniem narażenia populacji na zanieczyszczenia powietrza z przestrzennym rozkładem tego narażenia pozwoliło na oszacowanie jego globalnych skutków zdrowotnych. Według szacunków
Światowej Organizacji Zdrowia, około 3,4 miliona zgonów na świecie
było związanych z narażeniem na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w 2012 roku. W Europie liczba ta sięgnęła 482 tysięcy. Podobną liczbę zgonów przypisano narażeniu wewnątrz pomieszczeń na
zanieczyszczenia związane ze spalaniem paliw stałych w domowych
paleniskach. W porównaniu 79 wyznaczników zdrowia związanych
ze stylem życia, środowiskiem, pracą czy zaburzeniami metabolizmu
w organizmie człowieka, zanieczyszczenia powietrza znalazły się,
globalnie w 2013 roku, na miejscu piątym, po niezdrowej diecie, wysokim ciśnieniu krwi, niedożywieniu dzieci i matek oraz paleniu tytoniu. Zanieczyszczenia powietrza zostały więc zaklasyfikowane jako
najważniejszy środowiskowy czynnik ryzyka wpływający na zdrowie.
Przypisano im ok. 6% niedoboru zdrowia, podobnie jak w analizie dla
roku 2000 (kiedy to było zaklasyfikowane na miejscu czwartym, przed
paleniem tytoniu). Dla porównania, znaczenie skutków zdrowotnych
narażenia na skażenia wody pitnej, ścieki i niedostateczne warunki
sanitarne spadło w tym okresie z miejsca szóstego (przypisano im ca.
5% niedoboru zdrowia) w 2000 r. na miejsce dziewiąte (ca. 3%).
W 2014 roku, biorąc pod uwagę tak ogromne i powszechne skutki zdrowotne zanieczyszczeń powietrza, Zgromadzenie Środowiska
ONZ wezwało rządy wszystkich państw do podjęcia szerokich działań
dla poprawy jakości powietrza, chroniąc zdrowie i środowisko przed
jego niekorzystnymi skutkami. Także Światowe Zgromadzenie Zdrowia w 2015 roku wezwało wszystkie kraje członkowskie WHO do
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„Zdrowie człowieka i stan środowiska i są ściśle
powiązane z jakością jego trzech podstawowych
elementów - gleby, wody i powietrza. Jednak to
jakość powietrza ma decydujące znaczenie
w procesie zanieczyszczania środowiska.”

wzmożenia wysiłków na rzecz zidentyfikowania i prewencji skutkow
zdrwotnych zanieczyszczeń powietrza. Rezolucje te słusznie zauważają, że do zmniejszenia narażenia ludności na zanieczyszczenia powietrza i ich skutków niezbędne jest współdzianie różnych sektorów
gospodarki na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Wynika to z różnorodności źródeł zanieczyszczeń, możliwości
przenoszenia się zanieczyszczeń w atmosferze na wielkie odległości
oraz przekraczanie przez nie granic regionów i krajów.
Wezwania ze światowych zgromadzeń są szczególnie ważne dla
Polski, należącej do krajów Europy o najwyższych stężeniach drobnych pyłów w atmosferze, przyczyniających się do ponad 40 tysięcy
przedwczesnych zgonów rocznie. Powszechne stosowanie węgla jako
źródła energii, zwłaszcza w gospodarstwach domowych, jest głównym, chociaż nie jedynym, powodem utrzymującej się, niekorzystnej
sytuacji, naruszającej prawnie obowiązujące w Polsce normy jakości
powietrza. Normy te, przyjęte przez wszystkie kraje Unii Europejskiej
w 2008 roku, dopuszczają poziom zanieczyszczeń znacznie przekraczający zalecenia WHO, a więc nawet one nie stanowią dostatecznej
ochrony zdrowia ludności. Ich osiągnięcie stanowi jednak pierwszy
krok w kierunku zmniejszania niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie.
Świadomość społeczeństwa Polski o szkodliwści zanieczyszczeń
wzrosła znacząco w ostatnich latach. Świadczy o tym powstanie aktywnych ruchów społecznych, takch jak Polski Alarm Smogowy, oraz
decyzje władz samorządowych ograniczające możliwość korzystania z silnie zanieczysczczających palenisk domowych w niektórych
miejscowościach. Odzwierciedla to też rosnąca obecność informacji
o jakości powietrza w prasie. Jednak stworzenie poparcia społecznego dla szerzej rozpowszechnionego i skutecznego działania na rzecz
czystego powietrza wymaga stałego i kompetentnego informowania
społeczeństwa i decydentów wszelkich szczebli o powadze sytuacji
i o działaniach mogących tą sytuację poprawić.
Przedstawiony w tym raporcie rozdział o wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi przyczynia się do uzupełnienia
wiedzy niezbędnej do zmotywowania działań zmniejszających zanieczyszczenie powietrza i narażenia na nie ludności Polski. Omawia on
najczęstsze skutki zdrowotne zanieczyszczeń podając ich przykłady
wybrane z bogatej światowej literatury naukowej stale uzupełnianej przez wyniki nowych badań. Obecny stan wiedzy, streszczony
w tym rozdziale, nie budzi wątpliwości: lepsze zdrowie i dłuższe życie

w zdrowiu wymaga czystego powietrza. Przykłady z wielu krajów dowodzą, że jego osiągnięcie jest możliwe i ekonomicznie uzasadnione.
Wymaga jednak zdecydowanej postawy społeczeństwa, popartego
przez działania władzy samorządowej i państwowej wszelkich szczebli, jak również przez wszystkie działy gospodarki, znajdującej w polityce czystego powietrza swoją drogę rozwoju.

prof. Michał Krzyżanowski
King’s College London
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Wpływ zanieczyszczeń
powietrza na zdrowie ludzkie

Badania prowadzone w ciągu kilku ostatnich dekad w wielu
miejscach na świecie wskazują na istnienie związku pomiędzy ekspozycją na zanieczyszczenia powietrza a występowaniem różnorakich
negatywnych efektów zdrowotnych, patrz np. [Pope, Dockery 2006;
Kampa, Castanas 2007; Brook et al. 2010; Kunzli et al. 2010; Kelly,
Fussell 2011; Genc et al. 2012; Wojdat et al. 2016; Krzyżanowski 2016;
Clifford et al. 2016]. Szczególnie narażonymi grupami są dzieci (także w okresie prenatalnym), osoby z istniejącymi chorobami układu
krążenia i układu oddechowego oraz osoby starsze. Ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza wiąże się też ze zwiększoną umieralnością,
a także ze skróceniem oczekiwanej długości życia. Co istotne, wpływ
ten jest wyraźnie widoczny nawet przy stosunkowo niskich stężeniach
zanieczyszczeń.
Z punktu widzenia ochrony zdrowia i życia ludzkiego, szczególnie ważną szkodliwą substancją obecną w powietrzu jest pył
PM2.5, czyli drobna frakcja pyłu zawieszonego (cząstki o średnicy
aerodynamicznej poniżej 2.5 µm). Poza rozmiarami (a także kształtem, w szczególności wielkością powierzchni) cząstek pyłu, wpływ
zanieczyszczeń pyłowych na zdrowie może też zależeć od ich składu
chemicznego, który z kolei silnie zależy od pochodzenia (źródła)
pyłu [Donaldson et al. 2000; AQG 2006]. Uważa się, że pył mineralny (pył pochodzący z erozji gleby, czy też pył pustynny) jest mniej
niebezpieczny dla zdrowia niż pył pochodzący ze spalania paliw kopalnych lub biomasy. W szczególności, w skład pyłu pochodzącego
z procesów spalania mogą wchodzić różne szkodliwe dla zdrowia
substancje, np. rakotwórcze i mutagenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) i ich nitrowe pochodne, azaareny
i inne wielopierścieniowe związki aromatyczne, związki z grupy
dioksyn (PCDD/F), a także metale ciężkie i przejściowe oraz ich
związki.
Szkodliwe działanie wykazują również zanieczyszczenia gazowe,
takie jak tlenek węgla (CO) dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu
(NO2), czy powstający w reakcjach fotochemicznych ozon troposferyczny (O3) [AQG 2006]. Zazwyczaj mamy zresztą do czynienia z jednoczesną ekspozycją na zanieczyszczenia gazowe i pyłowe. W wyniku
reakcji między substancjami gazowymi (amoniak, tlenki siarki i tlenki azotu) mogą również powstawać tzw. pyły wtórne, a skład chemiczny pyłów pierwotnych może podlegać modyfikacji.
Wśród wszystkich państw Unii Europejskiej (UE), to właśnie
w naszym kraju występują zarówno najwyższe stężenia WWA, jak
i pyłowych zanieczyszczeń powietrza, a najbardziej zanieczyszczonym dużym miastem w UE od lat jest Kraków. Warto jednak podkre-

ślić, że w wielu polskich miejscowościach stan powietrza jest równie
zły, a często wyraźnie gorszy niż w Krakowie.
Z danych udostępnionych niedawno przez Światową Organizację
Zdrowia (WHO, ang. World Health Organization) wynika, iż wśród
50 miejscowości w Europie o najwyższym średniorocznym stężeniu PM2.5 jest ponad 30 miejscowości polskich, zaś zwycięzcą w tej
niechlubnej konkurencji jest nie jak w roku 2012 Kraków, a Żywiec
[WHO APDB] (dane za rok 2013, zestawienie to obejmuje wyłącznie
miejscowości, w których znajdują się stacje monitoringu zanieczyszczeń powietrza).
Choć poziomy zanieczyszczeń pyłowych oraz WWA z roku na
rok wykazują w Polsce pewną tendencję spadkową (co, jak można
domniemywać, ma związek nie tyle z działaniami naprawczymi, ile
raczej z łagodniejszym przebiegiem zim w ostatnich latach), to w naszym kraju mamy wciąż do czynienia z wysokimi rocznymi stężeniami
PM2.5 [GIOŚ Raport 2014 b], nawet 3-4 -krotnie przekraczającymi
maksymalne stężenie zalecane przez WHO (stężenie średnioroczne
na poziomie 10 μg/m3) [AQG 2006; Krzyżanowski, Cohen 2008].
Jeszcze poważniejsza sytuacja występuje jeśli chodzi o benzo[a]piren
(B[a]P), substancję reprezentatywną dla związków z grupy WWA.
Stężenia B[a]P w polskim powietrzu są od kilku do kilkunastu razy
wyższe od wartości dopuszczonej prawem unijnym (1 ng/m3) [GIOŚ
Raport 2014 a], i jednocześnie kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy
wyższe niż w zachodniej Europie [EEA BaP]. W wielu polskich miastach także średnie roczne stężenie dwutlenku azotu przekracza wartość dopuszczalną prawem unijnym, tj. 40 µg/m3 [GIOŚ Raport 2014
b; Barańska, Klech 2016]; jest to jednocześnie także wartość zalecana
przez WHO, patrz [AQG 2006; Krzyżanowski, Cohen 2008].
Za taki stan rzeczy Polacy płacą bardzo wysoką cenę: szacuje
się, iż rocznie z powodu oddychania zanieczyszczonym powietrzem
przedwcześnie umiera w Polsce kilkadziesiąt tysięcy osób [EEA Raport].
Przyczyn fatalnej jakości powietrza w Polsce jest kilka. Jeśli chodzi o całkowitą emisję zanieczyszczeń, to według danych Krajowego
Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami [KOBiZE], głównym
źródłem pyłu zawieszonego i dominującym źródłem zarówno WWA,
jak i związków z grupy dioksyn są w Polsce domowe piece i kotły
opalane węglem i drewnem. Są to zazwyczaj prymitywne urządzenia
o niskiej sprawności, charakteryzujące się bardzo wysoką emisyjnością [IEŚ Raport 2014]. Dodatkowo, często także używany jest opał
bardzo złej jakości (jak np. muł czy miał węglowy, które w większości
państw UE nie są w ogóle dopuszczone do stosowania w gospodar-
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stwach domowych), a nierzadko także spalane są różnego typu odpady komunalne (tworzywa sztuczne, meble). Transport, szczególnie
pojazdy z silnikami Diesla, ma obok energetyki zawodowej dominujący udział w emisji tlenków azotu, a także znaczący (kilkanaście procent) udział w emisji pyłu zawieszonego, zwłaszcza jego najdrobniejszych frakcji. Nie można również zaniedbać udziału różnego rodzaju
zakładów przemysłowych w emisji m. in. pyłu zawieszonego, WWA,
tlenków azotu i siarki.
Warto podkreślić, że udział poszczególnych źródeł w kształtowaniu jakości powietrza (wyrażanej przez stężenia szkodliwych substancji w powietrzu) może być znacząco różny od ich udziału w całkowitej emisji. To, jakie źródło zanieczyszczeń ma największy wpływ na
jakość powietrza, silnie zależy od miejsca, pory roku, a nawet pory
dnia. Inny będzie udział poszczególnych typów źródeł w sąsiedztwie
ruchliwej ulicy, inny w dzielnicy domów jednorodzinnych ogrzewanych węglem lub drewnem, a jeszcze inny w pobliżu zakładu przemysłowego. Zupełnie inaczej wygląda też sytuacja w sezonie grzewczym,
a inaczej w półroczu ciepłym.
Jednak w większości miejscowości w Polsce, nawet w wielu dużych aglomeracjach, dominujący wpływ na bardzo niską jakość powietrza mają zanieczyszczenia produkowane przez domowe urządzenia grzewcze na paliwa stałe, czyli tzw. niska emisja powierzchniowa.
Jest to sytuacja odmienna niż w USA, Kanadzie i krajach Europy
zachodniej, gdzie niska emisja jest problemem nieporównywalnie
mniejszym niż w Polsce, a w centrach miast dominującym źródłem
zanieczyszczeń jest zazwyczaj motoryzacja. Nie znaczy to jednak, że
polskie miasta nie borykają się z problemem zanieczyszczeń generowanych przez samochody, ponieważ także w naszym kraju motoryzacja ma bardzo istotny wpływ na jakość powietrza. Wiąże się to m. in.
z bardzo znaczną liczbą samochodów osobowych przypadających na
1000 mieszkańców, wiekiem i stanem technicznym pojazdów, procederem usuwania filtrów cząstek stałych (DPF, FAP) z nowych pojazdów z silnikiem Diesla, a także faworyzującymi transport za pomocą
samochodu osobowego rozwiązaniami urbanistycznymi i infrastrukturalnymi.
Pomimo bardzo znacznej redukcji ilości szkodliwych substancji (w szczególności pyłów i SO2) emitowanych przez przemysł, jaka
miała miejsce w naszym kraju od lat 80-tych XX wieku, w wielu
miejscach w Polsce zakłady przemysłowe (w szczególności koksownie, huty, rafinerie ropy naftowej, elektrownie węglowe, ale także np.
zakłady produkujące płyty wiórowe) pozostają bardzo istotnym źródłem zanieczyszczeń powietrza.
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Poniżej przedstawiono pokrótce wyniki wybranych badań, ukazujących najważniejsze aspekty wpływu zanieczyszczeń powietrza na
zdrowie człowieka. Liczba tego typu badań jest ogromna i stale rośnie.
Z tego względu lista prac oryginalnych, na jakie się tu powołujemy,
z pewnością nie może być traktowana jako kompletna i wyczerpująca,
podobnie jak dobór omawianych zagadnień.
Również dokładniejsze omówienie mechanizmów oddziaływania poszczególnych składowych zanieczyszczenia powietrza na organizm człowieka, jak również omówienie fizjologicznych i anatomicznych skutków ekspozycji na zanieczyszczenia, czy też roli czynników
genetycznych w determinowaniu podatności na wpływ zanieczyszczeń powietrza przekracza ramy niniejszego tekstu. Informacje dotyczące tych zagadnień można znaleźć m. in. w pracach [Brunekreef,
Holgate 2002; Bernstein et al. 2004; Kunzli et al. 2010; Kelly, Fussell
2011; Ko, Hui 2012; Wojdat et al. 2016].
Należy także podkreślić, że oprócz badań przeprowadzonych
w Chinach i Indiach (gdzie problem zanieczyszczenia powietrza osiąga rekordowe w skali świata rozmiary), większość cytowanych przez
nas badań przeprowadzono w miejscach, w których stężenia zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym i WWA są niższe (niekiedy
znacznie) niż w wielu miejscowościach w Polsce.
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na umieralność
Związek pomiędzy narażeniem na zanieczyszczenia powietrza
a umieralnością został zauważony już dawno, choć początkowo uwaga lekarzy i opinii publicznej koncentrowała się głównie na wyjątkowych, szczególnie tragicznych w skutkach wydarzeniach, z których
najbardziej znanym jest tzw. Wielki Smog Londyński z grudnia 1952
roku. Utrzymujące się wtedy przez kilka dni bardzo wysokie stężenia
pyłu zawieszonego i dwutlenku siarki stały się w krótkim czasie przyczyną ok. 4 tys. zgonów [Logan 1953]. Większość przypadków zgonu
dotyczyła osób w wieku powyżej 45 lat, ale zwiększoną umieralność
odnotowano we wszystkich grupach wiekowych. Prawie dwukrotnie
wyższa niż zwykle była liczba zgonów wśród noworodków, ponad
dwukrotnie wyższa - w przypadku dzieci w wieku 4 tyg. - 1 rok, zaś
w każdej z trzech grup wiekowych (45-64 lat, 65-74 i powyżej 75) lat
liczba zgonów zwiększyła się prawie trzykrotnie. Szczególny wzrost
odnotowano jeśli chodzi o liczbę zgonów z powodu zapalenia oskrzeli
(ponad ośmiokrotny) i zapalenia płuc (prawie trzykrotny); zauważalnie podwyższona umieralność związana z tymi chorobami utrzymywała się jeszcze przez kilka tygodni [Logan 1953]. Obecnie szacuje się,
że całkowita liczba ofiar Wielkiego Smogu Londyńskiego to ok. 12 tys.
osób [Bell, Davis 2001].
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Podobne epizody wysokich poziomów zanieczyszczeń powietrza
i związanej z tym znacząco podwyższonej umieralności miały miejsce
m. in. w 1930 r. w dolinie Mozy (60 zgonów) [Firket 1936], w 1948
r. mieście Donora (USA); poza Wielkim Smogiem z roku 1952, należy wymienić też dwa inne zdarzenia z Londynu: z roku 1948 oraz
1962; każde z nich kosztowało życie ponad 300 osób [Logan 1953;
Schwartz, Marcus 1990; Brunekreef, Holgate 2002]. Wszystkie wymienione zdarzenia wydarzyły się w półroczu chłodnym (w sezonie
grzewczym); wydaje się też, że we wszystkich przypadkach kluczowe
było występowanie na stosunkowo niewielkiej wysokości tzw. warstwy inwersyjnej (w przypadku której obserwuje się nietypowe zjawisko wzrostu temperatury powietrza wraz z wysokością od poziomu
terenu), uniemożliwiającej rozpraszanie się zanieczyszczeń.
W przypadku tak ekstremalnie wysokich stężeń zanieczyszczeń
powietrza, jakie występowały w czasie Wielkiego Smogu w Londynie
czy też w trakcie innych podobnych incydentów, nie ma raczej obecnie wątpliwości co do przyczynowo-skutkowego charakteru związku
pomiędzy ekspozycją na zanieczyszczenia powietrza a efektami zdrowotnymi (w tym podwyższoną umieralnością). Jednak wiele badań
pokazało istnienie wyraźnej korelacji pomiędzy ekspozycją na zanieczyszczenia pyłowe (zarówno ekspozycją krótko-, jak i długoterminową) a podwyższoną umieralnością również przy znacznie niższych
stężeniach zanieczyszczeń.
Na początku lat 90-tych, analizując dane z kilku amerykańskich
miast, Schwartz i wsp. pokazali że wzrost dobowych stężeń TSP (ang.
Total Suspended Particulate, miara stężenia pyłu zawieszonego używana do lat osiemdziesiątych w wielu miejsach na świecie) o 100 µg/
m3 zwiększa umieralność następnego dnia o kilka procent (4-7%,
w zależności od konkretnego miasta) [Schwartz 1991; Schwartz, Dockery 1992 a; Schwartz, Dockery 1992 b; Pope et al. 1992]. Do podobnych wniosków prowadziły także badania niemieckie [Wichman
et al. 1989] i analiza danych z Londynu z lat 1958-1972 [Schwartz,
Marcus 1990].
Przytoczone powyżej badania zostały wkrótce uzupełnione
o wyniki dwóch dużych badań kohortowych, w których analizowano wpływ narażenia długoterminowego [Dockery et al. 1993; Pope et
al. 1995]. W szczególności, Dockery i wsp. pokazali, że umieralność
w najbardziej zanieczyszczonym z sześciu badanych przez nich miast
(Steubenville) była o 26% wyższa niż w miejscowości o najniższym,
spośród badanych miast, poziomie zanieczyszczeń pyłowych. (Warto zwrócić uwagę, że już od roku 1983 w Steubenville średnie roczne
stężenie PM2.5 utrzymywało się poniżej 30 µg/m3, czyli było niższe
niż stężenia występujące obecnie w wielu polskich miejscowościach.)
Wyniki obu tych badań zostały potwierdzone przez zespół niezależnych ekspertów [Krewski et al. 2000], a także znacznie rozszerzone
w późniejszych pracach [Pope et al. 2002; Schwartz et al. 2002; Laden et al. 2006]. W pracy [Pope et al. 2002] pokazano, że zwiększenie
długoterminowego narażenia na PM2.5 o 10 µg/m3 przekłada się na

wzrost umieralności o 4%, 6% i 8% odpowiednio w przypadku umieralności całkowitej, umieralności związanej z chorobami układu krążenia i umieralności związanej z rakiem płuca (w przypadku innej
miary narażenia wartości te wynosiły odpowiednio 6%, 9% i 14%).
Pokazano także, że w przypadku PM10 i PM15 (cząstki o średnicy
aerodynamicznej odpowiednio poniżej 10 i 15 µm) związek umieralności z narażeniem na tę samą ilość (masę) pyłu danego rodzaju jest
słabszy niż w przypadku PM2.5 , zaś dla cząstek większych niż 2.5 µm
(ang. coarse particles) związku takiego w ogóle nie znaleziono.
Okazuje się również, że redukcja stężeń zanieczyszczeń powietrza prowadzi do spadku umieralności. W czasie strajku zakładów
metalurgicznych w Utah Valley, USA (sierpień 1986 – wrzesień 1987)
średnie stężenie PM10 zmniejszyło się o ok. 15µg/m3, zaś umieralność
o 3.2% [Pope, Dockery 2006]. Wymowny jest również przykład Dublina, gdzie po wprowadzeniu ograniczeń w dystrybucji i handlu paliwami stałymi w 1990 roku zaobserwowano szybką, wyraźną i trwałą
poprawę jakości powietrza (spadek stężeń zanieczyszczeń pyłowych
średnio o ok. 36 μg/m3). Przełożyło się to na zmniejszenie liczby zgonów (średnio o ok. 360/rok), co stanowiło ok. 8% wszystkich zgonów
[Clancy et al. 2002].
Warto podkreślić, że związane z wieloletnim narażeniem na zanieczyszczenia pyłowe skrócenie oczekiwanej długości życia w wielu
miejscach na świecie może przekraczać jeden rok [Brunekreef, Holgate 2002]. W pracy [Pope et al. 2009] pokazano, że zmniejszenie
długotrwałego narażenia na PM2.5 o 10 µg/m3 zwiększa oczekiwaną
długość życia o 0.61 (+/- 0.20) roku.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat opublikowano wyniki wielu badań poświęconych wpływowi ekspozycji (zarówno krótko-, jak i długoterminowej) na zanieczyszczenia powietrza na umieralność i skrócenie oczekiwanej długości życia, patrz np. [Katsouyanni et al. 2001;
Hoek et al. 2002; Peters, Pope 2002; Fischer et al. 2003; Samoli et al.
2003; Medina et al. 2004; Samoli et al. 2005; Boldo et al. 2006; Roberts,
Martin 2006; Ballester et al. 2008; Stylianou, Nicolich 2009; Crouse et
al. 2012; Carey et al. 2013; Beelen et al. 2014; Thurston et al. 2015],
patrz też [Brunekreef, Holgate 2002; Pope, Dockery 2006; Badyda et
al. 2016; Krzyżanowski 2016] i prace tam cytowane. Systematyczny
przegląd literatury na temat efektów zdrowotnych narażenia na zanieczyszczenia pyłowe (do roku 2006) zawiera praca [Pope, Dockery
2006].
Większość z wymienionych prac dotyczyła badań na kohortach
europejskich i północnoamerykańskich, w przypadku których narażenie badanych osób było zazwyczaj znacznie mniejsze niż w przypadku mieszkańców południowej Polski. Jednak badania tego typu
prowadzi się też w miejscach o wyższych niż w Polsce stężeniach zanieczyszczeń, m. in. w Chinach [Qian et al. 2008; Shang et al. 2013].
W niektórych badaniach, np. w badaniach narodowej kohorty
kanadyjskiej [Crouse et al. 2012] zwiększenie ryzyka zgonu, związane z podwyższonym, długoterminowym narażeniem, obserwowano
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już przy stężeniach zanieczyszczeń pyłowych niższych od zaleceń
WHO (średnioroczne stężenie PM2.5 poniżej 10 µg/m3) [Krzyżanowski 2016].
Warto przytoczyć tu także opublikowane niedawno wyniki badania obejmującego ponad pół miliona dorosłych (51-70 lat) mieszkańców USA w latach 2000-2009 [Thurston et al. 2015]. Długookresowe narażenie na PM2.5 w tej kohorcie było stosunkowo niskie, ale
i tak okazało się być związane z ryzykiem zgonu z ogółu przyczyn
zewnętrznych (HR=1.03 na 10 µg/m3) i zgonu z powodu chorób układu krążenia (HR=1.10 na 10 µg/m3) oraz chorób układu oddechowego (HR=1.05 na 10 µg/m3) , przy czym w tym ostatnim przypadku
wzrost ryzyka nie był statystycznie istotny, z wyjątkiem podgrupy
osób, które nigdy nie paliły (HR=1.27 na 10 µg/m3).
Jednak np. w badaniu narodowej kohorty angielskiej [Carey et al.
2013] obejmującej ok. 835 tys. osób w wieku 40-89 lat, obserwowanych w latach 2003-2007, inaczej niż w przypadku badań prowadzonych w USA zaobserwowano silniejszy związek między narażeniem
na zanieczyszczenia powietrza a umieralnością w przypadku zgonów
związanych z chorobami układu oddechowego, niż w przypadku zgonów związanych z chorobami układu krążenia.
Z kolei meta-analiza danych z 22 europejskich badań kohortowych, rozpoczętych przeważnie na początku lat dziewięćdziesiątych
XX w. i obejmujących 367 tys. osób, nie pokazała związku narażenia
na zanieczyszczenia powietrza (pył zawieszony, tlenki azotu) z umieralnością ani w przypadku choroby niedokrwiennej serca, ani w przypadku zawału mięśnia sercowego [Beelen et al. 2014]. Natomiast
znaleziono taki związek w przypadku umieralności związanej z chorobami naczyniowymi mózgu (HR = 1.21). Jednak w tych samych
kohortach zaobserwowano związek narażenia z występowaniem
nowych przypadków udaru mózgu i choroby niedokrwiennej serca
[Krzyżanowski 2016].
Warto też zwrócić uwagę, że w przypadku znacznej części populacji ocena narażenia na podstawie stężeń typowych dla tła miejskiego może prowadzić do niedoszacowania wpływu zanieczyszczeń na
zdrowie [Hoek et al. 2002].
Rekomendowane obecnie przez Światową Organizację Zdrowia
(WHO) wartości współczynników ryzyka dla umieralności całkowitej związanej z narażeniem na zanieczyszczenia pyłowe są następujące: dla ekspozycji długoterminowej RR = 1.062 (1.040-1.083) na 10
µg/m3 PM2.5 (dla średniej rocznej), dotyczy osób powyżej 30 roku życia, zaś dla ekspozycji krótkoterminowej RR = 1.0123 (1.0045-1.0201)
na 10 µg/m3 PM2.5 (dla średniej dobowej), dotyczy wszystkich grup
wiekowych [HRAPIE].
Użycie rekomendowanych przez WHO współczynników ryzyka
pozwala oszacować, że rocznie z powodu zanieczyszczenia powietrza
pyłem PM2.5 umiera w naszym kraju ponad 44 tys. osób [EEA] (dane
dla roku 2012). Dodatkowo, 1600 zgonów przypisuje się wpływowi
dwutlenku azotu, a ponad tysiąc wpływowi ozonu troposferycznego
[EEA 2015]. Warto podkreślić, że zanieczyszczenie powietrza skraca
życie mieszkańców Polski od 6 do ponad 12 miesięcy [Krzyżanowski
2016].
Konkretne, zależne od poziomu narażenia wartości współczynników ryzyka dla umieralności całkowitej, umieralności związanej
z chorobami układu krążeniowo-oddechowego, umieralności związanej z chorobą niedokrwienną serca, oraz umieralności związanej z rakiem płuca, jak i wynikające z nich liczby przedwczesnych zgonów,
które można przypisać wpływowi pyłu PM2.5 w jedenastu polskich
aglomeracjach zostały policzone w pracy [Badyda et al. 2016].
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ oddechowy
Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najważniejszych szkodli-

89

wych czynników środowiskowych wpływających na rozwój i funkcjonowanie układu oddechowego. Wyniki wielu badań pokazują, że
zarówno krótko- jak i długoterminowa ekspozycja na podwyższone
stężenia typowych zanieczyszczeń powietrza wiąże się ze zwiększoną
chorobowością i umieralnością związaną z chorobami układu oddechowego [Brunekreef, Holgate 2002; Pope, Dockery 2006; Kampa,
Castanas 2007; Kunzli et al. 2010; Kelly, Fussell 2011]. Znanych jest
też wiele przykładów na to, że poprawa jakości powietrza przekłada
się na poprawę stanu zdrowia populacji, w szczególności jeśli chodzi
o choroby i zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego.
Dobrze ilustruje to przytaczany już przypadek Utah Valley, gdzie
z powodu strajku huty znacząco spadły stężenia zanieczyszczeń powietrza, a wraz z nimi także liczba hospitalizacji z powodu zapalenia
oskrzeli i zaostrzeń astmy. Szczególnie silny (ok. dwukrotny) spadek
liczby hospitalizacji zaobserwowano wśród dzieci do lat pięciu [Pope
1991]. Po zakończeniu strajku i wznowieniu produkcji, ponownie
wzrosły zarówno stężenia zanieczyszczeń, jak i liczba hospitalizacji.
Podobne jak w Utah Valley zależności zaobserwowano we
wschodnich landach Niemiec (dawnym NRD), gdzie w latach 90-tych
zauważalnej poprawie uległa jakość powietrza (znaczący spadek stężeń pyłu zawieszonego i dwutlenku siarki). W konsekwencji, zaobserwowano także wyraźny spadek liczby przypadków zapalenia oskrzeli
i zatok wśród dzieci w wieku 5-14 lat [Heinrich et al. 2002].
Również badania kohortowe prowadzone w Szwajcarii wykazały,
że nawet stosunkowo niewielka redukcja narażenia na zanieczyszczenia powietrza (stężenia PM10 spadły średnio o 6.2 μg/m3 na przestrzeni dekady 1991-2002) przełożyła się na zmniejszenie dolegliwości ze strony układu oddechowego i poprawę jego funkcjonowania,
zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych [Ackermann-Liebrich et al.
1997; Braun-Fahrländer et al. 1997; Bayer-Oglesby et al. 2005; Schindler et al. 2009].
Wpływ ekspozycji prenatalnej na rozwój i funkcjonowanie układu oddechowego
Negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ oddechowy
zaczyna się już na etapie życia płodowego, co pokazują nie tylko wyniki badań epidemiologicznych, ale też wyniki badań na zwierzętach
laboratoryjnych [Hamada et al. 2007; Fedulov et al. 2008; Auten et al.
2009].
Badania kohortowe prowadzone od 2000 r. w Krakowie na grupie kilkuset matek i ich dzieci [Jędrychowski et al. 2005; Jędrychowski
et al. 2007; Jędrychowski et al. 2010; Jędrychowski et al. PL] pokazują,
iż wyższe narażenie ciężarnych matek na pył PM2.5 i WWA pociąga
za sobą liczne negatywne skutki zdrowotne u dziecka, m. in. przekładając się także na gorszy rozwój i funkcjonowanie układu oddechowego w wieku późniejszym.
Zaobserwowano między innymi, że wyższa prenatalna ekspozycja na substancje z grupy WWA była związana z częstszym występowaniem objawów świadczących o zapaleniu górnych i dolnych dróg
oddechowych u niemowląt [Jędrychowski et al. PL; Jędrychowski et
al. 2005]. Dzieci narażone w okresie prenatalnym na wyższe stężenia
zanieczyszczeń pyłowych miały w wieku pięciu lat niższe wartości całkowitej objętości wydechowej płuc (średnio o ok. 100 ml), co, jak piszą autorzy, może świadczyć o gorszym wykształceniem płuc u dzieci
z tej grupy; znacznie częściej też występowały u nich infekcje dróg oddechowych. Okazało się także, że prenatalna ekspozycja na nawet stosunkowo niskie stężenia PM2.5 zwiększała podatność na nawracające
zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc. Efekt ten obserwowano zarówno
u dzieci, u których astmy nie stwierdzono, jak i, w znacznie większym
stopniu, u dzieci astmatycznych:
„O wadze zagadnienia świadczy fakt, że o ile w grupie dzieci
z wysoką ekspozycją na PM 2.5 prawdopodobieństwo nawracającego
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zapalenia płuc było średnio 3 razy większe niż w grupie dzieci z grupy
kontrolnej (niska ekspozycja), to wśród dzieci astmatycznych prawdopodobieństwo nawrotowego zapalenia oskrzeli było pięciokrotnie
wyższe niż w grupie dzieci nie-astmatycznych. Podobne różnice zaobserwowano w odniesieniu do nawrotowego zapalenia oskrzeli”
[Jędrychowski et al. PL].
Co bardzo istotne, autorzy podkreślają też, że nawracające infekcji dróg oddechowych i zapalenie płuc przebyte w dzieciństwie mają
istotny wpływ na sprawność wentylacyjną płuc w późniejszym wieku.
Astma oskrzelowa
Obecnie dysponujemy już mocnymi dowodami na to, że narażenie
na zanieczyszczenia powietrza takie jak pył zawieszony, dwutlenek
azotu i ozon, wiąże się z większym prawdopodobieństwem nasilenia
objawów astmy, a także z większą ilością przyjmowanych leków oraz
większą liczbą pobytów w szpitalach, [Schwartz et al. 1993; Lipsett
et al. 1997; Tenías et al. 1998; Just et al. 2002; Lin et al. 2008; Pantea
et al. 2008; Kelly, Fussell 2011; Ding et al. 2015;Yamazaki et al. 2015;
Tétreault et al. 2016]. W swoich rekomendacjach WHO podaje dla
zaostrzeń astmy RR = 1.028 (1.006 -1.051) na 10 µg/m3 PM10 (dla
średniej dobowej) [HRAPIE].
Istnieją także badania, pokazujące że długoterminowe narażenie
na zanieczyszczenia powietrza może przyczyniać się do rozwoju astmy, patrz [Kelly, Fussell 2011] i prace tam cytowane, np. [McConnell
et al. 2010]. W szczególności, niedawno opublikowane wyniki dużych
kanadyjskich badań kohortowych [Tétreault et al. 2016] pokazują, że
narażenie zarówno na PM2.5, jak i na zanieczyszczenia gazowe takie
jak NO2 i O3, wiąże się z występowaniem nowych przypadków astmy
u dzieci. Pokazano istnienie takiego związku również w przypadku
osób dorosłych [McDonnell et al. 1999; Künzli et al. 2009; Lindgren
et al. 2009].
Niemniej, część z przeprowadzonych w ciągu ostatnich dwu dekad badań nie wykazało związku między długookresową ekspozycją na zanieczyszczenia powietrza a częstością występowania astmy
(patrz np. [Anderson et al. 2012; Mölter et al. 2014), lub związek taki
istniał, ale nie był statystycznie istotny. Na przykład, z osiemnastu

badań dotyczących związku między narażeniem na dwutlenek azotu
a chorobowością astmy, będących przedmiotem meta-analizy w pracy [Favarato et al. 2014] czternaście prac wskazywało na istnienie takiego związku, ale tylko w dwóch pracach przedstawione wyniki były
statystycznie istotne.
Należy jednak pamiętać, że między poszczególnymi badaniami
istnieją często duże różnice, w szczególności pod względem sposobu
oceny narażenia populacji na zanieczyszczenia powietrza.
Co więcej, w przypadku rozwoju astmy kluczowe może być prozapalne działanie najdrobniejszych frakcji pyłu zawieszonego, oraz
zawartych w pyle substancji, takich jak metale przejściowe (i ich
związki) czy węglowodory [Donaldson et al. 2000]. To od zawartości
tych właśnie składowych, a nie od całkowitego stężenia pyłu w może
zatem zależeć siła związku między narażeniem na zanieczyszczenia
pyłowe a zapadalnością na astmę.
Na koniec warto zaznaczyć, że w Polsce na astmę może cierpieć
nawet ok. 4 mln. osób, z których aż 50% nie ma ustalonego rozpoznania i w związku z tym nie jest właściwie leczona [Dąbrowiecki et al.
2016; ECAP].
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
POChP jest istotnym problemem zarówno w krajach rozwijających
się, jak i w krajach rozwiniętych. Szacuje się, że w roku 2020 choroba ta będzie na świecie trzecią przyczyną zgonów, a piątą przyczyną
ograniczenia aktywności czy wręcz niepełnosprawności, co wiąże się
z bardzo wysokimi kosztami społecznymi i ekonomicznymi [Ko, Hui
2012; Mannino, Braman 2007]. W Polsce, podobnie jak w przypadku
astmy, liczba osób chorujących na POChP jest bardzo duża (około 2
mln.), a większość z nich (ok. 80%) nie ma ustalonego rozpoznania,
co sprawia, że pacjenci nie są objęci właściwym leczeniem [Dąbrowiecki et al. 2016].
Choć pewną rolę w rozwoju POChP odgrywają czynniki genetyczne, najważniejszym czynnikiem ryzyka powstawania tej choroby
w dalszym ciągu pozostaje palenie tytoniu, któremu przypisuje się
jednak zazwyczaj poniżej 80% przypadków POChP. Poza paleniem
tytoniu, istotnym czynnikiem ryzyka dla POChP jest również naraże-
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nie zawodowe, a także narażenie na zanieczyszczenia powietrza [Andersen et al. 2011; Ko, Hui 2012].
Podobnie jak w przypadku astmy, wydaje się, że obecnie dysponujemy przekonującymi dowodami na istnienie związku pomiędzy krótkotrwałym (np. kilkudniowym) wzrostem poziomów
zanieczyszczeń powietrza a zaostrzeniami w przypadku pacjentów
z już istniejącą POChP, a także ze zwiększoną chorobowością,
a nawet umieralnością związaną z tą chorobą [Schwartz, Dockery 1992; Dominici et al. 2006; Arbex et al. 2009; Andersen et al.
2011; Kelly, Fussell 2011; Ko, Hui 2012]. Pokazano na przykład, że
wzrost stężenia PM2.5 o 10 µg/m3 zwiększa liczbę przyjęć szpitalnych z powodu zaostrzeń POChP o 0.9%, przy czym efekt ten był
ponad trzykrotnie silniejszy w przypadku osób po 75 roku życia
(wzrost o 1.47%) niż w przypadku osób w wieku 65-74 lat (wzrost
o 0.42%) [Dominici et al. 2006].
Pokazano także, że w porównaniu z ogółem populacji, związana
z narażeniem na zanieczyszczenia powietrza umieralność jest znacznie wyższa wśród pacjentów powyżej 65 roku życia, cierpiących na
POChP [Zanobetti et al. 2008]. Związek między ekspozycją na zanieczyszczenia powietrza a umieralnością związaną z POChP był też
badany w pracy [Naess et al. 2007]. Związek ten okazał się istotny dla
wszystkich badanych zanieczyszczeń (PM2.5, PM10 i NO2), w obydwu badanych grupach wiekowych (51-70 oraz 71-90 lat), jak również dla obu płci.
Istnieją także badania, sugerujące istnienie związku między
długotrwałym podwyższonym narażeniem na zanieczyszczenia powietrza (w tym mieszkaniem w pobliżu drogi o dużym natężeniu
ruchu), a zapadalnością na POChP [Schikowski et al. 2005; Lindgren et al. 2009; Andersen et al. 2011], zaś szczególnie silny związek
między narażeniem na zanieczyszczenia a zapadalnością na POChP
obserwowano wśród chorych na cukrzycę i astmatyków [Andersen
et al. 2011].
Z kolei w pracy [Schikowski et al. 2005] pokazano, że wzrost długoterminowego (średnia 5-letnia) narażenia na PM10 o 7 µg/m3 był
związany nie tylko ze współczynnikiem ryzyka występowania POChP
równym 1.33, ale także z 5-procentową redukcją natężonej pierwszosekundowej objętości wydechowej (FEV1) i 3.7-procentową redukcją
natężonej pojemności życiowej (FVC). Okazało się też, że występowanie POChP u osób mieszkających w pobliżu (poniżej 100 m) ruchliwej
ulicy było 1.79 razy bardziej prawdopodobne niż w przypadku osób
mieszkających w większej odległości. Zaznaczmy, że nawet stosunkowo
niewielkie, pozornie nieistotne na poziomie jednostek zmiany parametrów takich jak FEV1 czy FVC przekładają się na znaczący z punktu
widzenia zdrowia populacji efekt [Kunzli et al. 2000].
Podobne badania prowadzono także w Polsce. W pracy [Badyda 2013], prezentującej wyniki badań niemal 5000 osób, pokazano, że w porównaniu do mieszkańców mniej zanieczyszczonych
(szczególnie jeśli chodzi o stężenia NO2) terenów wiejskich (Podlasie, Roztocze), wśród osób mieszkających w Warszawie w pobliżu
ruchliwych ulic ok. czterokrotnie częściej występowały cechy obturacji oskrzeli. Odsetek osób z obturacją oskrzeli wśród mieszkańców Warszawy, w zależności od miejsca zamieszkania zawierał się
w przedziale 5.1%- 12.3%, podczas gdy w przypadku mieszkańców
terenów wiejskich był znacznie niższy (2.0% - 2.6%). W porównaniu z mieszkańcami wsi, Warszawiacy znacznie częściej deklarowali
także występowanie m. in. takich chorób jak zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc czy astma.
Z kolei badania prowadzone przy okazji Dni Spirometrii pokazały, między innymi, że odsetek niepalących osób z obturacją oskrzeli
jest istotnie wyższy wśród zamieszkujących w pobliżu ruchliwej ulicy (badano dwa przypadki: odległość poniżej 50 m i poniżej 100 m).
Wpływ odległości od ruchliwej ulicy zaznaczał się silniej w przypad-
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ku dużych miast (powyżej 100 tys. mieszkańców) niż w przypadku
mniejszych miejscowości [Dąbrowiecki et al. 2016].
Jednak w niektórych badaniach nie wykazano istnienia związku
między stężeniami zanieczyszczeń powietrza lub mieszkaniem w pobliżu drogi o dużym natężeniu ruchu, a redukcją FVC i FEV1 czy też
zapadalnością na POChP [Pujades-Rodriguez et al. 2009; Atkinson
et al. 2014], albo też pokazano, że większe natężenie ruchu kołowego
w miejscu zamieszkania było co prawda w istotny sposób związane
z obniżeniem FVC i FEV1 u kobiet, ale już nie u mężczyzn [Kan et
al. 2007].
Zatem związek między narażeniem na zanieczyszczenia powietrza a występowaniem nowych przypadków POChP wciąż nie
jest jasny, i zagadnienie to wymaga dalszych badań [Atkinson et
al. 2014].
Infekcje dróg oddechowych.
Ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza istotnie zwiększa zapadalność na infekcje dróg oddechowych, w tym na zapalenie płuc,
w szczególności w przypadku dzieci [Dockery et al. 1989; Wong et al.
1999; Lin et al. 2005; Mehta et al. 2013; MacIntyre et al. 2014] i osób
starszych [Schwartz 1994; Wong et al. 1999; Simoni et al. 2015]. Warto
tu przypomnieć, że zapalenie płuc jest jedną z ważniejszych przyczyn
zgonu w krajach rozwiniętych [Gittins et al. 2013].
W przypadku osób starszych, związek między krótkoterminowym narażeniem na zanieczyszczenia powietrza a zapadalnością
na zapalenie płuc pokazują np. prace [Schwartz 1994; Hong Qiu
et al. 2014; Halonen et al. 2009]. Istnieją też badania, pokazujące
wpływ długoterminowej ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza
na wzrost ryzyka występowania infekcji dróg oddechowych. Co
istotne, wzrost zapadalności jest obserwowany już przy niskich stężeniach zanieczyszczeń [Neupane et al. 2010], patrz też [Zanobetti,
Woodhead 2010].
W przeglądowej pracy [Ciencewicki, Jaspers 2007] omówiono
z kolei wyniki badań nad wpływem zanieczyszczeń powietrza na zapadalność i chorobowość związaną z wirusowymi infekcjami dróg
oddechowych.
Zanieczyszczenia powietrza a choroby nowotworowe
Rak płuca
Badania prowadzone w wielu miejscach na świecie pokazują wyraźnie, że zanieczyszczenia powietrza, tak zewnętrznego, jak i wewnętrznego, znacząco zwiększają zapadalność i umieralność związaną
z rakiem płuca. Choć ryzyko zachorowania na raka płuca, związane
z długotrwałym narażeniem na zanieczyszczenia powietrza jest zazwyczaj mniejsze niż w ryzyko związane z wieloletnim paleniem tytoniu, niemniej jednak dotyczy obecnie praktycznie całej populacji.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), wpływowi zanieczyszczenia powietrza można było przypisać na całym świecie ok. 223
tys. (co stanowiło ok. 15%) zgonów z powodu raka płuca w 2010 roku
[IARC 2013 a; Kessler 2014].
W 2013 roku Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem
(IARC) sklasyfikowała zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego,
w szczególności pył zawieszony - jako substancję o udowodnionym
działaniu rakotwórczym (grupa I) [IARC 2013 b]. Wcześniej za kancerogenne zostały również uznane spaliny emitowane przez silniki
Diesla [IARC 2012].
Związek między narażeniem na zanieczyszczenia powietrza a zapadalnością lub też umieralnością na raka płuca był przedmiotem
badań już od dłuższego czasu (patrz np. [Pope et al. 2002; Nafstad
et al. 2003; Laden et al. 2006; Vineis et al. 2006; Raaschou-Nielsen et
al. 2013; Heinrich et al. 2013; Hamra et al. 2014; Hamra et al. 2015]
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oraz prace tam cytowane). Badania takie prowadzono także w Polsce
[Jędrychowski et al. 1989; Kapka et al. 2009].
Najnowsze oszacowania współczynnika ryzyka dla umieralności i zapadalności na raka płuca w przypadku długotrwałego narażenia na zanieczyszczenia pyłowe (PM2.5 i PM10) oraz dwutlenek
azotu (NO2) wynikają z meta-analiz [Hamra et al. 2014; Hamra et al.
2015], podsumowujących wyniki kilkunastu dużych badań kohortowych prowadzonych w ciągu kilku ostatnich dekad głównie w USA,
Europie Zachodniej i Japonii. W przypadku PM2.5 otrzymano RR =
1.09 na 10 µg/m3, z 95-procentowym przedziałem ufności wynoszącym (1.04, 1.14), zaś dla PM10 podobną, choć mniej precyzyjnie wyznaczoną wartość RR = 1.08 (1.00, 1.17) [Hamra et al. 2014]. Ryzyko
względne 1.09 na 10 µg/m³ oznacza, że zapadalność na raka płuca
zwiększa się o 9% wraz ze wzrostem długookresowego narażenia populacji na PM2.5 o każde 10 µg/m³.
W przypadku NO2, otrzymano RR =1.04 (1.01, 1.08) na każde 10 µg/m3 [Hamra et al. 2015]. Należy podkreślić, co zaznaczają
też autorzy [Hamra et al. 2015], iż rakotwórcze działanie wykazują
zapewne nie sam dwutlenek azotu, lecz inne substancje wchodzące w skład zanieczyszczeń generowanych przez silniki spalinowe,
a których stężenia są dobrze skorelowane ze stężeniami NO2, np.
lotne związki organiczne, bardzo drobne frakcje pyłu zawieszonego (ang. ultrafine particles) czy też WWA i ich nitrowe pochodne
(nitro-WWA).
Przeprowadzone meta-analizy wszystkich dostępnych badań
kohortowych, prowadzonych w kilkusettysięcznych grupach osób
obserwowanych przez kilkanaście lat, pokazują więc wyraźny, statystycznie istotny związek między narażeniem na zanieczyszczenia
pyłowe i tlenki azotu a zapadalnością i umieralnością na raka płuca.
Na tle innych krajów europejskich, wpływ zanieczyszczenia powietrza na powstawanie nowotworów (w tym raka płuca) wydaje się
być szczególnie istotny w przypadku Polski. Ponieważ w Polsce typowe długookresowe narażenia na PM2.5 to 20-30 µg/m3, a w najbardziej zanieczyszczonych miejscowościach południowej Polski ponad
40 µg/m3 [WHO 2016], ryzyko raka płuca może być w nich większe
nawet o 20-40% w porównaniu z czystszymi obszarami kraju.
Chociaż w Polsce nie przeprowadzono dużych badań kohortowych pozwalających na oszacowanie związku narażenia populacji na
drobne pyły oraz ocenę ewentualnej różnicy siły tego związku w porównaniu z obserwowanym w innych krajach, problem wydaje się
być w naszym kraju poważniejszy nie tylko dlatego, że stężenia zanieczyszczeń pyłowych są tak wysokie, ale także dlatego, że w porównaniu z krajami, w których prowadzone były przywoływane powyżej
badania kohortowe, w sezonie grzewczym pył zawieszony w Polsce
zawiera kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy więcej rakotwórczych
związków z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych [GIOŚ Raport 2014; Junninen et al. 2009], azaarenów [Junninen et al. 2009] czy związków z grupy dioksyn [Grochowalski 2002;
Christoph et al. 2005]. Podobna sytuacja ma też zapewne miejsce
dla innych policyklicznych związków aromatycznych, i pochodnych
WWA takich jak nitro-WWA [Makhniashvili 2003; Zaciera et al.
2014; Andersson, Achten 2015]. Wiele z tych związków jest bardziej
kancerogennych niż benzo[a]piren, którego rakotwórczy i mutagenny charakter jest dobrze poznany [Denissenko et al. 1996; Andersson,
Achten 2015].
Przemawiające do wyobraźni jest przeliczenie ilości wdychanego z powietrzem benzo[a]pirenu na równoważną liczbę papierosów,
którą musiała by wypalić osoba dorosła o przeciętnej aktywności
fizycznej, by dostarczyć do organizmu taką samą ilość tej substancji.
W zależności od miejscowości i uwzględnianego roku, równoważnik ten może wynosić od kilkuset do nawet 3 tysięcy papierosów
rocznie!

W Polsce, obok niskiej emisji, emisji przemysłowych i emisji zanieczyszczeń z transportu, istotnym źródłem substancji kancerogennych obecnych w powietrzu wydaje się być także spalanie odpadów
z tworzyw sztucznych w domowych paleniskach. Bardzo trudno jest
oszacować narażenie populacji i skutki zdrowotne związane z tym
procederem (pomimo swojej szkodliwości wciąż w naszym kraju powszechnym); w niektórych miejscach mogą one być jednak bardzo
poważne.
Inne choroby nowotworowe
Jak już wspomniano, zarówno zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego ogółem, jak i pył zawieszony zostały sklasyfikowane przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC) jako substancje
o udowodnionym działaniu rakotwórczym (grupa I) [IARC 2013 b].
W oświadczeniu IARC podano, że poza rakiem płuca, wpływowi zanieczyszczeń powietrza przypisuje się też zwiększone ryzyko występowania raka pęcherza moczowego.
Pokazano także, iż podwyższone narażenie na tlenki azotu
(które, jak wspomniano, są dobrym znacznikiem zanieczyszczeń
generowanych przez motoryzację) w miejscu zamieszkania wiązało się z zwiększonym ryzykiem występowania nowotworów mózgu i raka szyjki macicy u osób dorosłych [Raaschou-Nielsen et
al. 2011].
Z kolei w pracy [Ghosh et al. 2013] pokazano, że z podwyższonym narażeniem ciężarnych matek na tlenki azotu wiąże się wyższe
ryzyko występowania chorób nowotworowych u ich dzieci we wczesnym dzieciństwie. Prenatalna ekspozycja na tlenki azotu w całym
okresie trwania ciąży była związana ze zwiększonym ryzykiem występowania białaczki limfoblastycznej; najsilniejszy związek zaobserwowano w przypadku dwutlenku azotu. Ekspozycja w czasie trzeciego
trymestru ciąży wiązała się natomiast z podwyższonym ryzykiem występowania nowotworów gałki ocznej.
Narażenie na różne składowe zanieczyszczenia powietrza jest
także wiązane z podwyższonym ryzykiem występowaniem innych
nowotworów [Clapp et al. 2008].
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ krążenia.
Największy wpływ zarówno krótkotrwałej, jak i przewlekłej ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza na układ krążenia obserwowany
jest u osób ze schorzeniami układu krążenia. Natomiast nawet u osób
zdrowych, narażonych na zanieczyszczenia powietrza, szczególnie
w okresie podwyższonych poziomów zanieczyszczeń spotyka się
przemijające bóle w klatce piersiowej, uczucie braku powietrza, gorszą tolerancję wysiłku [WHO Guidelines; Chen et al. 2012].
Po uwzględnieniu wyników przeprowadzonych na całym świecie
licznych badań epidemiologicznych, przewlekła ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza została uznana za jedną z przyczyn chorób
sercowo-naczyniowych u ludzi do tej pory zdrowych, co znalazło odzwierciedlenie w ostatnich wytycznych Polskiego Forum Profilaktyki
i w opinii ekspertów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
[PFP; Newby et al. 2014]. Szczegółowy mechanizm wpływu zanieczyszczeń powietrza na układ sercowo-naczyniowy pozostaje nadal
przedmiotem badań. Do chwili obecnej wiadomo, że pył zawieszony i niektóre substancje gazowe, inhalowane do płuc wywołują tam
lokalny, lecz tak nasilony stan zapalny, że jego skutki odczuwane są
przez cały układ krążenia [Newby et al. 2014; Bollati et al. 2014; Du
et al. 2016].
U zdrowych osób, które poddane były ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza, obserwowano wzrost stężeń cytokin prozapalnych
takich CRP, IL-6, IL-8 and IL-1β (w porównaniu do osób żyjących
w obszarach mniej zanieczyszczonych), [van Eeden et al. 2001; Gur-
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gueira et al. 2002; Steinvil et al. 2008; Meier et al. 2014; Bryniarski et
al. 2015; Wang et al. 2015].
Wykazano również, że skład chemiczny oraz średnica aerodynamiczna mają decydujący wpływ na stopień toksyczności pyłu
zawieszonego także dla układu krążenia [Newby et al. 2014; Bollati
et al. 2014; Du et al. 2016]. Przyjmuje się, że im mniejsza średnica aerodynamiczna cząstek pyłu zawieszonego, tym większa jego
szkodliwość dla zdrowia. Drobne cząstki pyłu (PM2.5 oraz mniejsze) przedostają się z pęcherzyków płucnych do układu krążenia,
a następnie dalej do narządów wewnętrznych, gdzie wywołują negatywne skutki zdrowotne zapoczątkowane przez stan zapalny, stres
oksydacyjny i wtórną aktywację sympatycznego układu nerwowego
[Newby et al. 2014; Bollati et al. 2014; Du et al. 2016]. W zakresie naczyń toczący się proces zapalny prowadzi do uszkodzenia śródbłonka naczyń, destabilizacji oraz powstawania nowych blaszek miażdżycowych [Newby et al. 2014; Bollati et al. 2014; Du et al. 2016].
Wtórnie dochodzi do aktywacji sympatycznego układu nerwowego, uwalniania substancji obkurczających naczynia i wzrostu oporów naczyniowych, co między innymi może tłumaczyć opisywany
u osób narażonych na zanieczyszczenia powietrza wzrost ciśnienia
tętniczego krwi i wzrost oporności na leki hipotensyjne [Urch et al.
2005; Byeong-Jae et al. 2014].
Wykazano także, że zwiększenie stężenia PM2.5 jedynie o 10 µg/
m3 w krótkim czasie (<24 godzin) powoduje wzrost względnego ryzyka zgonów sercowo-naczyniowych od 0.4% do 1.0% [Pope, Dockery
2006].
Udary mózgu są nadal częstą przyczyną zgonów i trwałego inwalidztwa na całym świecie. Wykazano, że w przypadku długoterminowego narażenia na zanieczyszczenia pyłowe wsp. ryzyka występowania udarów mózgu wynosi 1.19 na 5 µg/m3 PM2.5 [Stafoggia et al.
2014]. Również narażenie krótkoterminowe (w szczególności narażenie na cząstki pyłu zawieszonego o średnicy poniżej 0.1 µm) zwiększa
ryzyko wystąpienia udaru mózgu [Andersen et al. 2010; Shah et al.
2015]. Wyniki meta-analiz [Shah et al. 2015] pokazują że wzrost ryzyka zgonu lub hospitalizacji z powodu udaru mózgu jest związany
z podwyższoną ekspozycją na wszystkie typowe zanieczyszczenia po-
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wietrza (CO, SO2, NO2, O3 i PM), m. in., że krótkoterminowy wzrost
stężenia PM2.5 o 10 µg/m3 przekłada się na wzrost ryzyka zgonu z powodu udaru mózgu o 11%.
Niektóre badania kliniczne wykazały związek między przewlekłą
ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza a występowaniem choroby niedokrwiennej serca i miażdżycy obwodowej oraz jej powikłań.
Z kolei wieloletnie narażenie na zanieczyszczenia, jakie ma miejsce
u mieszkańców najbardziej zanieczyszczonych miast daje efekt kumulacji negatywnych dla układu sercowo-naczyniowego skutków
zdrowotnych, włącznie ze wzrostem częstości zawałów mięśnia serca [Poloniecki et al. 1997; von Klot et al. 2005; Dominici et al. 2006;
Mustafic et al. 2012; Atkinson et al. 2013]. W dużym, aktualnym
badaniu ESCAPE wykazano, że przy przewlekłej ekspozycji każdy
wzrost średniorocznego stężenia PM2.5 o 5 µg/m3 jest związany z 13
% wzrostem zdarzeń wieńcowych (HR 1.13, 95%, przedział ufności
0.98 - 1.30), natomiast wzrost stężenia rocznego PM10 o 10 µg/m3
zwiększa ryzyko zdarzeń wieńcowych o 12% (1.12, 1.01 – 1.25) [Cesaroni et al. 2014].
W wielu badaniach wykazano też korelację miedzy ekspozycją na
pył zawieszony, a częstością występowania złośliwych arytmii komorowych u chorych z implantowanym kardiowerterem defibrylatorem,
a także nasileniem migotania przedsionków i innych zaburzeń rytmu
u pacjentów z chorobami układu krążenia [Peters et al. 2000; Dockery
et al. 2005; Link et al. 2013]. Wykazano równie związek miedzy dziennymi zmianami stężenia pyłu zawieszonego a częstością pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia [Silverman et al. 2010; Ensor et al.
2013; Straney et al. 2014].
Zarówno badania in vitro, jak in vivo wykazały, że pył zawieszony, poprzez uwalniane z płuc do krążenia mediatory o działaniu
prozapalnym i prozakrzepowym, a także wzrost agregacji płytek krwi,
wzrost stężenia czynnika VII i wzrost stężenia czynnika tkankowego
może powodować nadkrzepliwość krwi i sprzyjać powstawaniu zakrzepicy żylnej i tętniczej [Peters et al. 1997; Nemmar et al. 2003; Silva
et al. 2005; Mutlu et al. 2007].
Pomimo postępu w farmakoterapii i inwazyjnych technikach terapii, niewydolność serca jest nadal wiodącą przyczyną zgonu, nawet
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przy uwzględnieniu zgonów z powodu nowotworów złośliwych. Co
istotne, wykazano ścisły związek między krótkoterminową ekspozycją na zanieczyszczenia powietrza a wzrostem zaostrzeń niewydolności serca wymagających hospitalizacji oraz ze zgonami z powodu
niewydolności serca [Shah et al. 2013].
Jak stwierdza w swoim oświadczeniu z roku 2010 [Brook et al.
2010] Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (AHA, American
Heart Association): „…Ogół dowodów naukowych jest zgodny z postulatem zależności przyczynowo-skutkowej między narażeniem na
PM2.5 a chorobowością i umieralnością z powodu chorób układu
krążenia … Te dowody są znacznie bogatsze i mocniejsze niż przed
rokiem 2004, gdy opublikowano poprzednie oświadczenie AHA na
ten temat.…“, patrz [Krzyżanowski 2016].
Warto zaznaczyć, że negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza
na układ krążenia potwierdzają także nieopublikowane jeszcze badania prowadzone w ostatnich latach w Polsce.
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na centralny
układ nerwowy
Badania naukowe prowadzone w ciągu ostatnich kilkunastu lat dostarczają rosnącej liczby dowodów na negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ nerwowy [Genc et al. 2012; Clifford et al.
2016]. Problem ten dotyczy całej populacji, choć szczególnie istotny
jest w przypadku dzieci i osób starszych.
Przywoływane już badania kohortowe prowadzone w Krakowie pokazały, że ekspozycja ciężarnych matek na substancje z grupy
WWA negatywnie wpływa na rozwój układu nerwowego ich potomstwa. Dzieci matek narażonych w czasie ciąży na wysokie stężenia
WWA osiągały w wieku 5 lat gorsze (w porównaniu z dziećmi matek
mniej narażonych) wyniki w testach ilorazu inteligencji (IQ niższy
średnio o 3.8 pkt.) [Choi et al. 2006; Edwards et al. 2010; Jędrychowski
et al. PL; Jędrychowski et al. 2015].
Wyniki prowadzonych równolegle z krakowskimi badań
w Nowym Jorku [Perera et al. 2006; Perera et al. 2009; Perera
et al. 2012] również potwierdzają negatywny wpływ prenatalnej ekspozycji na WWA na inteligencję, i, ogólniej, na rozwój
psychomotoryczny dziecka. Wykazano m. in. związek między
wyższym narażeniem ciężarnych matek na WWA, a deficytami
koncentracji i uwagi oraz zwiększoną nadpobudliwością [Perera
et al. 2012; Perera et al. 2014], trudnościami z kontrolą emocji oraz gorszymi kompetencjami społecznymi [Margolis et al.
2016] u ich dzieci.
Inne badania prowadzone w USA pokazują też, że wyższe
narażenie ciężarnych kobiet na zanieczyszczenia powietrza takie
jak NO2 , PM2.5 i PM10 (a także lokalizacja miejsca zamieszkania
matki w pobliżu drogi szybkiego ruchu) może przekładać się na
zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń ze spektrum autystycznego (ASD) u ich potomstwa [Kalkbrenner et al. 2015; Raz et al.
2015; Roberts et al. 2013; Volk et al. 2013; Weisskopf et al. 2015],
patrz też [Lyall et al. 2014] i prace tam cytowane. Pokazano, że ekspozycja m. in. na ołów, mangan, kadm i spaliny silników dieslowskich w okresie okołoporodowym była związana z podwyższonym
ryzykiem występowania zaburzeń ze spektrum autystycznego
u dzieci [Roberts et al. 2013].
Według autorów pracy [Weisskopf et al. 2015] ogół dowodów na
przyczynowo-skutkową zależność między ekspozycją na zanieczyszczenia powietrza a ASD jest coraz bardziej przekonywujący. Jednak
badania prowadzone w Europie nie wykazały takiego związku ani
w przypadku pyłu zawieszonego, ani w przypadku tlenków azotu
[Guxens et al. 2015].
Pokazano również wyraźną korelację pomiędzy wynikami dzieci
i młodzieży szkolnej w nauce i różnego rodzaju testach psychome-

trycznych, a stężeniami zanieczyszczeń powietrza w okolicy szkoły
lub miejsca zamieszkania badanych [Calderón-Garcidueñas et al.
2008; Suglia et al. 2008; Wang et al. 2009; Mohai et al. 2011].
Badania prowadzone zarówno na zwierzętach, jak i na ludziach
pokazują, że najdrobniejsze cząstki pyłu zawieszonego (ang. ultrafine
particles, czyli cząstki o średnicy poniżej 0.1 µm obecne m. in. w spalinach emitowanych przez silniki Diesla) mogą przedostawać się z płuc
do układu krążenia [Nemmar et al. 2001; Nemmar et al. 2002], a następnie do różnych narządów, w tym także do mózgu [Oberdörster et
al. 2004; Elder et al. 2006; Suglia et al. 2008; Genc et al. 2012], gdzie
ich obecność może prowadzić do różnorodnych zmian o charakterze degeneracyjnym [Calderón-Garcidueñas et al. 2002; CalderónGarcidueñas et al. 2007; Calderón-Garcidueñas et al. 2008; Fonken
et al. 2011; Wilker et al. 2015] oraz do przewlekłego stanu zapalnego,
który z kolei może przyczyniać się do powstawania chorób neurodegeneracyjnych takich jak choroba Alzheimera [Hauss-Wegrzyniak et
al. 1998; Calderón-Garcidueñas et al. 2002; Campbell et al. 2005].
Zanieczyszczenia powietrza mogą także wywierać negatywny
wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego u osób dorosłych, m. in.
zwiększając częstość występowania zaburzeń o charakterze depresyjnym [Szyszkowicz et al. 2009], częstość podejmowania prób samobójczych [Szyszkowicz et al. 2010], nasilając poziom depresji i niepokoju
[Marques, Lima 2011], a nawet podwyższając ryzyko popełnienia przestępstw z użyciem przemocy [Herrnstadt, Muehlegger 2015].
Z kolei u osób w podeszłym wieku, długoletnia podwyższona
ekspozycja na pył zawieszony nasila i przyspiesza proces starzenia się
układu nerwowego, a w konsekwencji pogłębia upośledzenie zdolności poznawczych i sprawności umysłowej [Power et al. 2011; Weuve et al. 2012; Wilker et al. 2015], może też nasilać objawy depresji
[Youn-Hee Lim et al. 2012]. Zauważmy też, za autorami [Power et al.
2011], że pogorszenie sprawności intelektualnej osób starszych wiąże
się w oczywisty sposób ze zmniejszeniem lub utratą ich samodzielności, większą liczbą koniecznych hospitalizacji, częstszą koniecznością
opieki pielęgniarskiej (czy to w domu pacjenta, czy w wyspecjalizowanych ośrodkach, w realiach polskich takich jak Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze czy Domy Pomocy Społecznej), a w końcu ze zwiększoną umieralnością.
Należy podkreślić, że w porównaniu z pozostałymi omawianymi
w niniejszym opracowaniu zagadnieniami, takimi jak np. związek pomiędzy ekspozycją na zanieczyszczenia powietrza a chorobami układu
oddechowego czy układu krążenia, wpływ zanieczyszczeń powietrza
na układ nerwowy jest badany znacznie krócej. Znacznie mniejsza jest
zatem liczba prac naukowych na ten temat, a wiele istotnych pytań pozostaje wciąż bez odpowiedzi. Dlatego też, jak zaznaczają autorzy niedawno opublikowanych prac przeglądowych [Genc et al. 2012; Clifford
et al. 2016], potrzebne są dalsze badania w tym kierunku.
Wybrane skutki prenatalnej ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza
Wpływ ekspozycji prenatalnej na zanieczyszczenia powietrza na rozwój i funkcjonowanie w wieku późniejszym tak w przypadku układu
oddechowego, jak i układu nerwowego został już omówiony wcześniej,
wspomniano także o związku między ekspozycją prenatalną a występowaniem nowotworów we wczesnym dzieciństwie. Okazuje się jednak, że ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza może być też jednym
z czynników zwiększających ryzyko wewnątrzmacicznego obumarcia
płodu [DeFranco et al. 2015], wcześniactwa [Fleischer et al. 2014; Zhao
et al. 2014; DeFranco et al. 2016] i niskiej wagi urodzeniowej noworodków [Pedersen et al. 2013; Fleischer et al. 2014; Jędrychowski et al. PL].
Należy zaznaczyć, że niska waga urodzeniowa i wcześniactwo mogą
rzutować na zdrowie człowieka w ciągu całego życia, zwiększając prawdopodobieństwo wystąpienia różnych zaburzeń zdrowotnych.
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Badania prowadzone w stanie Ohio, USA, pokazały że narażenie ciężarnych na PM2.5 w czasie trzeciego trymestru ciąży (ale już
nie podczas pierwszego i drugiego trymestru) związany był z podwyższonym o 42% ryzykiem wewnątrzmacicznego obumarcia płodu
[DeFranco et al. 2015].
Autorzy podkreślają, że choć wzrost ryzyka związanego z narażeniem na PM2.5 był umiarkowany, to dotyczy on praktycznie wszystkich ciężarnych kobiet.
Wiele badań pokazuje też związek pomiędzy ekspozycją na
zanieczyszczenia pyłowe a wcześniactwem. Analiza danych z kilkudziesięciu krajów Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej sugeruje
że wcześniactwo jest związane z narażeniem na zanieczyszczenia pyłowe jedynie w przypadku dużych stężeń zanieczyszczeń,
takich jakie występują np. w Chinach [Fleischer et al. 2014], co
potwierdzają też badania chińskie [Zhao et al. 2014]. Nowsze badania prowadzone w USA pokazują jednak istotny statystycznie
związek między narażeniem na PM2.5 a wcześniactwem także
w przypadku stosunkowo niskich stężeń zanieczyszczeń pyłowych
[DeFranco et al. 2016]. Wiąże się to z bardzo znacznymi w skali
całego kraju kosztami ekonomicznymi (w przypadku USA, koszty
te szacowane były w roku 2010 na 4.33 mld. dolarów amerykańskich [Trasande et al. 2016]).
Zarówno analiza danych europejskich, jak i danych z innych rejonów świata pokazuje, że narażenie matki na zanieczyszczenia pyłowe w czasie ciąży zwiększa także ryzyko niskiej wagi urodzeniowej
noworodka [Dadvand et al. 2013; Pedersen et al. 2013; Fleischer et al.
2014]. W przypadku kohort europejskich, zaobserwowano również
związek z ekspozycją na NO2 oraz z natężeniem ruchu kołowego na
pobliskich ulicach [Pedersen et al. 2013]. Z kolei cytowane już badania prowadzone w Krakowie pokazały zwiększenie ryzyka niskiej
wagi urodzeniowej w przypadku matek narażonych na wyższe stężenia związków z grupy WWA [Jędrychowski et al. PL].
Podsumowanie i komentarz
Ogromna liczba badań epidemiologicznych, klinicznych i laboratoryjnych pokazuje wyraźnie, że ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Wpływ ten zaznacza
się już na etapie życia płodowego, trwa przez całe życie i może prowadzić do rozwoju bardzo poważnych dolegliwości i chorób układu
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oddechowego, układu krążenia i układu nerwowego, a także do istotnego skrócenia oczekiwanej długości życia.
Koszty zdrowotne, społeczne, a co za tym idzie, także ekonomiczne negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na zdrowie
są w naszym kraju znaczące. Jeśli chodzi o koszty ekonomiczne, to
wydaje się, że ich pełne oszacowanie jest bardzo trudne. Stosunkowo
łatwo można oszacować np. koszt zwiększonego zużycia leków czy też
absencji w pracy- według raportu [Holland 2014] w roku 2015 jedynie z powodu ekspozycji na pył PM2.5 utracono niemal 16 milionów
dni pracy (w UE jedynie w Niemczech odnotowano wyższą wartość),
a związane z tym koszty oszacowano na niemal 2.1 mld EUR rocznie.
Znacznie trudniej natomiast wiarygodnie policzyć choćby koszty związanego z ekspozycją na zanieczyszczenia powietrza obniżenia
ilorazu inteligencji dużej części populacji, co z ogromnym prawdopodobieństwem ma miejsce w Polsce. Niemniej, nie trzeba chyba nikogo przekonywać o wybitnie negatywnych skutkach takiego zjawiska,
zwłaszcza w sytuacji gdy szybkie i efektywne uczenie się decyduje
o powodzeniu jednostki na rynku pracy, a stan nauki akademickiej
i tzw. innowacyjność gospodarki - o pozycji danego kraju na arenie
międzynarodowej.
Ogromne koszty ekonomiczne związane są zapewne także m. in.
z nasilonym i przyspieszonym przez ekspozycję na zanieczyszczenia
powietrza obniżeniem sprawności fizycznej i umysłowej oraz wynikającym stąd brakiem samodzielności osób w podeszłym wieku. Jest to
zjawisko szczególnie niepokojące w perspektywie występującego od
dawna w naszym kraju procesu starzenia się polskiego społeczeństwa,
a także problemów z finansowaniem służby zdrowia.
Omawiając skutki ekonomiczne wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie nie należy też zapominać o wartość ekonomicznej utraconych lat życia. Co prawda przeliczanie wartości życia
ludzkiego na pieniądze może wydawać się kontrowersyjne lub arbitralne, niemniej istnieją algorytmy pozwalające na takie oszacowania.
W przypadku Polski wartość życia ludzkiego (VSL, od ang. value of
a statistical life) wyceniano na 2.1 mln USD, zatem całkowity koszt
ekonomiczny związany z przedwczesnymi zgonami przypisywanymi
wpływowi zanieczyszczeń powietrza daje astronomiczną kwotę ok.
100 mld USD rocznie [WHO 2015].
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NAZCA: Przyspieszenie działań
na rzecz klimatu

Platforma podmiotów niepaństwowych działających na rzecz klimatu
(NAZCA)1 to globalna sfera wspólnego działania przy Sekretariacie
ds.. Zmian Klimatu ONZ, która prezentuje działania dotyczące klimatu podjęte przez miasta, regiony, przedsiębiorstwa, inwestorów i społeczeństwo obywatelskie. Po raz pierwszy została uruchomiona w Limie w Peru na 20-tej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu (COP20) przez prezydenta konferencji i ministra ds..
ochrony środowiska Manuela Pulgar-Vidaa. Celem platoformy miało
być wówczas uwidocznienie zobowiązań podjętych przez ten szeroki
zakres podmiotów niepaństwowych oraz zaangażowanie ich w rozmowy klimatyczne. Następnie kolejny prezydent COP21, minister
Laurent Fabius, uznał NAZCA za centralny zbiór informacji służący do monitorowania ambitnych zobowiązań oraz mobilizowania
wszystkich rodzajów podmiotów, również poprzez inicjatywę znaną
jako „Plan działania Lima-Paryż”. Działania zarejestrowane w NAZCA nadały rozpędu przygotowaniom do COP21, a włączenie NAZCA w uzgodnienia z konferencji zachęca kluczowe podmioty do
zwiększania swoich działań w momencie, gdy wdrażanie najważniejszych postanowień z Paryża się rozpoczyna.
NAZCA zapewnia możliwość rozłożonej w czasie obserwacji
działań podmiotów na rzecz zapobiegania zmianom klimatu, a tym
samym przypomina szeroki wachlarz ambicji i działania. NAZCA
nie zbiera informacji bezpośrednio, lecz opiera się na usługach firm
o ugruntowanym doświadczeniu w zakresie zarządzania danymi,
następnie konsoliduje swoje wysiłki w jednym miejscu. Model ten
pozwala NAZCA wyprzedzić istniejące platformy informacyjne
i sprawozdawcze oraz budować przewagę dysponując zaufaną wiedzą.
NAZCA rozpoczynało współpracę z CDP-Carbon Disclosure Project
i carbonn Climate Registry tworzonym przez ICLEI (Samorządy na
rzecz Zrównoważonego Rozwoju), która od tego czasu została rozszerzona o UN Global Compact, Porozumienie Burmistrzów, Climate
Group, organizację Inwestorzy na rzecz klimatu oraz Climate Bond
Initiative. Relacje z nowymi partnerami w gromadzeniu danych są
stale badane, aby zapewnić zbiór różnorodnych możliwości zaangażowania i rozwinąć jak najszerszy obraz działań w dziedzinie klimatu.
Następujące klimatyczne zobowiązania obecnie zarejestrowane
przez NAZCA obejmują:
-- ponad 11,000 zobowiązań podjętych przez ponad 5000 miast, regionów, firm, inwestorów oraz organizacje społeczne
-- uczestniczy ponad jedna trzecia z 2000 największych firm osiągających $32.5 mld przychodów, jest to suma porównywalna do łącznego PKB USA, Chin i Japonii

-- 15 z 20 największych banków na świecie o łącznej wartości rynkowej sięgającej do $ 2 mld działa na rzecz klimatu
-- 25 inwestorów, reprezentujących $ 3,2 mld dolarów, zobowiązuje
się do dekarbonizacji $ 600 mld aktywów
-- prawie jedna trzecia z 300 najbardziej rozwiniętych światowych
miast pod względem PKB PNS (parytetu siły nabywczej) jest angażowana w NAZCA, z całkowitym PKB PSN oscylującym wokół $20
bilionów
-- miasta i regiony mają więcej niż 2000 zobowiązań rejestrowanych
w NAZCA, obejmujących odpowiednio 7,3 procent oraz 6,5 procent
światowej populacji.
-- ponad 2000 zobowiązań z prawie 2000 miast i 35 regionów przyczynia się do redukcji emisji z 1,22 gigaton równoważnika dwutlenku węgla (Gt CO2e)
Obecnie 28 polskich miast i samorządów terytorialnych od
Gdańska, Warszawy po Wrocław włączyło się do NAZCA oraz złożyło zobowiązania poprzez uczestnictwo w inicjatywach takich jak
Compact of Mayors, Porozumienie Burmistrzów oraz deklaracji
w ramach organizacji C40 poświęconej ekologicznym autobusom
„Cities Clean Bus Declaration”. Aby ułatwić takie inicjatywy i koalicje,
globalni liderzy w sprawach klimatu z Francji i Maroko - ambasador
Laurence Tubiana i delegat ministerialny Hakima El haite, określili
szczegółowy plan w celu zwiększenia wspólnych działań pomiędzy
rządami, miastami przedsiębiorstwami, inwestorami i obywatelami
zmierzających do ograniczenia emisji i pomocy wrażliwym krajom
w przystosowaniu się do skutków zmian klimatu i budowie własnej
czystej energii i zrównoważonej przyszłości.
Niedawna fuzja Compact of Mayors i Porozumienia Burmistrzów, z której powstało Globalne Porozumienie Burmistrzów zgromadziła ponad 7100 miast z 119 krajów i sześciu kontynentów w celu
koordynacji działań zmierzających do ograniczenia emisji i przygotowań do skutków zmian klimatu. C40 Cities Clean Bus Declaration reprezentuje miasta, które zobowiązały się do redukcji emisji z sektora
transportowego oraz poprawy jakości powietrza poprzez wprowadzenie pojazdów nisko i bezemisyjnych. W ramach drugiego protokołu
ustaleń sygnatariusze z miast i regionów przyjmują na siebie obowiązek 80-95 % zmniejszenia emisji lub ich ograniczenia do 2 ton na
mieszkańca do 2050 roku. Cities Climate Leadership Alliance Finance
ma na celu przyspieszenie przepływu kapitału miast, maksymalizację
inwestycji w niskoemisyjną, odporną na potrzeby klimatyczne infrastrukturę oraz uszczelnienie luk inwestycyjnych na obszarach miej-
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„Miasta na całym świecie udowodniły swoją pozycję
lidera i zademonstrowały, że podjęcie ambitnych działań
na rzecz klimatu jest nie tylko korzystne dla klimatu,
lecz także dla rozwoju społecznego mieszkańców.”

skich do 2030 roku. Związek Miast wolnych od Węgla tworzy platformę dla miast, które zamierzają zmniejszyć emisję o co najmniej 80 %
do 2050 roku lub wcześniej. Wymienione przedsięwzięcia stanowią
tylko niektóre z inicjatyw transformacyjnych zgłoszonych w NAZCA.
Stanowią one niespotykane dotąd możliwości dla miast do pokazania
swojego przywództwa, rozwoju nowego podejścia i współpracy z innymi miastami w celu przyspieszenia działań na rzecz klimatu.
Duży udział podmiotów niepaństwowych z całego świata, prezentujących swoje zobowiązania w NAZCA w oczekiwaniu na Paryż
pokazuje, że przejście do gospodarki niskoemisyjnej jest nieodwracalne i nie do zatrzymania. Jednak to właśnie tempo tych zmian oraz
realizacji zobowiązań będzie gwarantem wypełnienia postanowień
paryskiego porozumienia. Osiągnięcie tego celu będzie pociągać za
sobą działania tysięcy miast i innych podmiotów, które odznaczać się
będą różnorodnością, zaangażowaniem, odwagą, ambicją, wypełnianiem postanowień oraz niezachwianym oddaniem w opracowywaniu
i wdrażaniu krajowych planów działań na rzecz klimatu.
Realizacja musi rozpocząć się już teraz. Jest to szeroka koalicja
podmiotów, których działania będą stale mobilizować. NAZCA będzie nadal odgrywać ważną rolę w zakresie intensyfikacji działań,
w szczególności poprzez współpracę z dostawcami danych i partnerami regionalnymi w celu zapewnienia widoczności i mobilizacji w krajach rozwijających się. Platforma będzie również rozwijać i wzmacniać udział bezstronnych interesariuszy, partnerów informacyjnych,
inicjatyw i instytucji badawczych oraz w sposób wiarygodny śledzić
postęp i rozszerzać przewidywane skutki tak, aby zapewnić lepszy
wgląd w działania na rzecz klimatu.
Miasta na całym świecie udowodniły swoją pozycję lidera i zademonstrowały, że podjęcie ambitnych działań na rzecz klimatu jest
nie tylko korzystne dla klimatu, lecz także dla rozwoju społecznego
mieszkańców. Zmiana infrastruktury miasta na bardziej ekologiczną
oraz przestrzeganie krajowych planów działań na rzecz klimatu nie
tylko pomoga w tworzeniu nowych, ekologicznych, innowacyjnych
modeli biznesowych, lecz także przyczynia się do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju oraz zmniejszenia ubóstwa. Działania dla klimatu
w pełni zintegrowane z procesem podejmowania politycznych decyzji
i planowaniem infrastruktury są kluczem do osiągnięcia niskoemisyjnego rozwoju, który przystosowuje się do wyzwań klimatycznych.
Miasta powinny nadal odgrywać wiodącą rolę poprzez podwajanie swoich strań i mobilizację innych podmiotów do działań. Powinny współpracować z rządami w celu opracowania strategii i rozwiązań
odpowiednich dla danej sytuacji. Ważne jest również współdziałanie

z innymi miastami na całym świecie za pośrednictwem wspólnych
inicjatyw, dzielenie się innowacyjnymi rozwiązaniami oraz śledzeniem postępów w realizacji swoich zobowiązań poprzez rozwój
i wpływ na platformę NAZCA. Zapewni to dostęp do bogatego źródła wiedzy na całym świecie oraz zagwarantuje, że świat podąży za
postanowieniami z Paryża, a fala akcji i działań skoncentrowanych
nieszkodzeniu środowisku je urzeczywistni.
Porozumienie Paryskie to globalny traktat narodów umożliwiający pełne wykorzystanie ich potencjału. Będzie on również wymagał
globalnego zaangażowania wszystkich – nowych miast, regionów,
państw, przedsiębiorstw oraz inwestorów i obywateli z północnych,
południowych, wschodnich i zachodnich krańców naszej planety.
Aby zobaczyć więcej zobowiązań i działań, które są już realizwoane można odwiedzić stronę NAZCA już dziś: http://climateaction.
unfccc.int
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Jakość i komfort życia
mieszkańców oraz dbałość
o ich zdrowie kluczem
do zrównoważonego
rozwoju miasta.

Jakość i komfort życia mieszkańców oraz dbałość o ich zdrowie
są kluczowymi postulatami, których realizacji powinno być podporządkowane planowanie miasta w warunkach zrównoważonego
rozwoju. Zarządzając Warszawą kierujemy się więc zasadami, które sprzyjają poszanowaniu wzrastających potrzeb zarówno mieszkańców, jak i ochrony środowiska.
Tematyka zrównoważonego rozwoju wiąże się z czystością
powietrza. O konieczności jej zapewnienia donośnym głosem
mówi się w polskich miastach. W Warszawie od 2010 r. spadają
maksymalne stężenia substancji w powietrzu, jednak wciąż prowadzimy szeroko zakrojone działania, których celem jest to, żeby
normy jakości powietrza na terenie Warszawy nie były przekraczane.
Jakość powietrza w naszym mieście zależna jest od dwóch
kluczowych czynników. Znaczący udział w zanieczyszczeniu powietrza ma ruch pojazdów samochodowych, na który nakłada się
niska emisja powierzchniowa ze spalania w piecach domowych
niskiej jakości paliw stałych, w szczególności węgla oraz niejednokrotnie odpadów.
Problem niskiej emisji jest szczególnie widoczny na obrzeżach miasta, gdzie budynki nie są podłączone do miejskiej sieci
ciepłowniczej oraz obserwowany jest napływ zanieczyszczeń
z gmin ościennych. W Warszawie, chcąc ograniczyć to zjawisko,
wprowadzamy działania długofalowe, polegające na wymianie
źródeł ciepła na bardziej przyjazne środowisku. Z jednej strony intensywnie współpracujemy z dostawcą ciepła systemowego w celu
podłączenia jak największej liczby obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej. Taki szeroko zakrojony program ma miejsce choćby na
rewitalizowanych obszarach Pragi-Północ i Pragi-Południe oraz
Targówka, gdzie docelowo do sieci ciepłowniczej podłączonych zostanie około 5 tysięcy mieszkań komunalnych. Dodatkowo wspieramy dotacjami montaż odnawialnych źródeł energii tj. kolektory
słoneczne i pompy ciepła instalowane tam, gdzie nie dociera ciepło
sieciowe. Przygotowujemy się również do uruchomienia programu
wsparcia dla mieszkańców, którzy zdecydują się na zamianę ko-

tłów opalanych paliwami stałymi na kotły gazowe lub podłączenie
obiektu do sieci ciepłowniczej.
Od lat inwestujemy w Warszawie w rozwój przyjaznego i ekologicznego transportu publicznego. Naszym celem jest zachęcenie
mieszkańców Warszawy oraz okolicznych gmin do korzystania
w szczególności z transportu szynowego, który jest zeroemisyjny
w miejscu użytkowania. Efekt tych działań to istotny, 29% wzrost
liczby pasażerów w stosunku do roku 2006.
Kolejnym pozytywnym zmianom sprzyjać będą duże inwestycje planowane do dofinansowania z funduszy unijnych, tj. rozbudowa II linii metra, rozwój sieci tramwajowej (zakończenie linii
na Tarchomin oraz budowa linii na Gocław i do Wilanowa), a także wymiana autobusów miejskich na jeszcze bardziej przyjazne
środowisku. Do korzystania z transportu publicznego powinna
mieszkańców zachęcać nie tylko jego dostępność, ale też jakość tej
usługi. W tej chwili po mieście poruszają się tylko niskopodłogowe autobusy, których coraz większy odsetek zasilany jest napędami alternatywnymi – gazem czy energią elektryczną. Tramwaje to
w większości pojazdy niskopodłogowe, wyposażone w ekologiczny
mechanizm odzysku energii z hamowania.
Dodatkowo istotnym środkiem transportu w obrębie Warszawy staje się rower. Taka sytuacja ma miejsce dzięki intensywnemu
rozwojowi ścieżek rowerowych, których w tej chwili jest w mieście
już prawie 500 km oraz sukcesowi roweru publicznego „Veturilo”,
który zanotował już 7,5 milionów wypożyczeń od początku swojej
działalności.
Z punktu widzenia poprawy jakości powietrza istotne jest
także wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz zintegrowane
planowanie rozwoju miasta. Drogą do osiągniecia tych celów jest
udział w programie Horizon 2020, największym programie ramowym na rzecz innowacyjności w historii Unii Europejskiej. Spośród projektów, w których uczestniczy Warszawa warto wymienić
dwa - URBAN LEARNING i SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast (nazwa angielska Sharing Cities – SHAR-LLM),
których implementacja ma przyczynić się do upowszechnienia
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„Dodatkowo istotnym środkiem transportu w obrębie
Warszawy staje się rower. Taka sytuacja ma miejsce
dzięki intensywnemu rozwojowi ścieżek rowerowych,
których w tej chwili jest w mieście już prawie 500 km
oraz sukcesowi roweru publicznego „Veturilo”, który
zanotował już 7 milionów wypożyczeń od początku
swojej działalności.”

innowacyjnych rozwiązań i technologii ograniczających zużycie
energii, emisji dwutlenku węgla oraz innych substancji. Będzie to
miało istotne znaczenie dla poprawy jakości powietrza, jak i jakości życia w Warszawie, zgodnie z celami naszego strategicznego
Planu gospodarki niskoemisyjnej.
Celem projektu URBAN LEARNING jest doskonalenie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych i agencji energetycznych w zakresie zintegrowania z planowaniem przestrzennym
i innymi procesami planistycznymi, niskoemisyjnego planowania
energetycznego oraz tworzenia projektów miejskich obszarów niskoemisyjnych, zarówno kreowanych od nowa, jak i poddawanych
całościowym programom termomodernizacyjnym i rewitalizacyjnym. Ma to szczególnie istotne znaczenie w polskich realiach
prawnych, w których procesy planowania przestrzennego, energetycznego czy transportowego są w dużym stopniu prowadzone
niezależnie od siebie.
W projekcie SHAR-LLM, który należy do osi smart cities, wypracowane przez tzw. lighthouse cities (w tym przypadku są nimi
Londyn, Lizbona i Mediolan) konkretne wdrożenia łączące sektory zrównoważonego budownictwa, energetyki, transportu i inteligentnej infrastruktury, w tym informatycznej będą mogły być
adaptowane w partycypujących w konsorcjum miastach Bordeaux,
Burgas i Warszawie. Proponowane rozwiązania obejmują termomodernizacje budynków i budynki efektywne energetycznie, systemy zarządzania energią, mobilność elektryczną oraz inteligentne oświetlenie uliczne.
Kolejnym elementem „zrównoważonego miasta” jest zieleń
miejska. W celu zwiększenia jej udziału w obszarze miasta, wzorem miast takich jak Nowy Jork, rozpoczęliśmy realizację programu Milion drzew dla Warszawy. Jest to program mający na celu nie
tylko samo sadzenie drzew, ale również zaangażowanie jednostek
miejskich, deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, organizacji
pozarządowych i przede wszystkim mieszkańców w proces mający
na celu szeroko pojęte zazielenianie Warszawy. Jednym z zadań,
w które zaangażowane powinno być jak najwięcej osób jest wska-

zywanie miejsc do nasadzeń drzew. Będzie to możliwe m.in. przy
pomocy testowanej obecnie aplikacji mobilnej. Program zakłada
odtworzenie nasadzeń przyulicznych, ale miejsca do nasadzeń
można będzie wskazywać na terenie całego miasta.
Mamy nadzieję, że nasze kompleksowe działania przyniosą efekt w postaci poprawy jakości powietrza, a co za tym idzie
zdrowia i komfortu życia mieszkańców Warszawy oraz pozwolą na
postrzeganie Stolicy, jako miasta rozwijającego się w sposób zrównoważony, z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent Miasta St. Warszawy
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Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Finansowanie rozwoju
gospodarki
niskoemisyjnej ze szczególnym
uwzględnieniem ochrony
powietrza
Na podstawie przepisów prawa krajowego, Narodowy Fundusz uzyskuje przychody głównie z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych, opłat sektora energetycznego (np. opłata zastępcza wynikająca z ustawy o efektywności
energetycznej), opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji oraz ze sprzedaży jednostek przyznanej
emisji gazów cieplarnianych. Co do zasady, przychody wiązane z daną
dziedziną ochrony środowiska powinny być przeznaczane na finansowanie projektów w tym obszarze. Na rysunku 1 przedstawiono
przychody związane z ochroną klimatu i atmosfery uzyskane w latach
2005-2015.
Krajowa oferta finansowa NFOŚiGW oraz środki zagraniczne
będące w dyspozycji Funduszu (np. fundusze w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020) stanowią w pełni kompleksowy i komplementarny system wsparcia ochrony środowiska. Podstawową zasadą
jest założenie, że pierwszeństwo finansowania maja dostępne środki
unijne (co gwarantuje pełne wykorzystanie dostępnych dla Polski funduszu UE), natomiast NFOŚiGW w ramach swoich środków oferuje
niezbędne finansowanie uzupełniające oraz wspiera te obszary i rodzaje inwestycji, na które nie przewidziano wsparcia w ramach funduszy UE. Przykładowo, jedno z działań w ramach PO IiŚ przeznaczone

jest na finansowanie inwestycji związanych z poprawą efektywności
energetycznej w budownictwie (zarówno w sektorze mieszkaniowym,
jak i w budynkach użyteczności publicznej). Jednak katalog wspieranych budynków nie uwzględnia możliwości termomodernizacji takich budynków jak zabytki, muzea, obiekty należące do podmiotów
prowadzących działalność leczniczą oraz obiekty sakralne. Dlatego
też, zaistniałą lukę w finansowaniu Narodowy Fundusz uzupełnił
poprzez uruchomiony ze środków własnych program zmniejszenia
zużycia energii w budownictwie, który dostarcza niezbędnego finansowania właśnie dla ww. kategorii budynków.
Wielkości prezentujące skalę działań finansowanych ze środków
własnych Narodowego Funduszu zaprezentowano na rysunkach 2 i 3.
Aktualna oferta dotycząca wspierania gospodarki niskoemisyjnej w tym obszaru ochrony powietrza – środki dostępne w ramach PO IiŚ 2014-2020.
Działanie 1.2 - promowanie efektywności energetycznej i korzystania
z odnawialnych źródeł energii w dużych przedsiębiorstwach (MŚP
wspierane są w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych). Zakres inwestycji przewiduje wsparcie przebudowy lub wymiany urządzeń i instalacji technologicznych, energetycznych oraz oświetlenia
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budynków przedsiębiorstw, hal produkcyjnych i terenu przedsiębiorstwa, a także ciągów transportowych mediów i linii produkcyjnych.
Integralną częścią każdego projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile
wynika to z audytu energetycznego).
-- budżet I konkursu: 500 mln zł
-- nabór wniosków w okresie od dn. 30.06.2016 r. do dn. 31.10.2016 r.
Poddziałanie 1.3.1 – wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.
Zakres inwestycji dotyczy głębokiej, kompleksowej termomodernizacji.
-- budżet I konkursu: 200 mln zł
-- ogłoszenie pierwszego naboru: 21.12.2015 r.
-- nabór wniosków – od dn. 22.01.2016 r. do dn. 31.05.2016 r.
Aktualny stan wdrażania 1.3.1:
Poddziałanie 1.3.1 było pierwszym obszarem w ramach I osi POIiŚ 2014–2020 dla którego ogłoszono
konkurs.
Złożone zostały 204 wnioski o dofinansowanie przez 180 Beneficjentów.
-- Koszty całkowite: 1 092 561 000,00 zł
-- Koszty kwalifikowane: 963 848 000,00 zł
-- Wydatki kwalifikowane: 840 301 000,00 zł
-- Wnioskowane dofinansowanie: 714 916 000,00 zł
Pierwsze posiedzenie Komisji oceny projektów odbyło się w dn.
06.06.2016 r.
Poddziałanie 1.3.2 – wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.
Zakres inwestycji dotyczy głębokiej, kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanej przez
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
Co istotne, wspierane projekty muszą być powiązane ze strategiami Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych tzw. ZIT).
-- budżet I konkursu: 821 326 774 zł
-- nabór wniosków w okresie od dn. 30.06.2016 r. do dn. 31.10.2016 r.
Działanie 1.5 - Efektywna dystrybucja ciepła
i chłodu.
Zakres inwestycji związany przede wszystkim z przebudową istnie-
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jących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia
strat na przesyle i dystrybucji. Finansowane projekty muszą być
powiązane z zakresem strategii ZIT oraz muszą wypełniać definicje
efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego (zgodnie
z kryteriami zawartymi w Dyrektywie o efektywności energetycznej tzw. Dyrektywy EED).
- dostępny budżet:
Tryb konkursowy: 66 852 701,10 zł (prowadzone prace w celu
zwiększenia alokacji)
Tryb pozakonkursowy: 1 201 633 124 zł
- nabór wniosków dla konkursu: od dn. 30.06.2016 r. do dn.
30.09.2016 r.
- nabór wniosków w trybie ciągłym: do dn. 31.12.2016 r
Działanie 1.6 - Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej
kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe - wspieranie projektów związanych z budową/przebudową istniejących instalacji na instalacje wysokosprawnej
kogeneracji wraz z niezbędnymi elementami sieci i infrastruktury
przesyłowej.
Poddziałanie 1.6.1 – źródła wysokosprawnej kogeneracji
-- budżet I konkursu: 300 mln zł
-- nabór wniosków w okresie od 30.06.2016 r. do 30.09.2016 r.
Poddziałanie 1.6.2 – niezbędne elementy sieci i infrastruktury
przesyłowej
- dostępny budżet:
	Tryb konkursowy: 65 070 000 zł
	Tryb pozakonkursowy: 641 608 796 zł
- nabór wniosków dla konkursu: od 30.06.2016 r. do 30.09.2016 r.
- nabór wniosków w trybie ciągłym: do 31.12.2016 r
Aktualna oferta dotycząca wspierania gospodarki niskoemisyjnej w tym dziedziny ochrony
powietrza – środki krajowe NFOŚiGW.
Program priorytetowy: Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce – Część 1) SOKÓŁ –
wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych
Celem przedmiotowego programu priorytetowego jest ochrona
środowiska poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych, a tym samym zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Nowoczesne technologie środowiskowe mają
olbrzymi potencjał i powinny wpłynąć na zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki. Dzięki temu umożliwią polskim przedsiębior-
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Wykres 1 Przychody Narodowego Funduszu związane z ochroną klimatu i atmosfery w latach 2005-2015 (mln zł)
Opłaty za gaz lub pyły
wprowadzane do powietrza w ramach opłat za
korzystanie ze środowiska
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Wykres 2 Kwoty zawartych umów dofinansowania dla obszaru ochrony klimatu i atmosfery w latach 2005-2015 (mln zł)
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stwom zdobycie silnej pozycji w niezwykle perspektywicznych i istotnych gałęziach gospodarki, takich jak wytwarzanie energii z OZE,
nowoczesne gospodarowanie odpadami, czy tzw. circular economy.
Projekty finansowane w ramach Programu Sokół powiązane są
z trzema obszarami w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) dotyczących OZE i efektywności energetycznej, gospodarki
odpadami oraz ochrony wód. Zakres, forma oraz zasady finansowania w ramach programu zostały dostosowane do realnych warunków
i potrzeb rynku. Budżet programu, w związku ze zidentyfikowanym
potencjałem i potrzebami oszacowano na poziomie miliarda złotych.
W programie przewidziano dofinansowanie w formie dotacji (dotyczy fazy B+R) oraz finansowanie zwrotne z możliwością częściowego
umorzenia lub nowatorski instrument finansowy w postaci inwestycji
kapitałowych (dotyczy fazy wdrożenia technologii tzw. fazy W).
-- budżet I konkursu: 1 miliard zł (dotacje na fazę B+R - 50 mln zł
oraz finansowanie zwrotne fazy W - 950 mln zł)
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-- nabór wniosków w okresie od dn. 18.07.2016 r. do dn. 31.10.2016 r.
Program priorytetowy: Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) E-Kumulator
Kompleksowe wsparcie przedsiębiorców przemysłowych, którzy
chcą lepiej gospodarować surowcami pierwotnymi oraz zmniejszać
szkodliwe emisje poprzez preferencyjne pożyczki. Wsparcie inwestycji z zakresu:
-- Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych
-- Ograniczenie emisji dwutlenku węgla
-- Ograniczenie emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu
-- Ograniczenie lub uniknięcie emisji pyłów
-- budżet I konkursu: 1 miliard zł
-- nabór wniosków w okresie od dn. 18.07.2016 r. do dn. 31.10.2016 r.
Program priorytetowy: Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 2) Współfinansowanie I Osi PO IiŚ 2014-2020
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Wykres 3 Wypłaty na finansowanie przedsięwzięć dla obszaru klimatu i atmosfery w latach 2005-2015 (mln zł)
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W ramach tej części programu NFOŚiGW oferuje niezbędne
współfinansowanie krajowe inwestycji wspieranych w ramach I Osi
PO IiŚ 2014-2020
-- budżet konkursu: 500 mln zł
-- nabór wniosków w okresie od dn. 18.07.2016 r. do dn. 31.10.2016 r.
Program priorytetowy: Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 3) Efektywne
systemy ciepłownicze i chłodnicze
Przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek
wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci mające na celu doprowadzenie systemu ciepłowniczego, w którym funkcjonują, do
spełnienia definicji efektywnego systemu ciepłowniczego zgodnie
z kryteriami Dyrektywy EED (czyli systemów w których do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się w co najmniej: 50 % energię
z OZE, 50 % ciepło odpadowe, 75 % ciepło pochodzące z kogeneracji
lub w 50 % wykorzystuje się połączenie powyższych energii)
-- budżet konkursu: 1 miliard zł
-- nabór wniosków w okresie od dn. 18.07.2016 r. do dn. 31.10.2016 r.
Program priorytetowy: Poprawa jakości powietrza – Część 1)
Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych
Celem tej części programu jest Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia
produkcji energii z odnawialnych geotermalnych źródeł energii. Zakres wpieranych inwestycji obejmuje:
-- budowę nowej, rozbudowę lub modernizację istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni geotermalnej
-- modernizację lub rozbudowę istniejących źródeł wytwarzania
energii o ciepłownię /elektrociepłownię geotermalną
-- wykonanie lub rekonstrukcję otworu (z zastrzeżeniem, że nie
kwalifikuje się wykonania otworu badawczego)
-- budżet konkursu: 500 mln zł
-- forma finansowania: pożyczka preferencyjna/ wejścia kapitałowe
-- nabór wniosków w okresie od dn. 18.07.2016 r. do dn. 31.10.2016 r.
Program priorytetowy: Poprawa jakości powietrza – Część 2)
zmniejszenie zużycia energii w budownictwie
Celem tej części programu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zmniejszenie
zużycia energii w budynkach, które nie mogą uzyskać wsparcia ze
środków UE lub innych zagranicznych źródeł. Wsparcie przewidzia-
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no dla obiektów zarządzanych przez podmioty: prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń
zdrowotnych, prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru
Muzeów, podmioty prowadzące domy studenckie, będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków, kościoły, kościelne
osoby prawne i związki wyznaniowe.
-- budżet konkursu: 500 mln zł (300 mln zł dotacje/ 200 mln zł pożyczki)
-- forma finansowania: dotacja/ pożyczka preferencyjna
-- nabór wniosków w okresie od dn. 18.07.2016 r. do dn. 31.10.2016 r.

artur Szymon Michalski
Zastępca Prezesa Zarządu,
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
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Marcin Krupa
Prezydent Miasta Katowice

Czyste powietrze!
– to misja, w którą wierzę
i którą wspólnie
zrealizujemy!

Szanowni Państwo,
walka o czyste powietrze jest jednym z naszych największych wyzwań. To nasze dobro wspólne i wszyscy musimy się o nie troszczyć.
W Katowicach przeznaczamy corocznie miliony złotych na poprawę
jakości powietrza. I choć pozytywne efekty są odczuwalne, to mamy
także świadomość konieczności ciągłego współdziałania władzy rządowej, samorządowej, mieszkańców, przedstawicieli świata nauki
i podmiotów gospodarczych.
Misja: Czyste powietrze! – to misja, w którą wierzę
i którą wspólnie zrealizujemy!
Działania miasta Katowice w zakresie ochrony powietrza:
Przeszłość:
-- Rok 2009 - utworzenie portalu edukacyjno- informacyjnego
„Energia i Środowisko w Katowicach”. Jest to jeden z nielicznych
działających portali tematycznych prowadzonych przez jednostki
samorządu terytorialnego, związanych m. in. z ochroną powietrza,
-- Rok 2011 - uruchomienie „Internetowego system monitoringu i zarządzania energią” – systemu „księgowości energetycznej”, który dostępny jest dla każdego administratora w przeglądarce internetowej,

-- Rok 2012 – w wytypowanych obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Katowice (5 budynków) zainicjowany zostaje „System monitoringu nośników energii i wody wraz usługą
eksploatacji”. Obecnie systemem obejmuje 21 lokalizacji.
-- Rok 2013 - w Urzędzie Miasta Katowice utworzony zostaje „Referat Zarządzania Energią”, odpowiedzialny miedzy innymi za
sprawy związane z inicjowaniem i uczestnictwem w opracowaniu programów dotyczących planowania energetycznego, poprawy efektywności energetycznej oraz edukacji ekologicznej.
-- Lata 2010-2015:
-- realizacja prac termomodernizacyjnych oraz zmiana sposobu zasilania w energię dla 11 budynków mieszkalnych będących własnością miasta Katowice,
-- realizacja zadań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją
budynków użyteczności publicznej w 34 obiektach,
-- w ramach dotacji udzielanej przez Urząd Miasta Katowice, wymieniono 1 524 źródeł ciepła oraz zamontowano 543 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii,
-- Straż Miejska w Katowicach wykonała ponad 3 300 kontroli
nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami (w tym
także kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych).
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„Przyjęliśmy „Plan działań krótkoterminowych dla
miasta Katowice” (PDK). Dokument definiuje poziomy
wprowadzania PDK w przypadku przekroczeń norm
zanieczyszczenia powietrza, wraz z określeniem
procedur informowania społeczeństwa oraz realizacji
doraźnych działań naprawczych.”

Teraźniejszość:
-- Miasto Katowice realizuje uchwalony w 2014 roku „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice” (PGN), który określa
cele i przedstawia drogę do uzyskania poprawy jakości powietrza na
terenie miasta. W ramach powyższego dokumentu jesteśmy w trakcie przygotowań do realizacji:
-- termomodernizacji dla 41 obiektów użyteczności publicznej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
-- termomodernizacji dla 3 obiektów w ramach RPOWSL na lata
2014-2020,
-- modernizacji wyeksploatowanej infrastruktury oświetlenia drogowego w technologii LED (ponad 1 600 szt.) oraz wykonania
oświetlenia miejsc za pomocą oświetlenia hybrydowego (41 szt.),
-- budowy „Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych” (4 szt.).
Przyjęliśmy „Plan działań krótkoterminowych dla miasta Katowice” (PDK). Dokument definiuje poziomy wprowadzania PDK
w przypadku przekroczeń norm zanieczyszczenia powietrza, wraz
z określeniem procedur informowania społeczeństwa oraz realizacji
doraźnych działań naprawczych.
Organizujemy 2 duże imprezy cykliczne: „Dni Energii Miasta
Katowice” oraz „Leśny Piknik Rodzinny - EKOODPOWIEDZIALNI”, których głównym zadaniem jest edukacja ekologiczna m. in.
w zakresie ochrony powietrza. Dodatkowo, w ramach edukacji ekologicznej, prowadzimy szereg działań w przedszkolach oraz wszystkich
typach szkół podległych miastu Katowice.
Kontynuujemy dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i instalacji OZE, proponując naszym mieszkańcom dofinansowanie do
80% kosztów kwalifikowanych i do 10 tys. złotych oraz kontynuujemy
działania związane z kontrolą nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami.
Przedstawiciele miasta Katowice uczestniczą w spotkaniach Komisji ds.. Lokalnej Polityki Energetycznej oraz Komisji Ekologii działających przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów, „Zespołu ds.. Ochrony Powietrza i Adaptacji do Zmian Klimatu” utworzonego w ramach
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (GZM) oraz Komisji ds..
Ochrony Krajobrazu i Środowiska przy Unii Metropolii Polskich.
Z ramienia Związku Subregionu Centralnego, przedstawiciel
Urzędu Miasta Katowice jest członkiem powołanego przy Urzędzie
Marszałkowskim Zespołu Roboczego ds.. Ograniczenia Niskiej Emisji, który prowadzi prace związane z uchwaleniem tzw. „uchwały antysmogowej województwa śląskiego”.

Przyszłość:
Wraz z partnerami z innych miast europejskich, złożyliśmy
wniosek o dofinansowanie projektu „AWAIR”. Dzięki projektowi,
planujemy dostosować PDK do wdrożenia na terenie gmin GZM.
Jednocześnie, w ramach projektu, planujemy realizację zadania pilotażowego, polegającego na montażu w wybranych lokalizacjach czujników zanieczyszczeń powietrza i ich prezentację multimedialną (ok.
140 lokalizacji).
Wraz z Głównym Instytutem Górnictwa i innymi partnerami,
złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu „MOLOC”. Celem
działań w projekcie będzie opracowanie systemu oceny i monitorowania przedsięwzięć związanych z wdrażaniem PGN.
Planujemy rozszerzenie istniejącego systemu monitoringu nośników energii dla budynków oraz wdrożenie spójnego systemu monitorowania i sterowania budynkami użyteczności publicznej.
Pracujemy nad uruchomieniem w naszym mieście „Centrum
Informacji o Efektywności Energetycznej”. Na początek planujemy
udostępnić tematyczny profil FB.
Przygotowujemy cykl spotkań informacyjnych i szkoleniowych
dla mieszkańców miasta Katowice, w zakresie możliwości dofinansowania wymiany źródła ciepła oraz możliwości ograniczenia emisji
zanieczyszczeń.
Najważniejszym z planowanych na kolejne lata zadań dla miasta
Katowice, jest uruchomienie od stycznia 2018 r. „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Katowice”. Planujemy w ciągu kolejnych 10 lat przeznaczyć po 10 mln zł rocznie (10x10), na działania
związane ze zmiana sposobu ogrzewania budynków.

Marcin Krupa
Prezydent Miasta Katowice
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Grzegorz Boroń
Dyrektor Wydziału Zintegrowanego Rozwoju,
Urzędu Miasta Bydgoszczy

Powietrze w Bydgoszczy
– Stan obecny i zamierzenia

Bydgoszcz jest stolicą województwa kujawsko-pomorskiego. Zajmuje powierzchnię 17 448 ha i jest największym miastem w województwie. Rzeka Wisła i jej dorzecze z rzeką Brdą, a w zachodniej części Kanał Bydgoski stanowią unikalny w skali europejskiej
układ hydrograficzny, co wpływa na rozwój miasta. Jest także jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Polsce. W celu
ochrony swoich walorów naturalnych Miasto Bydgoszcz podejmuje
szereg działań zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta.
Dla strefy aglomeracja Bydgoszcz ze względu na przekroczenia
poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 oraz poziomów docelowych
arsenu i benzo(a)pirenu zostały uchwalone programy ochrony powietrza:
-- ze względu na przekroczenie poziomu docelowego arsenu (termin
realizacji–31.12.2020r.)
-- ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)piranu (termin realizacji-31.12.2023r.)
-- ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10. (termin realizacji-31.12.2022r).
W powyższych programach jako podstawowy kierunek działań
niezbędnych do przywrócenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych wskazano wprowadzenie zmian w zakresie sposobu ogrzewania, w tym w szczególności wymiana pieców / kotłów węglowych
na ekologiczne urządzenia grzewcze.
Od 2006 roku Miasto Bydgoszcz aktywnie uczestniczy w procesie likwidacji niskiej emisji. Na podstawie Uchwały Rady Miasta
Bydgoszczy udzielane jest właścicielom, współwłaścicielom i najemcom samodzielnych lokali lub budynków mieszkalnych dofinanso-

wanie na zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na ekologiczne
urządzenia grzewcze. W ramach realizacji uchwały do chwili obecnej dofinansowano przeszło tysiąc nowych ekologicznych urządzeń
grzewczych wydatkując na ten cel ponad 3 mln złotych.
Ponadto, Miasto Bydgoszcz przystąpiło do realizacji programu
„Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”
o akronimie „KAWKA”, którego celem jest zmniejszenie narażenia
ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach,
w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały
opracowane programy ochrony powietrza.
W ramach realizacji programu „KAWKA” w latach 2014–2018:
-- do czerwca 2016 r. zlikwidowano piece i kotły opalane węglem
w 15 budynkach będących własnością Gminy Bydgoszcz w zarządzie spółki Administracja Domów Miejskich Sp. z o.o. w tym 9
z nich poddano termomodernizacji; do 2018 r. zaplanowano likwidację ogrzewania węglowego w kolejnych 19 budynkach będących
własnością Gminy Bydgoszcz oraz 2 budynkach i 31 lokalach mieszkalnych należących do osób fizycznych
-- przeprowadzono kampanię edukacyjną pokazującą korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, która będzie kontynuowana do 2018 r.
-- przeprowadzono inwentaryzację źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Bydgoszczy i utworzono na jej podstawie bazę danych;
w efekcie uzyskano informacje na temat typów i ilości źródeł ogrzewania w zinwentaryzowanych budynkach, wielkości zużycia paliw
stałych oraz wielkości emisji zanieczyszczeń wynikających ze spalania paliw stałych w urządzeniach grzewczych.

„W powyższych programach jako podstawowy
kierunek działań niezbędnych do przywrócenia
poziomów dopuszczalnych lub docelowych wskazano
wprowadzenie zmian w zakresie sposobu ogrzewania,
w tym w szczególności wymiana pieców / kotłów
węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze.”
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Całkowity koszt zrealizowanych zadań wyniósł 5.272.668,22 zł,
w tym dotacja 3.357.613,52 zł. Pozostałe planowane koszty przedsięwzięcia - 8.206.530 zł, w tym dotacja 4.343.264 zł.
Ponadto Miasto Bydgoszcz w celu potwierdzenia wyników inwentaryzacji oraz stworzenia sieci pomiarów uzupełniających dla
Państwowego Monitoringu Powietrza prowadzi (pilotażowo) badania przestrzennego rozkładu stężeń pyłu w mieście. Wytypowano 8
miejsc lokalizacji czujników.
Pomiary będą wykonywane w 2 sesjach trwających łącznie 5
tygodni.
Wykonawca za pomocą urządzenia pomiarowego zbiera dane
na temat: stężenia pyłu PM10, stężenia pyłu PM2,5; daty pomiaru, czasu pomiaru oraz dane pomocnicze: temperaturę powietrza,
wilgotność powietrza. W efekcie powstanie raport podsumowujący
wyniki pomiaru.
Należy również zauważyć, iż w Bydgoszczy uruchomiono
System ITS, który umożliwia sterowanie ruchem drogowym
poprzez optymalizację sieciową, nadanie priorytetu dla transportu zbiorowego ze szczególnym uwzględnieniem transportu
szynowego, dostosowanie programów sygnalizacji świetlnej do
prognozowanych potoków ruchu drogowego (analizy obszarowe oraz według ważności ciągów komunikacyjnych), kierowanie
pojazdów na trasy o mniejszym obciążeniu ruchem, zalecanie
kierowcom tras alternatywnych. Poprawienie płynności ruchu
przyczynia się do ograniczania jego negatywnego wpływu na jakość powietrza.
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Z opracowanej „Oceny efektywności sterowania w systemie
wdrożonym w ramach projektu Inteligentne Systemy Transportowe
w Bydgoszczy” wynika, że ocena efektywności dla autobusowego
transportu indywidualnego, wykazała poprawę czasów przejazdów
od 8,7 do 57,51% (średni wynik - 31,26%), a dla tramwajowego - od
8,37 do 19,57% (średni wynik - 12,88%).
Miasto Bydgoszcz realizuje przyjęty „Plan działań na rzecz
zrównoważonej energii (SEAP) dla miasta Bydgoszczy na lata 2012
– 2020”. Ma on na celu wskazanie działań i uwarunkowań służących
redukcji energii finalnej na terenie Bydgoszczy, a przez to redukcji
emisji gazów cieplarnianych (CO2). Plan przygotowano w związku
z przystąpieniem Bydgoszczy do Porozumienia między burmistrzami i zobowiązania się do ograniczenia wielkości emisji gazów cieplarnianych o min. 20% do 2020r., w stosunku do 2005r.
Grzegorz Boroń
Dyrektor Wydziału Zintegrowanego
Rozwoju, Urzędu Miasta Bydgoszczy
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Przegląd praktyk zarządzania
jakością powietrza w wybranych
miastach europejskich

Przedstawiona analiza jest oparta na informacjach pochodzących
z dwunastu europejskich miast zgłoszonych do Komisji Europejskiej
(Antwerpia, Berlin, Dublin, Madryt, Malmo, Mediolan, Ploeszti, Praga, Wiedeń, Płowdiw, Paryż i Wilno), zgromadzonych z pomocą miast
i opublikowanych w Castell i Guerreiro (2013). Analizę przeprowadzono w ramach europejskiego projektu pilotażowego mającego na
celu identyfikację i rozwiązanie przyczyn leżących u podstaw istnienia
luk w realizacji polityki jakości powietrza w 12 miastach europejskich
oraz wyciągnięcie pomocnych wniosków (EOG, 2013; Viana i in.,
2013).
W kwestii praktyk zarządzania, projekt pilotażowy kontrolował
działania podjęte w 12 miastach w celu poprawy jakości powietrza,
koncentrujące się na zanieczyszczeniach: dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego i ozonu. W większości miast po uzgodnieniach z przedstawicielami sektora, który zidentyfikowany został jako główne źródło
zanieczyszczeń, więcej niż 50% realizowanych działań związanych
było z transportem. Pozostałe działania dotyczyły sektorów: komunalnego i przemysłowego.
1. Omówienie i podsumowanie działań zgłoszonych przez 12 miast do Komisji Europejskiej
W tym fragmencie przedstawiono przegląd działań zaproponowanych
przez 12 różnych miast. Podzielono je na sześć różnych grup w następujący sposób:
(I) Przemysł: Działania bezpośrednio powiązane (lub zastosowane wyłącznie) w sektorze przemysłowym. Przykładami takich działań są zwiększenie wydajności elektrowni, dobrowolne zmniejszenie
emisji w poszczególnych rafineriach (np. Schwechat) - wprowadzone
w Wiedniu w latach 1999 i 2007.
(II) Budownictwo: działania podejmowane przez miasta w zakresie efektywności energetycznej budynków oraz wykorzystania
paliw przyjaznych dla środowiska w ogrzewaniu również są uwzględnione w tej kategorii. Przykładem jest zakaz ogrzewania węglowego
oraz wzmocnione izolacji cieplnej w starych budynkach, wdrożone
w Wiedniu.
(III) Ruch drogowy: technologia i infrastruktura: działania, które
zmierzają do redukcji emisji spalin poprzez poprawę stanu technicznego środków transportu, usprawnienie infrastruktury oraz rozbudowę sieci transportu publicznego. Do przykładów środków zawartych
w tej kategorii należą bardziej rygorystyczne normy emisji na terenie
UE dla pojazdów oraz dofinansowanie (np. w Wiedniu, norma spalinowa Euro 5/6), ograniczenie emisyjności autobusów, taksówek

i pojazdów szkolnych (Berlin), wsparcie dla testowania modernizacji
autobusów, reorganizacja i rozbudowa sieci autobusowej, rozbudowa
ścieżki rowerowej (np. Wiedeń).
(IV) Ruch drogowy: Ograniczenie emisji spalin: działania podjęte w celu redukcji emisji u źródła poprzez zmniejszenie natężenia ruchu, nie wlicza się tu środków technologicznych i infrastrukturalnych.
Przykładami są ustanowienie stref niskiej emisji (LEZ-low emission
zones), zakaz budowy wysokich nadajników czy też zarządzanie nowymi systemami parkowania. Bardziej szczegółowe środki wdrożone w celu bezpośredniego zmniejszenia ruchu w centrum miastach,
wprowadzenie stref ekologicznych (np. Berlin), wprowadzenie niższego limitu prędkości na autostradach miejskich (80 km/h) i drogach
miejskich mieście (50 km/h; np. Wiedeń), podniesienie opłat itp.
(V) Kampanie społeczne: działania miękkie mające na celu budowanie społecznej świadomości, zachęcające mieszkańców do praktyk,
które przyczynią się do zmniejszenia emisji oraz promowanie aktywności niskoemisyjnej. Niektóre z działań podjętych w tym kierunku
obejmują promowanie wspólnego użytkowania samochodu, jazdy na
rowerze, pojazdów elektrycznych, kampanie informacyjne lub szkoleniowe dotyczące defensywnej jazdy.
(VI) Rolnictwo: działania związane z sektorem rolniczym, mające
na celu ograniczenie wpływu rolnictwa na zanieczyszczanie powietrza.
Przykłady takich środków obejmują zakaz spalania odpadów oraz stosowanie technologii eliminujących odpady rolnicze (np. Madryt).
Większość miast zgłosiło wdrożenie działań (lub zapowiedziała
ich realizację w niedługim czasie), zmniejszających stężenie NO2 lub
PM10 oraz takich, które są zgodne z europejskimi normami jakości
powietrza. Rodzaj i ilość stosowanych środków różnią się w zależności
od miasta. Na przykład, odsetek działań ograniczających poziom NO2
i PM10 w atmosferze wpływających na emisję spalin waha się od 31%
do 37% w Płowdiwie, podczas gdy w Pradze wynosi 74% i 72%.
Praga stanowi dobry przykład działań ukierunkowanych na istotę problemu związaną z przekraczaniem limitów NO2 i PM10. 74%
z już stosowanych lub mających być wkrótce zastosowanych działań
dążących do zgodności z wartościami granicznymi NO2 jest związane
z ruchem drogowym, większość z nich bezpośrednio ogranicza emisje powstające w ruchu drogowym (32%), podczas gdy inne są skierowane na zmniejszenia emisji poprzez poprawę stanu technicznego
środków transportu, poprawę infrastruktury lub rozbudowę transportu publicznego. W odniesieniu do środków zmniejszających poziom
PM10, również działania związane ruchem drogowym stanowią największą grupę (72%).
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Również w Berlinie najwięszka grupa działań skupia się na redukcji emisji pochodzących z ruchu ulicznego w celu zapewnienia
zgodności z wartością graniczną dla NO2. Berlin wdrożył 37 działań,
68% wiąże się z ograniczeniem emisji spalin (30%), a pozostałe 30 %
dotyczy poprawy technologii i infrastruktury (38%). Kolejnym miastem z dużą ilością działań ukierunkowanych na ograniczenie emisji
jest Wiedeń, 25% przeciwdziała NO2 a 37% – PM10.
W Wilnie działania zmierzające do ograniczenia spalin pochodzących z ruchu ulicznego zdecydowanie przeważają stanowiąc 72 %.
Pozostałe 14% to działania na rzecz kształtowania świadomości poprzez kampanie.
W miastach Mediolan, Madryt i Ploeszti tylko 4%, 5% i 9% działań
ukierunkowanych jest na redukcję emisji drogowych poprzez zmniejszenie natężenia ruchu lub ograniczenie jego funkcjonowania. Te trzy
miasta skupiają się na środkach dotyczących rozwoju technologicznego i zmian w infrastrukturze, które stanowią odpowiednio 36%, 46%
i 46% i zostały wdrożone lub zostaną wdrożone w celu zmniejszenia
emisji NO2 w tych miastach. W Dublinie żaden z podjętych środków
nie kwalifikuje się do ograniczeń emisji z ruchu drogowego. Wdrożone
działania służą rozwojowi technologii i infrastruktury.
Do niektórych z działań związanych z ruchem drogowym, które
wdrożyły miasta (zwykle stosowana jest kombinacja różnych działań)
w celu zmniejszenia stężenia w powietrzu NO2 i pyłu PM10 należą:
1) Stworzenie stref niskiej emisji (LEZ -low emission zone);
2) Poprawa transportu publicznego;
3) Promocja jazdy na rowerze;
4) Zarządzanie przepływem ruchu;
5) Zmiana ograniczeń prędkości;
6) Inwestycje w technologie ograniczające emisje pochodzące z transportu publicznego.
Sektor komercyjny i mieszkaniowy został zidentyfikowany jako
drugi co do wielkości czynnik przyczyniający się do przekroczeń
norm NO2 we wszystkich miastach. Sytuacja wygląda tak samo, jeśli
chodzi o pył PM10 z wyjątkiem jednego miasta. Ploeszti nie zidentyfikowała tego sektora jako źródło przekroczeń PM10.
Mediolan i Praga wdrożyły, lub zamierzają wdrożyć wiele działań dotyczących efektywności energetycznej budynków i przyjaznych
dla środowiska paliw do ogrzewania, w celu zapewnienia zgodności
z wartością dopuszczalną dla NO2 (odpowiednio 24% i 21%).
W Berlinie, 3% środków dotyczy budownictwa. Natomiast w Paryżu nie zaklasyfikowano żadnych działań przeciwdziałających NO2, które
wpływałby na budownictwo, ale 6% z 18 środków skierowanych przeciwko pyłowi PM10 wiąże się z efektywnością energetyczną budynków.
Ploeszti wskazuje przemysł jako drugą najważniejszą przyczynę
powstawania przekroczeń zawartości pyłu PM10, ale spośród 11 zgłoszonych działań, tylko jedno odnosi się bezpośrednio do ograniczenia
emisji z przemysłu. Przemysł również uważa się za główną przyczynę
przekroczeń PM10 w Paryżu, a 4 z 19 wdrożonych przez to miasto
środków wpłynie na ten sektor. Berlin, Wiedeń, Mediolan, Madryt
i Paryż zgłaszały również środki zmierzające do zmniejszenia obecności NO2 na obszarach miejskich, które obejmą przemysłowe źródła
powstawania zanieczyszczeń.
Wszystkie miasta wdrożyły lub planują rozpocząć kampanie zachęcające mieszkańców do funkcjonowania, które przyczyni się do
zmniejszenia emisji, poprzez promowanie nieskoemisyjnych aktywności. Na przykład, w Paryżu i Płowdiwie kampanie stanowią ważną
grupę działań, stanowią ponad 30%. Takie kampanie są ważne, ponieważ gwarantują, że problemy z jakością powietrza są dobrze znane
mieszkańcom miast, co pomoga w promocji tych inicjatyw.
Działania związane z rolnictwem nie występują obecnie tak często jak środki związane z innymi dziedzinami gospodarki. Środki dotyczące rolnictwa są zwykle podejmowane na poziomie krajowym lub
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regionalnym i choć emisje z rolnictwa mogą mieć wpływ na jakość
powietrza w miastach, to na ogół są wytwarzane poza granicami administracyjnymi miast, a tym samym znajdują się poza kompetencją
władz miejskich.
Jednak nie oznacza to, że miasta nie stosują żadnych działań
w obszarze rolnictwa, które zwykle podejmuje się na płaszczyźnie krajowej. Spośród 12 miast uwzględnionych w badaniu, tylko Mediolan
zidentyfikował rolnictwo jako jeden z głównych sektorów przyczyniających się do przekroczeń wartości granicznych przewidzianych dla
pyłu PM10. Również w Antwerpii, Wiedniu i Madrycie zastosowano
ograniczenia emisji pochodzących z rolnictwa. W Wiedniu i Madrycie stanowią one tylko 1% wszystkich działań skoncentrowanych na
zmniejszeniu stężenia pyłu PM10, ale w Antwerpii stanowią one 5%.
Analiza planów i programów oraz powiadomień o wydłużaniu
terminów na realizację projektów niestety nie pozawala na określenie, które z działań są najbardziej skuteczne w danym mieście, a nie
wszystkie miasta poinformowały o oczekiwanym wpływie środków
na koncentrację tych substancji w otoczeniu. Analiza opiera się tylko
na działaniach zastosowanych w celu ograniczenia emisji z ich bezpośrednich źródeł.
2. Omówienie i podsumowanie trzech najważniejszych środków, które każde z miast wdrożyło
w celu poprawy jakości powietrza.
12 miast dostarczyło informacji na temat najważniejszych działań realizowanych w celu poprawy jakości powietrza. Podsumowanie wybranych środków (maksymalnie 3) opisane jest w niniejszym rozdziale
oraz przedstawione w Tabeli 1, na podstawie miasta Viana i in. (2013)
Ponadto można wymienić:
-- plany dotyczące jakości powietrza: w Malmö i Ploeszti (zastosowanie gazu w systemach grzewczych w budownictwie mieszkalnym, odnowienie urządzeń przemysłowych) oraz w Wilnie (utrzymanie ulic
i dróg objazdowych) z 2014 r.;
-- zakłady przemysłowe: Wiedeń;
-- port w Antwerpii: budowanie świadomości: ekologiczne żeglowanie; technologia: dźwigi teleskopowe, sprzęt przeładunkowy.
Ogólnie rzecz ujmując, trzy najważniejsze działania koncentrują
się na ruchu drogowym, wśród nich tylko Wiedeń podejmuje kroki
dotyczące przemysłu. Trzy miasta skupiają się na paliwach (na przykład, biomasa / bitumiczne spalanie paliwa). Większość z działań jest
w toku, co oznacza, że zostały wdrożone i są kontynuowane, a więc
muszą być przynajmniej w jakiś sposób skuteczne jak wynika to z oceny miast.
Obszary realizacji zależą od rodzaju środków, poczynając od tych
mających wpływ na budownictwo mieszkaniowe i użytkowe, poprzez
te stosowane na poszczególnych obszarach miasta (centrum miasta,
części historyczne, np. opłaty za wjazd) oraz w całym mieście (np. odnowienie transportu publicznego) kończąc na działaniach zmierzających do redukcji emisji z ruchu drogowego. W przypadku Antwerpii,
porty również objęte są działaniami, a w kilku przypadkach obszar
realizacji rozciąga się poza miasto na obszary regionalne (na przykład,
zakaz niektórych paliw w Dublinie i innych sąsiednich miastach, jak
również wprowadzenie LEZ w Mediolanie i kilku innych miejscach
w Nizinie Padańskiej).
Wykaz zwalczanych zanieczyszczeń :
Paliwa:
-- pył PM: we wszytskich miastach,
-- czarny dym, SO2, (Dublin),
-- czarny węgiel, benzo(a)piren (BaP)
Ruch drogowy:
-- pył PM i NO2: wszystkie miasta,
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tabela 1 Podsumowanie działań wybranych przez miasta
Źródło: Viana i in., 2013.

Miasto/
działania

Komunalne/
mieszkaniowe

Ruch Uliczny

paliwo

LEZ

kominukacja publiczna

w 2016

zmiana środka transportu (rower publiczny)

x

modernizacja pojazdów

Antwerpia
Berlin
Dublin

plan dotyczący mobilności/
świadomość
x

30

zakaz paliw
bitumicznych

Madryt

renowacja pojazdów
dla pojazdów
ciężarowych

Malmo
Mediolan

ograniczenie
opłaty
pędkości

regulacje dotyczące
biomasy

zmiana pojazdów

zima

x
nowe usługi -Velib i autolib

Paryż

Płowdiw

działania przestrzenne – ścieżki rowerowe
i drogi tramwajowe
gminne budynki
dla pojazdów
ciężarowych

Praga
Wiedeń

ścieżki rowerowe

ogrzewanie dzielnic

alternatywne paliwo wraz z elektroładowaniem
zwiększone użycie

-- CO2: Antwerpia, Malmo i Mediolan,
-- węglowodory (HC), hałas, CO: Malmo,
-- wolny węgiel (EC) i czarny węgiel (BC): Antwerpia,
-- NH3: Mediolan,
-- benzen: Paryż,
Plan ochrony jakości powietrza:
-- SO2, NO2, pył PM10, O3 : Malmo, Ploszti, Wiedeń,
Przemysł:
-- pyły PM, NO2: Wiedeń,
Porty:
-- pyły PM, NO2, wolny węgiel EC, czarny węgiel BC, CO2: Antwerpia
Reakcje mieszkańców były różne od obojętności (nowe technologie w transporcie publicznym), akceptacji (rower publiczny) do
odrzucenia (strefy LEZ, ograniczenia ruchu). Doświadczenie pokazuje, że akceptacja społeczna jest większa, gdy podbudowana jest
rozległą wiedzą, zapewnianiem alternatyw oraz istnieniem bodźców
ekonomicznych (Viana i in., 2013).
Kryteria stosowane do wyboru najważnieszych
działań:
-- Skuteczność w redukcji emisji: Berlin, Dublin, Mediolan, Ploeszti,
Płowdiw;
-- Dodatkowe korzyści (złagodzenie zmian klimatycznych, hałas, mobilność, bezpieczeństwo transportu, itp.): Mediolan, Wiedeń;
-- Wykonalność prawna / podział kompetencji: Berlin, Antwerpia, Paryż;
-- Proporcjonalność ekonomiczna i społeczna: Berlin, Antwerpia, Wilno;
-- Wykonalność techniczna: Berlin, Wiedeń;
-- Poprzednie doświadczenia (porażki i sukcesy): Dublin;
-- Inne źródła : Berlin;
-- Skutki dotyczące jakości powietrza: Berlin;
-- Zminiejszenie narażenia na zanieczyszczone powietrze;
-- Szybkość pojawienia się rezultatów: Malmo;
-- Polityczna i publiczna akceptacja: Wiedeń.

Wyzwania związane z realizacją działań:
-- Opozycja (publiczna, polityczna, handlowa)
-- Administracja
-- Brak funduszy
-- Brak technologii
-- Nielegalny handel zakazanymi paliwami
-- Luki prawne
-- Zasady udzielania dotacji europejskich
-- Efekty uboczne (wzrost zatłoczenia)
-- Ryzyka techniczne i administracyjne
Główne opisane wyzywania są natury technologicznej, kulturowej, prawnej, politycznej i ekonomicznej. Z punktu widzenia
technologii stwierdzono, że rozwijające się technologie ograniczają optymalizację działań, biorąc pod uwagę fakt, że można ją
przeprowadzać tylko w oparciu o dostępne technologie w danym
momencie, podczas gdy skuteczniejsze technologie mogą zostać
opracowane w przyszłości. Opozycja społeczna jest uważana za
duże wyzwanie, zwłaszcza ze względu na trudności związane ze
zmianą postrzegania danego problemu ekologicznego (np. zmiany klimatyczne, jakość powietrza) lub rozwiązania (np. spalanie
biomasy w celu redukcji emisji CO2). Aspekty prawne, takie jak
podział kompetencji między różnymi poziomami (krajowymi / regionalnymi/ gminnymi) lub zagadnienia prawne dotyczące ochrony prywatności, a także sposób, w jaki opinia publiczna określa
działania podejmowane przez decydentów, również ograniczają
realizację działań w zakresie jakości powietrza. Jeśli chodzi o UE,
proszono o wsparcie dotyczące ustawodawstwa w tym sankcji za
nieprzestrzeganie przepisów. Polityka również stanowi wyzwanie,
zważywszy na fakt, że sprawa jakości powietrza nie zajmuje znaczącej pozycji w programach politycznych. Do istotnych wyzwań
należą również brak zasobów ludzkich oraz finansowanie w ramach obecnej sytuacji ekonomicznej oraz starania mające na celu
zmianę sytuacji, tak aby z poprawa jakości powietrza była również
szansą na wzrost gospodarczy.

Zrównoważone miasta – życie w zdrowej atmosferze

Podejmowane działania i możliwe scenariusze zmian

Pod względem wykonalności, nasuwają się następujące wnioski:
(1) LEZ: wdrażanie LEZ jest uważane za skuteczne i zalecane pomimo
oporu społecznego; (2) stosowanie bloków asfaltowych TiO2 w celu
zmniejszenia emisji NOx nie jest zalecane, ze względu na wysokie
koszty i brak skuteczności (zwłaszcza że, celem działań powinno być
zmniejszenie emisji u źródła, a nie ich przechwytywanie).
2.1 Strefy niekiej emisji (LEZ)
Berlińska strefa LEZ rozciąga się na 88 km 2 i liczy około 1 milion
mieszkańców. Była wprowadzana w 2 etapach: ogłoszenie w 2005
roku, realizacja w 2008 roku (etap 1: opłata 1 Euro dla pojazdów
benzynowych i 2 Euro dla pojazdów z silnikami wysokoprężnymi) oraz w roku 2010 (Etap 2: opłata 3 Euro wraz z wyposażeniem
w filtr cząstek stałych i 4 Euro wraz filtrem cząsteczek stałych dla
pojazdów z silnikami wysokoprężnymi).
Ocena wpływu LEZ prowadzi do następujących wniosków:
-- Wpływ na natężenie ruchu (automatyczne urządzenia do liczenia): ogólny spadek natężenia ruchu odnotowano na zewnątrz
i wewnątrz LEZ od 2002 do 2010 roku, na dodatek nie wynika to
z przesunięcia ruchu w inne obszary miasta.
-- Wpływ na skład pojazdów: różnorodność pojazdów (dla porównania trendu w składzie z LEZ w stosunku do jednego, czy obiekt
był jak zwykle) oceniono na podstawie tablic rejestracyjnych zarejestrowanych przez kamery CCTV (działały one tylko przez 1
dzień w roku, aby nie naruszać prywatności). Wzrost liczby pojazdów z zieloną naklejką został potwierdzony (90% samochodów
osobowych z silnikiem wysokoprężnym, 75% samochodów ciężarowych), co więcej tendencja ta trwa od 2010-2012. Dane z tablic
rejestracyjnych były wykorzystywane jako wkład do opracowania
referencyjnych wskaźników emisji i ponownego wyliczenia realnie
produkowanych emisji.
Wpływ na emisję (obliczony na podstawie podręcznika
wskaźników emisji): emisje NOx w Berlinie są 15% niższe niż
w przeciętnym niemieckim mieście. Natomiast badania dotyczące
udziału pyłu PM10 przeprowadzone w Berlinie w 2007 roku wykazały, że 47% masy pyłu PM10 pochodzi spoza Berlina, a tylko 22%
z ruchu ulicznego (przed LEZ). W 2010 roku, po wprowadzeniu
LEZ, zawartość pyłu PM10 wynosi 12%. Miejscowy przyrost NO2
zmniejszył się o 12%, a lokalny przyrost dla węgla czarnego o 56%.
Jest to najwyraźniejszy dowód skuteczności LEZ zarazem będący
przesłaniem, które należy nieść dalej i wykorzystywać do podnoszenia społecznej i politycznej świadomości. Dane metereologiczne są mniej korzystne w ostatnich latach, za co wini się poziom
zanieczyszczeń pyłem PM. Jest to problemem w debacie publicznej. W 2008 roku wprowadzono LEZ, ale warunki meteorologiczne były mniej korzystne niż w 2007 roku. Bez wprowadzania
LEZ niekorzystne warunki rozpraszania gazów mogły skutkować
większym stężeniem niż w 2007 roku.
Podsumowując, wprowadzenie stref LEZ w Berlinie doprowadziło do przyspieszonej modernizacji pojazdów, ponad 98%
samochodów osobowych oraz 85% dla samochodów dostawczych
prof. dr hab. inż. Józef Pacyna
Norweski Instytuty Badań
Atmosfery
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ma teraz „zieloną naklejkę”. Wpływ na jakość powietrza wygląda
następująco: 7%-owa redukcja średniego rocznego poziomu pyłu
PM10 (której rezultatem jest zmniejszenie liczby dni przekraczania
wartości granicznych do 10 w skali roku), 5% średniej zawartości
NO2 oraz 56% średniego rocznego stężenia sadzy.
2.2 Modernizacja autobusów
Celem tego działania było wyposażenie wszystkich autobusów
(1200) w filtry cząstek stałych (600 autobusów spełnia normę
spalinową Euro 5/EEV). Obecnie 94% autobusów ma filtry, a 520
spełnia normę emisji spalin Euro 5. Ogólna skuteczność tego środka, oszacowana przez porównanie emisji obliczonych przy użyciu
podręcznika wskaźników emisji jest niższa niż wprowadzanie stref
LEZ. Jednakże działania te są bardzo skuteczne dla eliminacji poszczególnych emisji cząstek stałych. Następny krok to modernizacja autobusów z zastosowaniem technologii SCR, ale ze względu na
wysokie koszty nadal trwają dyskusje na ten temat.
2.3 Ograniczenie prędkości do 30 km/h
Celem tego działania jest ustalenie limitów prędkości 30 km/h na
głównych drogach. Początkowo głównym celem było zwalczanie
hałasu, ale teraz chodzi również o ograniczanie zanieczyszczenia
powietrza. Poziom hałasu może oscylować wokół 3 dB, a dodatkową korzyścią jest większe bezpieczeństwo pieszych. Jednak wpływ
na zanieczyszczenie powietrza jest nadal przedmiotem dyskusji.
Zanim rozpocznie się wdrażanie tych działań potrzebne jest osiągnięcie konsensusu.
Szacowanie wpływu ograniczenia prędkości do 30 km/h przed
wprowadzeniem nie było możliwe, ponieważ rzeczywiste wskaźniki emisji nie były dostępne. Efekt po wprowadzeniu ograniczenia
oceniano porównując poziomy zanieczyszczeń w pobliżu głównych dróg, na których istnieje limit z drogami, na których można
jeździć powyżej 30 km/h. Lokalne zmiany w zawartości szkodliwych związków wyglądały następująco 34% dla PM10, 19% dla
wolnego węgla 15% dla NO2 oraz 18% dla NOx. Mniejsza ilość tych
szkodliwych substancji w powietrzu jest skutkiem ograniczenia
prędkości. Takie działanie ma duży wpływ na resuspensję cząstek,
co widać przez większą redukcję PM10 niż z wolnego węgla. Wprowadzenie ograniczeń jest bardzo efektywne, ale dyskusje polityczne są nadal w toku. Konieczne jest przeprowadzenie ocen długoterminowych (ponad 6 miesięcy). Potrzeba kilku miesięcy, zanim
kierowcy przyzwyczają się do nowej sytuacji w ruchu drogowym.
Potrzeba więc około 6 miesięcy na obniżenie dopuszczalnej prędkości. Dlatego ograniczenie prędkości może być traktowane jako
środek długotrwały.

dr inż. Cristina Guerreiro
Norweskiego Instytuty
Badań Atmosfery
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Jacek Krywult
Prezydent Miasta Bielsko-Biała

Lokalny program ochrony
powietrza istotnym elementem
zrównoważonego rozwoju miasta
Bielska-Białej

Opublikowany w maju br. raport WHO wskazał, że powietrze
w polskich miastach jest nadmiernie zanieczyszczone. W przypadku miast woj. śląskiego, zwłaszcza w jego południowej części, sprawę pogarsza lokalizacja miejscowości w wielu podgórskich dolinach
sprzyjających zaleganiu zanieczyszczeń przy bezwietrznej pogodzie.
Dlatego realizując programy ograniczenia niskiej emisji, już od 2004
roku Bielsko-Biała nieprzerwanie wspiera likwidację starych palenisk węglowych poprzez udzielanie dotacji. Do tej pory dokonano
1600 takich wymian w domach mieszkańców Bielska-Białej. Pomoc
uzyskali też mieszkańcy instalujący kolektory słoneczne (około 830
instalacji). Łączna wartość inwestycji przekroczyła 27 mln zł. Z budżetu miejskiego i częściowo WFOŚiGW, mieszkańcy otrzymywali
do 6 tys. zł dotacji, czyli około połowę tej kwoty.
Ważnym elementem programu jest upowszechnienie wiedzy
o tym, że wypłacona dotacja w związku z likwidacją starego kotła
węglowego i montażem ekologicznych źródeł ciepła, jest rodzajem
kontraktu na czystsze powietrze, a nie zapomogą na remont kotłowni w prywatnym domu. Jest to zaakcentowane nie tylko w uchwale
Rady Miasta, która program wprowadza, ale także w działaniach
edukacyjnych.
Programowi dotacyjnemu towarzyszą bowiem organizowane
w mieście różne akcje informacyjne o szkodliwości niskiej emisji
oraz prezentujące sposoby na jej zmniejszenie. Są one przeprowadzane wśród różnych grup docelowych i na różnych poziomach,
poprzez działania takie jak:
-- stworzenie, a następnie utrzymywanie i aktualizacje edukacyjnej strony internetowej www.miastodobrejenergii.pl, blogu, profilu
youtube,

-- organizacja kolejnych corocznych Beskidzkich Festiwali Dobrej Energii (obecnie odbyła się VI edycja), które są centralnym całodniowym
wydarzeniem ukierunkowanym na wszystkie grupy wiekowe mieszkańców jako główny punkt edukacji w ochronie powietrza i klimatu,
-- organizacja i współorganizacja innych wydarzeń publicznych jak
np. festiwal „Energicznie z klimatem”, konkurs energetyczny dla młodzieży, seminarium dla przedstawicieli JST oraz przyjęcie gości z innych gmin, organizacja spotkań tematycznych z przedstawicielami
biznesu i instytucji, bezpłatne szkolenie w zakresie OZE dla ludności,
-- stworzenie termometrów edukacyjnych promujących oszczędzanie
energii i korzystanie z energii słońca,
-- stworzenie, dystrybucja i emisja filmów edukacyjno-informacyjnych oraz reportaży z akcji,
-- publikacja artykułów edukacyjnych oraz informacji w prasie i radiu,
-- projekt, wydruk i kolportaż ulotek oraz broszur informacyjnych na
temat szkodliwości niskiej emisji, z podkreśleniem jej negatywnego
wpływu na ludzkie zdrowie,
-- corocznie aktualizowana tablica informacyjna programu ograniczania niskiej emisji,
-- stworzenie plakatów tradycyjnych i typu roll-up,
-- stworzenie pen-drive-ów z przekazem edukacyjnym,
-- wydruk eko-naklejek przypominających o oszczędzaniu energii
w celu zastosowania w newralgicznych miejscach (gniazdka elektryczne, zawory termostatyczne) w urzędach, szkołach i innych instytucjach oraz ich dystrybucja połączona ze szkoleniem.
Bielsko-Biała było pierwszym miastem w kraju, które opracowało i realizuje tzw. Plan Zrównoważonej energii wynikający z przystąpienia w 2009 r. do inicjatywy Covenant of Mayors.

Bielsko-Biała było pierwszym miastem w kraju, które
opracowało i realizuje tzw. Plan Zrównoważonej energii
wynikający z przystąpienia w 2009 r. do inicjatywy
Covenant of Mayors.
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Podejmowane działania i możliwe scenariusze zmian

W ramach współpracy z europejskim stowarzyszeniem miast
„Energy Cities” i Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć Energie Cites,
realizowanych jest wiele projektów ukierunkowanych na racjonalne
wykorzystanie energii i efektywność energetyczną. Jeden z naszych
projektów – „Bielsko-Biała chroni klimat” został uznany w 2013
roku za najlepszy lokalny projekt w Europie w konkursie zorganizowanym prze Europejski Instytut Administracji Publicznej w Mastricht.
Ważne jest by miasto, które realizuje taki program, samo pokazało swoim przykładem, że zależy mu na ochronie powietrza.
Jeśli zachęcamy do termomodernizacji czy stosowania odnawialnych źródeł energii, sami powinniśmy je stosować. Obecnie nie
mamy żadnego miejskiego budynku publicznego, który ogrzewany byłby z kotłowni węglowej, a większość jest podłączona do
sieci ciepłowniczej. W 11 z nich zastosowano kolektory słoneczne
o łącznej powierzchni 1200 m2. Wykonano także 5 małych instalacji fotowoltaicznych. Miasto produkuje energię elektryczną i ciepło nawet z odpadów oraz ścieków. Nie bez znaczenia jest współpraca z sektorem energetycznym, gdyż po wielu latach negocjacji
projektowania i realizacji powstała nowa elektrociepłownia, w której technologie spalania węgla i magazynowania ciepła pozwoliły
na podniesienie sprawności z 68% do 89%. Chociaż to w zakresie
niskiej emisji nie ma bezpośredniego znaczenia, podłączanie kolejnych odbiorców do sieci ciepła systemowego stanowi tego istotny czynnik.
W ostatnich latach notujemy stopniową poprawę stanu powietrza w naszym mieście.
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń efektu ekologicznego wynikającego z działań programu w latach 2004-2015 uzyskano
w skali roku obniżenie ogólnej emisji zanieczyszczeń pyłowo gazo-
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wych na poziomie 8950,7 ton/rok z czego ograniczenie pyłu wyniosło 156,1 ton/rok, a samo CO2 zostało ograniczone o 8518 ton/
rok. W latach 20132015 zaobserwowano stopniowe zmniejszanie
się średniorocznego stężenia pyłu PM 10 z poziomu 41 μg/m3 do
poziomu 35 μg/m3 . Pewien wpływ na to mogą mieć w zakresie
zanieczyszczeń komunikacyjnych 2 oddane w ostatnich latach obwodnice, które przejęły część ruchu tranzytowego.
Kontynuując nasze działania mamy nadzieję na dalszą poprawę stanu powietrza choć bierzemy pod uwagę fakt, że 48% zanieczyszczeń powietrza w Bielsku-Białej to tzw. tło czyli emisje z gmin
sąsiednich. Powietrze nie zna granic i aby osiągnąć rzeczywisty
i trwały rezultat, wysiłek wkładany w poprawę jakości powietrza
powinien być podjęty solidarnie przez wszystkie gminy, szczególnie
w południowej Polsce.

Jacek Krywult
Prezydent Miasta Bielsko-Biała
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dr Anna Brdulak
Wykładowczyni Wyższej Szkoły Bankowej
we Wrocławiu, Szkoleniowiec

Rola samorządów
w zrównoważonym
rozwoju miast

Koncepcja inteligentnego miasta jest nierozerwalnie związana z jakością życia jego mieszkańców. A. Caragliu z Politechniki Mediolańskiej
mianem inteligentnego miasta (smart city) określa miasto, które inwestuje w kapitał społeczny oraz w tradycyjną - transportową oraz
nowoczesną - bazującą na technologiach telekomunikacyjno-informatycznych, infrastrukturę [Caragliu, Del Bo, Nijkamp, Smart Cities
in Europe]. Inwestycje te umożliwiają zrównoważony wzrost gospodarczy i podnoszą jakość życia, z mądrym zarządzaniem zasobami
naturalnymi, odbywające się poprzez zarządzanie uczestniczące.
Tematyka zrównoważonego rozwoju miast jest szczególnie aktualna w kontekście dynamicznego wzrostu liczby osób zamieszkujących obszary miejskie. Szacuje się, że do 2050 r. odsetek mieszkańców miast na świecie zwiększy się o 12 punktów procentowych,
z obecnych 54% do 66%.
W tym kontekście zyska na znaczeniu problematyka spójnego
rozwoju miasta, które pełniąc funkcje polityczne, gospodarcze, społeczne, administracyjne oraz kulturowe, powinno zapewnić swoim
mieszkańcom odpowiedni poziom jakości życia, w tym bezpieczeństwo, komfort, dobrobyt, jak również przestrzeń do rozwoju osobistego i nauki.
Rozważając zależność pomiędzy koncepcją inteligentnego miasta a jakością życia jego mieszkańców, należy wspomnieć o roli, jaką
odgrywają przedstawiciele władz samorządowych, tworzący politykę zagospodarowania, czy opracowujący strategię rozwoju miasta.
Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości życia społeczności lokalnej,
samorząd winien kłaść szczególny nacisk na integralny rozwój lub
eliminację (w przypadku negatywnych zjawisk) wszystkich dziedzin
składających się na ową jakość: zdrowia, warunków socjalnych, zatrudnienia, ubóstwa dochodowego, edukacji, rodziny, aktywnego
uczestnictwa w życiu wspólnoty i społeczeństwa, mieszkalnictwa,
transportu i komunikacji, czasu wolnego i kultury, satysfakcji z życia, bezpieczeństwa oraz środowiska (pierwsze Europejskie Badania
Jakości Życia zostały przeprowadzone w 2003 roku przez Fundację
na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, powołaną przez Komisję
Europejską).
Niewątpliwie, na jakość działań podejmowanych przez samorządy wpływa fakt istnienia strategii rozwoju, która systematyzuje
i uspójnia tworzone przez samorząd programy z różnych obszarów
tematycznych [Brdulak A., 2015]. Jako podstawa działalności samorządów powinna ona obejmować długookresową perspektywę planowania i jednocześnie stanowić zbiór zasad postępowania władz
samorządowych, wyznaczonych celów oraz sposobów ich osiągnięcia

dostosowanych do sytuacji dalszego i bliższego otoczenia. W strategii
powinny zostać zawarte wszelkie zjawiska społeczno-gospodarcze,
które pozostają w gestii samorządu lokalnego, a zatem takie, na które
samorząd może bezpośrednio wpływać i za które ponosi odpowiedzialność [Gorzelak G., Jałowiecki B., 2000].
Z badań przeprowadzonych przez autorkę w dziewięciu wybranych jednostkach samorządu lokalnego (urzędy gmin i powiatów)
w latach 2013-2015 w Polsce wynika, iż kluczowym warunkiem
wpływającym na jakość życia mieszkańców miast jest powodzenie
realizacji zasad koncepcji zrównoważonego rozwoju, które powinny
być zawarte we wspomnianych dokumentach strategicznych. Powodzenie to jest przede wszystkim zależne od aktywności obywatelskiej,
będącej rezultatem dobrego wyedukowania, środowiska, tolerancji
i szacunku względem drugiego człowieka. Są to aspekty nierozerwalnie związane z kapitałem społecznym, którego budowa powinna być
priorytetem zarówno dla władzy ustawodawczej, jak i wykonawczej,
dla samorządów terytorialnych oraz podmiotów gospodarczych.
Zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju rozwój społeczno-ekonomiczny powinien mieć zdolność do zarówno samopodtrzymywania, trwałości, jak i zrównoważenia. Wzrost gospodarczy ma
zatem wspierać działania zapobiegające marginalizacji i dyskryminacji społecznej, jak również pozytywnie wpływać na środowisko naturalne. Przy czym cel nadrzędny stanowi zrównoważona jakość życia.
Do jej osiągnięcia konieczne jest nieustanne opracowywanie i wzbogacanie instrumentów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz środowiskowego. Dlatego też, niezwykle istotne jest dążenie do zachowania
różnorodności, wolności i równości w odniesieniu do świata społecznego, jak też dbałość o odmienność form oraz procesów charakterystycznych dla środowiska.
W tym sensie zrównoważony rozwój wymaga wielopłaszczyznowego podejścia podczas rozwiązywania globalnych problemów
dotyczących starzenia się społeczeństw, problemów żywnościowych
i surowcowych, ubóstwa, migracji, przestępczości, konfliktów międzynarodowych czy zanieczyszczenia środowiska [Klimczuk A., 2010].
Bezpośredni wpływ na kształtowanie jakości powyższych sfer ma
samorząd lokalny będący najbliższej spraw obywateli. By skutecznie
prowadzić politykę podwyższania jakości życia w różnych obszarach,
działania gmin i powiatów powinny skupić się na prowadzeniu polityki zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym przede
wszystkim na dialogu społecznym.
Zadanie to nie jest łatwe. Pomimo, iż samorząd lokalny na
podstawie nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki
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rozwoju wyszczególniony został w ramach systemu zarządzania
rozwojem, to poza tym faktem nie zostały przypisane samorządowi żadne role w kontekście kreowania rozwoju. Tym samym nie
wiadomo, czy samorząd ma być beneficjentem polityki rozwoju,
zaś jego organizacje konsultantami strategii, czy też ma być aktywnie zaangażowany w tworzenie polityki [Hausner J. i in., 2013].
Obecnie działający system polityki terytorialnej składa się
z dwóch podstawowych poziomów, krajowego (rządowego) oraz
subkrajowego (przede wszystkim samorządowego). Administracja na szczeblu centralnym analizuje najważniejsze potrzeby wybranych regionów z punktu widzenia celów rozwojowych całego
kraju. Jednakże władze poszczególnych województw postrzegają
rozwój przez pryzmat interesów regionalnych oraz lokalnych.
Do spotkania owych punktów widzenia powinno dojść na
poziomie definiowania celów oraz działań strategicznych państwa
zgodnych z przemyślaną strategią długoterminową. Dzięki temu
możliwe będzie ustalenie listy wyzwań oraz celów istotnych dla
wszystkich zaangażowanych [Żuber P., 2011].
Przejawem realizacji powyższego podejścia jest ustanowienie,
w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, konieczności
uzgadniania strategii rozwoju województw z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Rezultatem owego uzgodnienia miałyby być
kontrakty na szczeblu regionalnym. Jednakże do tej pory nie zostały opracowane, ani też wdrożone jakiekolwiek mechanizmy pozwalające na koordynację lokalnych strategii rozwoju ze strategiami
samorządów na szczeblu wojewódzkim, ani tym bardziej ze strategiami krajowymi. Jest to wyłącznie dobra wola oraz świadome
działanie całkowicie zależne od władz gminnych, czy powiatowych.
Rozmowa przeprowadzona w październiku 2014 r. z ekspertką z Wydziału Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potwierdziła
powyższe konkluzje. Według rozmówczyni ryzyko braku spójności
pomiędzy strategiami stanowi problem, jednak w najbliższej przyszłości istnieje małe prawdopodobieństwo jego rozwiązania przede
wszystkim z uwagi na brak funduszy. Budzi to niepokój w kontekście dalszego rozwoju samorządów. Organizacje ukształtowane
w latach dziewięćdziesiątych XX w. w dalszym ciągu nie zyskały
odpowiednich narzędzi do radzenia sobie z coraz poważniejszymi
wyzwaniami cywilizacyjnymi [Dąmbska A., Trzyna S., 2013].
Przede wszystkim jednostki dążą do objęcia roli podstawowego usługodawcy państwa opiekuńczego. Mając wpisane w zakres
swoich obowiązków takie zadania, jak m.in. edukacja dzieci i młodzieży, opieka nad osobami starszymi, wypłata zasiłków, czy prowadzenie polityki rynku pracy.
Realizacji zadań dodatkowo nie sprzyja sytuacja społeczno-gospodarcza, w jakiej znajduje się Polska: następuje coraz bardziej
odczuwalny proces starzenia się społeczeństwa. Odsetek osób po
65 r. ż. będzie rósł i w 2030 r. wyniesie blisko 1/3 całej populacji
[Eurostat, 2015]. Systematycznemu zmniejszeniu ulegać będzie
także liczba ludności Polski – z około 38,4 mln obecnie do 37,2
mln w 2030 r. i 34,0 mln w 2050 r. [Rocznik Demograficzny, 2015].
Powyższe dane wskazują, iż zarządzanie na szczeblu samorządów lokalnych powinno opierać się na szczegółowo opracowanym i efektywnym planie strategicznym, spójnym z dokumentami na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Plan ten musi
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uwzględniać system współpracy z organizacjami samorządowymi, jak również kwestie finansowe, w tym wydatków publicznych. W tym obszarze brakuje skutecznych narzędzi, z pomocą
których można by było kaskadować strategię na niższe szczeble
administracyjne.
Obecnie można stwierdzić, iż ustawodawstwo oraz sposoby finansowania samorządów stanowią główne przyczyny braku samodzielności samorządu. Budżety samorządowe nie są wystarczające,
o czym wspominano w każdej z badanych jednostek, a dochodów
własnych jest mało. W tej sytuacji możliwość pozyskania dodatkowych środków ze dotacji unijnych lub krajowych zależna jest wyłącznie od sprawnego zarządzania organizacją, czego przykładem
może być gmina wiejska Zielonka z woj. małopolskiego.
Z kolei przykładem ograniczenia prawnego działań samorządu jest Karta Nauczyciela, regulująca obowiązki i prawa nauczycieli. Sprawia ona, iż samorządy, zobligowane do prowadzenia
polityki edukacyjnej, mogą prowadzić ją wyłącznie w ściśle określonych w Karcie Nauczyciela ramach.
Pomimo samorządności jednostki zobowiązane są zatem do
wypełnienia obowiązków narzuconych przez państwo oraz realizacji dodatkowych zadań zleconych. Kwestia ta stanowi duży
problem dla samorządów głównie ze względu na brak idących za
zwiększeniem obowiązków środków finansowych.
Podsumowując powyższe rozważania stwierdzić można, że rola
samorządu jako samodzielnej jednostki podlega poważnym ograniczeniom zarówno przez szczegółowe prawo, jak i sposób finansowania oparty na różniących się w zależności od branży regulacjach. Nie
sprzyja to ogólnemu rozwojowi samorządu jako organizacji, a także
jako wspólnoty zamieszkującej i funkcjonującej na określonym terenie. Fakt ten może mieć również negatywny wpływ na jakość prowadzonej polityki z zakresu zrównoważonego rozwoju.
Wydaje się, że obecna konstrukcja systemu prawno-finansowego samorządów jest przejawem braku zaufania państwa do umiejętnego zarządzania dostępnymi zasobami przez samorządy. Ich rola
sprowadza się do poruszania się w strukturach ustalonych odgórnie
przez Ministerstwo. To zaś wyklucza samorządność.
Brak wystarczających środków finansowych zawęża pole do realizacji obowiązkowych zadań. Traci na tym społeczność lokalna,
której samorządy są najbliżej. Odbija się to również na wspomnianej
jakości wykonywanych przez jednostkę zadań oraz sprawia, że opracowywane dokumenty strategiczne często nie odpowiadają realnym
potrzebom mieszkańców stanowiąc wyłącznie środek do pozyskania funduszy unijnych.
Z niedostosowania systemu finansowo-prawnego do założeń
funkcjonowania samorządów lokalnych wynika szereg problemów
zarządczych, obniżających efektywność i skuteczność działania organizacji. Wśród nich należy wymienić:
-- niedocenianie roli planowania zarówno strategicznego, jak i operacyjnego (wyznaczania celów na poziomie organizacji, procesów
oraz stanowisk pracy);
-- częste zmiany koncepcji rozwoju związane np. z 4-letnim cyklem
wyborów samorządowych i silne upolitycznienie jednostek samorządowych, istotnie wpływające na kontynuację realizacji planów
poprzednich władz;

„Tematyka zrównoważonego rozwoju miast jest szczególnie aktualna
w kontekście dynamicznego wzrostu liczby osób zamieszkujących obszary
miejskie. Szacuje się, że do 2050 r. odsetek mieszkańców miast na świecie
zwiększy się o 12 punktów procentowych, z obecnych 54% do 66%.”
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„Dla efektywnego i skutecznego zarządzania kluczowe
wydaje się zidentyfikowanie przez władze samorządu
czynników rozwoju danego terytorium. Pozwoliłoby
to na zebranie informacji o potrzebach lokalnych
i w dalszej kolejności opracowanie planu ich
uwzględniania w podejmowanych działaniach.”

-- małe doświadczenie lub jego brak w zakresie zarządzania projektami rozwojowymi wśród kadr kierowniczych samorządów (w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie istnieje obowiązkowy
system edukacji radnych i przekazywania im specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, dzięki której nabywają oni kompetencje
i są odpowiednio przygotowani do sprawowania władzy);
-- w dalszym ciągu niedostateczna współpraca i wymiana wiedzy
pomiędzy jednostkami samorządów lokalnych pomimo istniejących platform benchmarkingowych;
-- brak dostępu do standardowych danych potrzebnych do oceny
efektywności działań w zakresie rozwoju i samokontroli;
-- brak wystandaryzowanych form komunikacji ze społecznością lokalną w zakresie opracowywania kierunków rozwoju [Sobczak E.,
Arasiewicz-Dulnik S., 2010].
Powyższe elementy mogą doprowadzić do spowolnienia rozwojowego jednostki i tym samym obniżenia jakości życia społeczności
lokalnej. Występowanie czynników zakłócających rozwój społeczno-gospodarczy w dłuższym okresie zaburza równowagę danego
obszaru sprawiając, iż realizacja polityki zrównoważonego rozwoju
staje się niemożliwa.
Poważnym ograniczeniem funkcjonowania samorządu są trudności planistyczne, jak również niedostateczna wiedza w zakresie
wyznaczania celów i identyfikowania środków niezbędnych do realizacji owych celów. Przykładem są dokumenty strategiczne analizowanych jednostek wskazujące wyraźnie, że jakość strategii zależna jest bezpośrednio od doświadczenia i wiedzy, jakimi dysponują
władze samorządu. Często dokumenty strategiczne charakteryzują
się niedostosowaniem do realnych potrzeb jednostek, będąc zbyt
obszerne i posiadając zbyt dużo założeń niemożliwych do realizacji
[Kowalik I., 2011].
Korekty proponowane przez projekt ustawy samorządowej,
celem której jest wsparcie społeczeństwa we współdecydowaniu,
wydają się być niewystarczające dla jego samoorganizacji, podobnie
jak dla tworzenia przemyślanych projektów w oparciu o zgłaszane
inicjatywy.
Przeformułowania wymaga także samorząd mieszkańców, nie
spełniający obecnie zakładanej roli. Tym samym nie istnieje platforma współpracy obywatelskiej ani też mechanizm pozwalający na
wyłonienie liderów społeczności.
Dla efektywnego i skutecznego zarządzania kluczowe wydaje
się zidentyfikowanie przez władze samorządu czynników rozwoju
danego terytorium. Pozwoliłoby to na zebranie informacji o po-

trzebach lokalnych i w dalszej kolejności opracowanie planu ich
uwzględniania w podejmowanych działaniach.
W praktyce jednak relacje jednostek ze światem gospodarki
są niewystarczające do dobrej współpracy. Władze samorządowe
w zbyt małym stopniu zwracają uwagę na potencjał gospodarczy,
próbując sprostać oczekiwaniom rządu zwiększającego zakres obowiązkowych zadań przypisanych samorządom, czy też zarządzać
ograniczoną pulą środków budżetowych.
Jednostek samorządowych posiadających strategię rozwoju
opracowaną w oparciu o rzetelną analizę potencjału rozwojowego
zarządzanego terenu i dostępnych zasobów w dalszym ciągu jest
niewiele. W zbyt małym stopniu samorządy uwzględniają koncepcję zrównoważonego rozwoju, której zasady wydają się kluczowe
z punktu widzenia realizacji założeń stawianych przed jednostkami.
Warto jednak dodać, że wśród jednostek samorządowych zaobserwować można również takie, które stanowią benchmark dla innych, jak np. gmina Dzierżoniów, będąca finalistą nagrody EFQM,
aktywnie realizująca politykę zrównoważonego rozwoju i korzystająca z doświadczeń samorządów m.in. z Norwegii, czy Starostwo
Powiatowe w Kłodzku, od wielu lat będące w czołówce sprawnie zarządzanych jednostek administracji samorządowej, laureat Nagrody
QI Order w latach 2013 i 2014, EFQM „Zaangażowanie w doskonalenie” 2014, czy Lider Pozyskiwania Funduszy Unijnych 2014.

dr Anna Brdulak
Wykładowczyni Wyższej Szkoły
Bankowej we Wrocławiu,
Szkoleniowiec
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Tomasz Andrukiewicz
Prezydent Miasta Ełku

EŁK STAWIA
NA
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

W procesie rozwoju miasta istotne znaczenie ma skuteczne i zrównoważone zarządzanie. Dzięki temu Ełk jest dzisiaj miastem przyjaznym mieszkańcom, a także środowisku. Działania podejmowane
w celu ochrony przyrody, wody, powietrza czy służące poprawie jakości życia w przyszłości posłużą również następnym pokoleniom.
Istotnym dokumentem w zarządzaniu miastem, a także wyznaczania kierunków jego przemian jest „Strategia Zrównoważonego
Rozwoju Ełku do roku 2020”. Została ona przyjęta przez Radę Miasta
w 2004 roku i zaktualizowana w 2014 r. Dokument stanowi kompleksową, perspektywiczną koncepcję określającą cele rozwoju miasta oraz warunki i etapy ich osiągania w obszarach: gospodarczym,
społecznym, przestrzennym czy środowiskowym. Strategia ukierunkowuje także działania podmiotów zaangażowanych w rozwój Ełku.
Redukcja emisji CO2
W 2011 r. opracowany został dokument „Działania Miasta Ełk na
rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r.” W 2014 r. Ełk pozyskał 115 600
zł dofinansowania na jego aktualizację. W celu osiągnięcia zakładanej 20% redukcji emisji dwutlenku węgla z obszaru miasta przewidziano szereg działań. Prowadzone są termomodernizacje budynków poprzez docieplenia ścian i dachów, wymianę okien oraz
instalacji c.o. Wpływa to na obniżenie zużycia energii i kosztów jej
zakupu. Na terenie miasta wymieniane jest też oświetlenie uliczne.
Oprawy rtęciowe zastępowane są sodowymi. Sukcesywnie do użytku komunikacji miejskiej wprowadzane są autobusy o niskiej emisji
spalin. Miasto dofinansowuje także wymianę pieców w domach jedno- i wielorodzinnych. Oprócz inwestycji prowadzone są m.in. akcje informacyjno – edukacyjne w celu zmiany postaw mieszkańców
oraz świadomego oszczędzania energii.
Wykorzystanie OZE
Ełk od wielu lat inwestuje w odnawialne źródła energii. W Parku Wodnym oraz Centrum Edukacji Ekologicznej zastosowane zostały panele
fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne. W Zespole Szkół Samorządowych z kolei zamontowano dwa kotły na biomasę. Kolektory słoneczne znajdują się także w Szpitalu Miejskim „Pro-Medica”. W lipcu 2016
zakończył się tam montaż nowoczesnej pompy ciepła, która zapewni
pełną wystarczalność m.in. w zakresie podgrzewania wody na własny
użytek.
Pomiar jakości powietrza
W sierpniu 2016 r. w Ełku rozpoczął się montaż automatycznej stacji

pomiarowej jakości powietrza. Jest to jedno z pięciu urządzeń w województwie warmińsko – mazurskim. Dzięki stacji od stycznia 2017
r. możliwe będzie rejestrowanie stężenia różnych zanieczyszczeń
powietrza oraz badanie jego jakości w mieście oraz województwie.
Wyniki pomiarów pozwolą także na określanie tła zanieczyszczeń
powietrza dla planowanych inwestycji. Działania te są podejmowane zgodnie z „Programem Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata
2014 – 2017”.
Ełk chroni środowisko i mieszkańców
W 2012 roku zakończyła się, należąca do największych w województwie, inwestycja w dziedzinie ochrony środowiska. Była to budowa
jednego z najnowocześniejszych w Europie Zakładów Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem w Siedliskach
koło Ełku. Inwestycja za prawie 87 mln zł objęła zasięgiem 158 tys.
mieszkańców z terenu 12 okolicznych samorządów. Stworzenie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami było możliwe dzięki realizacji projektu współfinansowanego z UE. W Ełku działa również
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które nadzoruje m.in.
prace oczyszczalni ścieków dostosowanej do wymogów UE oraz stacji uzdatniania wody. Woda w Ełku od wielu lat spełnia najwyższe
kryteria czystości, dlatego można ją pić „prosto z kranu”. Ełcki PWiK
w latach 2007 – 2014 realizował także projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Ełk”. Dzięki inwestycji kosztującej
ponad 113 mln zł w mieście zmodernizowana i rozbudowana została
sieć wodociągowa i kanalizacja ściekowa.
Nasze miasto oddycha swobodnie
Miasto rozciąga się wzdłuż brzegu Jeziora Ełckiego, a przez centralną jego część przepływa rzeka Ełk. Wizytówką jest promenada
czyli sześciokilometrowa ścieżka pieszo–rowerowa będąca doskonałym miejscem na spacer, jazdę na rolkach czy rodzinną wycieczkę. W centrum zagospodarowane zostały parki i skwery dające poczucie przestrzeni. Tuż nad jeziorem dostępny jest trzypoziomowy
skwer z rusałką i zegarem słonecznym. Przy rzece znajduje się park
Kopernika, park sportowy, a także urokliwy Plac Jana Pawła II. Zainteresowaniem mieszkańców i turystów cieszy się również park linowy nad jeziorem.
Odciążenie miasta od transportu ciężarowego oraz po części
również osobowego, możliwe było dzięki budowie obwodnicy. Była to
największa inwestycja drogowa zrealizowana w Ełku, która znacznie
wyeliminowała hałas oraz spaliny z centrum miasta.
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„Odciążenie miasta od transportu
ciężarowego oraz po części również
osobowego, możliwe było dzięki budowie
obwodnicy. Była to największa inwestycja
drogowa zrealizowana w Ełku, która
znacznie wyeliminowała hałas oraz spaliny
z centrum miasta.”

Jakość życia mieszkańców celem strategicznym
Wśród licznych inicjatyw społecznych na rzecz ełczan należy wymienić m.in. wdrożenie Ełckiej Karty Rodziny 3+ oraz Ełckiej
Karty Seniora. Obie uprawniają do zniżek w miejskich instytucjach oraz u prywatnych przedsiębiorców. W mieście prowadzone
są bezpłatne szczepienia dla dzieci i seniorów. Z myślą o wspieraniu rodzin utworzona została Bezpieczna Szkoła Rodzenia, Poradnia Laktacyjna oraz Poradnia Rodzinna. Podejmowane są także
działania profilaktyczne przeciwko alkoholizmowi, narkomanii
czy wykluczeniu społecznemu.
Ważny jest również głos mieszkańców. Skutecznym narzędziem
współpracy pomiędzy lokalną społecznością i samorządem jest „inicjatywa lokalna”. Dzięki temu możliwa jest wspólna realizacja pomysłów proponowanych przez ełczan, m.in. place zabaw, zieleńce, wystawy czy koncerty. W celu udzielenia pomocy rodzinom znajdujących

się w trudnej sytuacji życiowej samorząd podjął decyzję o możliwości
odpracowywania zaległości czynszowych w lokalach należących do
miasta.

Tomasz Andrukiewicz
Prezydent Miasta Ełku
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E-rewolucja na drogach

Od kilku lat na całym świecie popularyzują się rozwiązania e-transportu i car-sharingu. To dobra wiadomość dla mieszkańców miast
– dzięki elektrycznym autom i ekonomii dzielenia będzie zwiększać
się jakość życia obywateli. Na czym polega rewolucja, której właśnie
doświadczamy?
Elektromobilność wkracza do miast. Na naszych ulicach będzie
coraz więcej samochodów elektrycznych, a wiele krajów europejskich jako cel postawiło sobie popularyzację takich napędów. Liczba
elektrycznych pojazdów na świecie na koniec 2015 r. wyniosła 1 milion, co stanowi mniej niż 1% wszystkich samochodów. Ministerstwo
Energii szacuje, że w 2040 r. co czwarty pojazd będzie elektryczny. Z
kolei wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiedział plan rozwoju
elektromobilności w Polsce, który zakłada, że w 2025 roku po polskich drogach będzie jeździć 1 milion pojazdów elektrycznych. Jakie
są przyczyny zachodzących na naszych oczach zmian?
Skutki urbanizacji
Po pierwsze - jest nim gwałtowna urbanizacja, która jest obecnie
globalnym trendem. Według ONZ-owskiego raportu „World Urbanization Prospects”1, już 54% światowej populacji, czyli 3.9 miliarda ludzi zamieszkuje miasta, a w 2050 r. będzie to aż 66% ludzi na
świecie. Na naszym globie jest obecnie 28 „megamiast”, czyli takich,
w których mieszka więcej niż 10 milionów mieszkańców. Liczba takich metropolii potroiła się od 1990 r., a w2030 roku będzie ich aż
41. W tym trendzie przodują Azja i Afryka, które wciąż doświadczają eksplozji demograficznej.
Miasta generują zanieczyszczenia, które nie są bez wpływu na
zdrowie mieszkańców. ONZ szacuje, że rocznie zanieczyszczenie
powietrza powoduje milion przedwczesnych zgonów. Sektor motoryzacyjny jest tylko jednym z elementów tej układanki, jednak
nowoczesne technologie – jak auta elektryczne – z pewnością będą
wspierać zmianę tego stanu rzeczy.
Wiele miast doświadcza również nadmiernego zatłoczenia na
drogach. Według globalnego rankingu Traffic Index firmy TomTom
najbardziej zakorkowanym miastem świata jest Meksyk. Natomiast
Warszawa to po Moskwie i Bukareszcie miasto o najbardziej zatłoczonych drogach w Europie. Mieszkaniec stolicy Polski spędza
w korkach średnio 160 godzin rocznie.2 Nie jest to związane jedynie
z rosnącą liczbą samochodów. Władze miast mają obecnie bowiem
narzędzia i metody do takiego zorganizowania przestrzeni publicznej oraz dostarczenia odpowiednich usług, aby zwiększyć efektywność transportu kołowego na drogach.

Jak wyczyścić miejskie powietrze?
Promocja transportu elektrycznego to ważny element działań
zmierzających do rozwiązania problemu. Jego główną zaletą jest
zerowa emisja spalin podczas jazdy. Jeśli energia potrzebna do napędzenia pojazdu zostanie pozyskana z odnawialnych źródeł, taki
transport będzie neutralny dla środowiska. Pojazdy elektryczne
nie indukują też hałasu.
Choć udział samochodów elektrycznych w całości rynku jest
wciąż niewielki (0.1% wszystkich samochodów na świecie, czyli ok.
1.3 miliona aut), to dynamika wzrostu jest bardzo silna. Według
danych firmy EV Volumes w 2015 r. sprzedano 540 tys. samochodów, co stanowi wręcz 70% wzrost w stosunku do roku 2014.3 Dane
te dotyczą wszystkich samochodów elektrycznych oraz hybryd
podłączanych do zasilania – tzw. plug-in hybrids (PHEVs). W różnych rejonach świata sytuacja wygląda niejednakowo – w Europie
zanotowano wzrost o około 99% w stosunku do roku 2014, tymczasem w Chinach – aż o 227%. Liderem na świecie pod względem
udziału e-samochodów w całej puli aut jest Norwegia – w 2015
r. ich market share wyniósł aż 18%. Rynek cały czas rośnie. Najświeższe dane z lipca 2016 r. mówią o tym, że w pierwszej połowie
tego roku globalnie odnotowano skok sprzedaży o 18% w stosunku
do tego samego okresu w roku 2015.
A jak sytuacja przedstawia się w Polsce? Aut elektrycznych
sprzedaje się wciąż niewiele - w 1. kwartale 2016 r., według danych European Automobile Manufactures’ Association (ACEA),
aut elektrycznych oraz hybrydowych typu plug-in zarejestrowano w naszym kraju 107 sztuk.4 To jedynie 0,29% wszystkich aut
zarejestrowanych w tym czasie w Unii Europejskiej, gdzie przodują Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Rynek ten jednak rośnie,
a BMW jest obecnie liderem segmentu aut elektrycznych.
Wsparcie dla e-transportu
Wśród źródeł trendu wzrostowego elektromobilności wymienić
należy polityki unijne, wsparcie rządowe i samorządowe, udoskonalanie oferty e-pojazdów, ale też zmiany w podejściu konsumentów, w tym oswajanie się z pojazdami elektrycznymi oraz rosnącą
świadomość ekologiczną.
Polityki UE
Jednym z kluczowych czynników kształtujących sytuację sektora aut elektrycznych są polityki UE. Dotychczasowe rozwiązania
prawne, wpisujące się w politykę klimatyczną Unii, zmierzają do
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„Wśród źródeł trendu wzrostowego
elektromobilności wymienić należy polityki unijne,
wsparcie rządowe i samorządowe, udoskonalanie oferty
e-pojazdów, ale też zmiany w podejściu konsumentów,
w tym oswajanie się z pojazdami elektrycznymi oraz
rosnącą świadomość ekologiczną.”
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„Do zwiększenia efektywności miejskiego transportu
przyczynia się równiez car-sharing, czyli miejskie
wypożyczalnie samochodów.”

stopniowego zastępowania pojazdów o napędzie konwencjonalnym elektrycznymi. Cele redukcji wspólnoty są ambitne - zakładają obniżenie emitowanego przez pojazdy dwutlenku węgla do
przeciętnego poziomu 95 g CO2/ na kilometr do 2020 roku. Biała
Księga dotycząca europejskiej polityki transportowej nakreśla wizję zmniejszenia stosowania konwencjonalnie napędzanych pojazdów o 50 proc. do 2030 r. oraz ich całkowite wycofanie do 2060 r.5
Na razie cele krótkoterminowe mówią o osiągnięciu ok.
8-9 milionów elektrycznych samochodów na drogach do 2020
r. Szczegółowe zobowiązania różnią się w zależności od kraju
członkowskiego. Na przykład Francja przyjęła za cel osiągnięcie do 2020 r. 2 milionów samochodów elektrycznych. Niemcy – w tym samym okresie chcieliby mieć ich milion, Holandia
200 000, a w roku 2025 – już milion.6 Również Polska ma ambitne cele. Minister Rozwoju, Mateusz Morawiecki zapowiedział
w tym roku, że chciałby, aby 2025 r. było w Polsce milion samochodów elektrycznych.7
Subsydia rządowe i samorządowe
Również zachęty ze strony decydentów na poziomie centralnym
oraz samorządowym stanowią niezbędny element upowszechniania nowych trendów w mobilności miejskiej. Spektrum zachęt
obejmuje: ulgi podatkowe przy zakupie (Norwegia), dopłaty (USA,
Norwegia), zwolnienia z pierwszej opłaty rejestracyjnej (Szanghaj),
darmowe korzystanie z płatnych dróg (Norwegia) czy też budowę
miejskiej infrastruktury do ładowania (Berlin).
Zachęty mają niebagatelny charakter. W 2014 r. można było
w Norwegii otrzymać dopłatę o wartości 17 000 euro, w Wielkiej
Brytanii – zwrot od 4 000 do 7000 funtów brytyjskich. Państwa
dbają również o rynek wynajmu takich aut. Na przykład w Holandii, podatek dochodowy od leasingu auto elektrycznych wynosił

w 2014 roku jedynie 4%, w zestawieniu z 14-20% stawką podatkową
dla leasingu normalnych aut.8 Holandia jest krajem, który chciałby
zakazać sprzedaży pojazdów z napędem benzynowym i dieslem po
2025 r. Podobnie jest w Norwegii. Władze tego kraju chciałyby, aby
po 2025 r. 100% aut rejestrowanych w ich kraju było samochodami
elektrycznymi.
Korzyści z transportu elektrycznego doceniają także włodarze miast. W europejskich metropoliach e-mobilność rozwija
się przynajmniej od 5 lat. W wielu miastach w Europie, takich
jak Berlin, Londyn, czy Kopenhaga rozwija się infrastrukturę do
ładowania oraz daje przywileje autom niskoemisyjnym. Z kolei
w Polsce miasta takie jak Bielsko-Biała, Gdańsk, Katowice, Kielce
czy Toruń zapewniają bezpłatne parkowanie dla kierowców aut
elektrycznych.
Zachęty producentów
Zachętą są także działania ze strony producentów takie jak rozwój
technologiczny, w tym udoskonalanie baterii, zmniejszanie wagi
pojazdów czy też zawansowane systemy wspomagania kierowcy,
a nawet - funkcje autonomicznej jazdy. Nie bez znaczenia są też
starania producentów o obniżenie cen pojazdów.
Producenci samochodów wspierają również rozwój infrastruktury. Na całym świecie powstają dziesiątki tysięcy stacji ładowania takich pojazdów. Stacje ładowania pojazdów elektrycznych są dostępne również w wielu metropoliach Polski. BMW
zainwestowało w Warszawie w ogólnodostępną, bezpłatną stację
tzw. szybkiego ładowania dostosowaną do pojazdów elektrycznych
posiadających standard ładowania DC (prądem stałym) typu CCS
lub AC (prądem zmiennym) typu 2. Przykładowo, dla modelu samochodu elektrycznego BMW i3 czas ładowania do poziomu 80
proc. wynosi zaledwie trzydzieści minut.
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Car-sharing: ekonomia dzielenia
Do zwiększenia efektywności miejskiego transportu przyczynia
się również car-sharing, czyli miejskie wypożyczalnie samochodów - zarówno tych konwencjonalnych, jak i elektrycznych. Zasadniczo sprowadza się on do tego, by wypożyczać samochody
na krótki czas i by były one zawsze dostępne. Mieszkańcy miast
mogą wykorzystywać komunikację publiczną do przemieszczenia
się do centrów, a już tam wypożyczone samochody wykorzystują
do podróżowania na krótkich dystansach. Z tego powodu nie mają
potrzeby dojeżdżania w obręb miejskiego własnym, prywatnym
samochodem.
Na świecie od lat funkcjonują w tym modelu wypożyczalnie,
takie jak DriveNow prowadzona przez BMW Group i Sixt w 10
miastach. Pomysł DriveNow jest prosty – każdy może za pomocą
aplikacji w telefonie komórkowym namierzyć samochód, otworzyć
go, a następnie przejechać do dowolnego miejsca, płacąc tylko za
czas przejazdu. Wynajęte auta są w ciągłym ruchu, nie stoją niepotrzebnie na parkingach, co znacznie zwiększa efektywność miejskiego transportu. Car-sharing jest atrakcyjny dla klientów, którzy
tylko sporadycznie korzystają z pojazdu, a także dla tych, którzy
chcieliby okazjonalnie mieć dostęp do samochodu innego typu niż
własny. W ramach systemu DriveNow przejechano już ponad 130
mln kilometrów.
Szacuje się, że w 2014 r. było na świecie 4.94 mln użytkowników
takiego wykorzystywania pojazdów i 92 tys. pojazdów dostępnych
w modelu car-sharing. Według firmy Navigant Research, przychody branży car-sharingowej osiągnęły w 2015 r. 1.1 miliarda dolarów,
a w 2024 r. będzie to już 6.5 mld. Liczba użytkowników tego modelu
przemieszczania się w roku 2024 wzrośnie do 23.4 mln.12
Zmiany społeczne, w tym postępujące procesy urbanizacji oraz
coraz większa potrzeba mobilności mieszkańców miast, zaczęły wy-
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muszać konieczność kreowania i realizacji wizji zrównoważonego
transportu. Koncepcji, która integrując cele ekologiczne, społeczne,
oraz gospodarcze, odnosi się do transportu, który spełnia rosnące oczekiwania mieszkańców miast i jednocześnie minimalizuje
szkodliwy wpływ na środowisko. Elementami zmiany w myśleniu
o mobilności są: promocja transportu elektrycznego (poprzez polityki unijne, subsydia miast i państw, zachęty producentów) oraz
popularyzacja miejskich wypożyczalni samochodów. Jeśli zmiana ta
dokona się globalnie, jest szansa, że rosnące na całym świecie megamiasta będą bardziej nowoczesne, a co za tym idzie – przyjemniejsze
do życia.

Katarzyna Gospodarek
BMW Group Polska
Public Relations
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Rozwój infrastruktury
drogowej a jakość
powietrza

Najważniejszym celem działań w zakresie ochrony powietrza
jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w sposób
pozwalający na osiągnięcie poprawy jego jakości i dotrzymania
standardów określonych prawem. Corocznie w Polsce dokonywana jest ocena jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia
12 substancjami: SO2, NO2, CO2, benzenem i ozonem, pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeniami oznaczanymi
w pyle PM10: ołowiem, arsenem, kadmem, niklem i benzo(a)pirenem. Pomimo stałej poprawy jakości powietrza w Polsce istotnym
problemem nadal pozostają: w sezonie zimowym – ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)
pirenu, a w sezonie letnim – zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego. W związku z tym, w szczególności, konieczne jest
utrzymanie korzystnych tendencji w zakresie poprawy jakości
powietrza i spadku ryzyka zdrowotnego, wynikającego z narażenia na występujące w powietrzu substancje szkodliwe dla zdrowia.
Struktura emisji zanieczyszczeń w Polsce jest pochodną
struktury zużycia i jakości paliw. Czynniki te decydują bowiem
o wielkości emisji większości zanieczyszczeń powietrza. Transport drogowy powoduje ok. 10% emisji kontrolowanych zanieczyszczeń do powietrza. Stanowi on źródło emisji tlenków azotu,
tlenków węgla, węglowodorów (w tym aromatycznych) i metali
ciężkich. Jest także źródłem emisji pierwotnej pyłu PM10, PM2,5
(zawartego w spalinach oraz pochodzącego ze zużycia elementów
pojazdów takich jak opony, tarcze sprzęgła, tarcze hamulców oraz
zużycia nawierzchni drogowej), jak również emisji wtórnej pyłu
PM10, PM2,5 (wzbudzanie pyłu, który osadził się na powierzchni
dróg).
O całkowitej wielkości emisji z sektora transportu decyduje intensywność wykorzystania i struktura środków transportu
(w tym ich wiek, stan techniczny, rodzaj wykorzystywanych paliw), a na wielkości jednostkowe emisji z poszczególnych pojazdów
w największym stopniu wpływ ma prędkość, natężenie i płynność
ruchu pojazdów, obciążenie ładunkiem, ale także indywidualny
styl jazdy.
W roku 2012 całkowitą liczbę pojazdów w Polsce określano
na 24,8 mln, z czego 14 mln samochodów zasilanych było benzyną
i LPG, zaś niemal 5 mln olejem napędowym. Wykorzystanie gazu
ziemnego (CNG) lub elektryczności jest śladowe.
Wzrost liczby pojazdów w okresie 2000-2012 r. wyniósł ponad
10 mln pojazdów (wzrost o ponad 76%). Tak ogromnemu zwiększeniu liczby pojazdów nie towarzyszył jednak równie znaczący

wzrost emisji zanieczyszczeń z tego sektora. Spowodowane jest
to stopniowym zwiększaniem udziału samochodów osobowych
i ciężarowych spełniających normy EURO dotyczące emisji zanieczyszczeń.
Problemem zanieczyszczeń na obszarze dużych miast i aglomeracji, pozostają przekroczenia norm dla pyłu zawieszonego
PM10 i PM2,5, pomimo obserwowanego zmniejszania emisji prekursorów pyłów (zwłaszcza SO2) oraz działań podejmowanych na
rzecz redukcji stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu.
W drugiej kolejności wpływ na organicznie emisji w centrach
miast, po ograniczeniu emisji ze źródeł rozproszonych, mogą
mieć realizowane obecnie prace inwestycyjne związane z budową
nowoczesnej infrastruktury transportowej (budową szybkich połączeń drogowych wyprowadzających ruch tranzytowy poza miasta, w tym obwodnic miast (Rys. 1).
Nie bez znaczenia dla ogólnej redukcji poziomu zanieczyszczeń do środowiska może być upłynnienie ruchu. Co do zasady
swobodny ruch pojazdów przyczynia się do zmniejszenia ilości
zanieczyszczeń powodowanych przez pojazdy w trakcie ich ruszania i hamowania. Jednocześnie jednak ze względu na większą
prędkość poruszania się po drogach o wysokich parametrach (autostrady, drogi ekspresowe), przekraczającą prędkość odpowiadającą optimum spalania, pośrednio generowane mogą być dodatkowe emisje na skutek poprawy jakości sieci drogowej.
Efektywna redukcja emisji zanieczyszczeń w zakresie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego jest możliwa tylko
„u źródła”. W tej sytuacji jedyną możliwością łagodzenia skutków
jest stosowanie barier dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń,
czyli ograniczanie imisji. Funkcję takiej bariery będą spełniały
ekrany akustyczne – ograniczające możliwość rozprzestrzenia się
zanieczyszczeń oraz pasy zielni izolacyjnej – zwiększające ich pochłanianie.
Należy jednak zauważyć, że już poprawa „lokalna” jakości
powietrza atmosferycznego wzdłuż istniejących, odciążanych ciągów komunikacyjnych w miastach na skutek przejmowania części
ruchu przez drogi nowe (obwodnice, autostrady i drogi ekspresowe) i modernizowane, może prowadzić do znaczącego polepszenia warunków życia i ograniczenia niekorzystnego wpływu na
zdrowie ludzi w obrębie obszarów intensywnie zurbanizowanych.
Wyraźnie odczuwalna poprawa powinna wystąpić w mniejszych
miastach, w otoczeniu głównych ulic, dawnych arterii przelotowych oraz niektórych dróg wylotowych.
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Podejmowane działania i możliwe scenariusze zmian

Rysunek 1 Mapa Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023- stan realizacyjny i planowany.
Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad

W przypadku aglomeracji i dużych miast decydujący wpływ
na emisje zanieczyszczeń do powietrza z transportu ma organizacja
i zarządzanie ruchem (płynność ruchu, ograniczanie dostępu dla pojazdów powodujących najwyższe zanieczyszczenia), a także kształtowanie odpowiednich nawyków komunikacyjnych (łatwo dostępny
transport publiczny, ułatwienia dla transportu pieszego i rowerowego, ograniczenia dla indywidulnego transportu samochodowego).
Biorąc powyższe pod uwagę, podkreślić należy, że w celu
ochrony powietrza niezbędna jest synergia działań w ramach wielu polityk i sektorów, zarówno w skali lokalnej, jak i krajowej oraz
globalnej.

Anna Stańczak-Jażdżyk
Departament Środowiska,
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
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Dobre praktyki w sferze
zrównoważonego rozwoju miasta
Torunia -nowoczesne tramwaje,
autobusy i pociągi, ścieżki rowerowe
i budowy nowych źródeł ciepła

Zrównoważone miasta – życie w zdrowej atmosferze

Podejmowane działania i możliwe scenariusze zmian

Jednym z elementów programu zrównoważonego rozwoju miasta
Torunia, wynikającym m.in. z zapisów „Strategii rozwoju miasta Torunia” oraz „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego dla miasta Torunia na lata 2013 – 2035”
jest poprawa działania transportu publicznego zmierzająca do
zwiększenia komfortu życia i pracy mieszkańców miasta. Najważniejszym celem projektu jest zapewnienie udziału transportu zbiorowego w ogólnej mobilności mieszkańców Torunia na poziomie
nie mniejszym niż 30 proc. oraz unowocześnianie sieci tramwajowej i komunikacji z okolicznymi gminami. Wobec trendu odpływu
pasażerów transportu publicznego na rzecz transportu samochodowego i niskiej świadomości zrównoważonego rozwoju, jest to
dla Torunia spore wyzwanie. Jednak diagnozy społeczne pokazują,
że Toruń, zaliczany jest do miast z relatywnie niskim poziomem
smogu i małą liczbą korków.
Dobre praktyki to m.in.: zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu i przewozów publicznych na środowisko (niska emisja gazów, pyłów i hałasu). Działania te obejmują szereg
procesów, począwszy od wczesnej edukacji ekologicznej, poprzez
utrzymanie 30-procentowego udziału transportu publicznego
w przewozach miejskich czy rozwój trakcji elektrycznej (komunikacja tramwajowa, silniki hybrydowe i elektryczne w autobusach).
Ponadto wymiana autobusów na spełniające coraz wyższe normy
czystości spalin oraz działania na rzecz integracji systemu transportu publicznego, które obejmują transport miejski i transport
regionalny – przede wszystkim w zakresie taryfowo-biletowym,
koordynacji rozkładów jazdy, informacji o usługach oraz budowy
węzłów integracyjnych. Powstawanie kolejnych ścieżek rowerowych, a także sprzyjanie inwestycjom niskoemisyjnym w miejską
infrastrukturę energetyczną i ciepłowniczą.
Miasto Toruń otwiera się sukcesywnie na gminy ościenne
i dynamicznie rozszerza sieć transportu publicznego do leżących
w nich miejscowości oraz rozwija zakres świadczonych na ich
rzecz usług komunalnych m.in.: wywozu i unieszkodliwiania odpadów oraz obsługi wodno-kanalizacyjnej. Współpraca Torunia
z gminami z powiatu toruńskiego oraz z Bydgoszczą wynika z bezpośredniego sąsiedztwa tych jednostek oraz uwarunkowań urbanistyczno-przestrzennych całego obszaru funkcjonalnego, a także
zachodzących w jego obrębie procesów.1 Dotyczą one w szczególności intensywnej suburbanizacji, czyli procesu rozlewania się
miasta poza jego granice i migracji mieszkańców miast do okolicznych gmin. Zakres kluczowych projektów wspólnych obejmuje przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa ekologicznego
poprzez rozwój infrastruktury komunikacyjnej (wzorcowy projekt szybkiej kolei metropolitalnej/nowoczesne pociągi tzw. BiT
City), gospodarkę komunalną, ochronę środowiska; inwestycje
strategiczne (budowa eko-spalarni odpadów komunalnych, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, modernizacja
elektrociepłowni na zasilaną gazem) oraz współpracę w obszarach
bezpieczeństwa, nauki i ochrony zdrowia.
W wyniku prac eksperckich prowadzonych w ostatnich kilkunastu latach wyodrębniono elementy zintegrowanego podejścia
do programowania polityki transportowej. Objęły one wszystkie
gałęzie transportu (drogowy, kolejowy, lotniczy, wodny, rowerowy,
zbiorowy transport publiczny i ruch pieszy), partycypację partnerów, społeczeństwa i specjalistów. Założono trzy scenariusze
zrównoważonego rozwoju miasta (optymistyczny, zrównoważony
i pasywny) oraz trzy okresy ich realizacji (etap I – 2016- 2020; etap
II – 2020-2030 i etap III – lata powyżej 2030). W ramach regionalnych konsultacji społecznych przeprowadzono kilkanaście tysięcy
ankiet, badających zachowania transportowe mieszkańców oraz
uwzględniono szereg sugestii do projektowanych działań.
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Miasto Toruń zaangażowane jest w szereg debat i projektów,
m.in.: projekt UNFCCC – NAZCA, który jest częścią systemu
SGD 11 – zrównoważone miasta. Miasto bierze również udział
i inicjuje ponadregionalną oraz międzynarodową debatę dotyczącą smart city (www.miasto.plus).
Poniżej przedstawiamy najnowsze dane związane z działaniami Gminy Miasta Toruń, które wpływają na jakość powietrza
i zrównoważony rozwój (źródła: MZK Toruń, EDF Toruń i WIOŚ)
-- Liczba nowoczesnych tramwajów w Toruniu: 17
-- Łączna długość torowisk tramwajowych 50,952 km toru pojedynczego, w tym nowych 6,363 km toru pojedynczego, w tym nowych cichych torowisk
-- Liczba autobusów z silnikami hybrydowymi: 1 (w roku 2016
zrealizowany zostanie zakup kolejnych 5 autobusów z silnikami
hybrydowymi)
-- Liczba autobusów z niską emisją spalin: 48 (33 szt. – Euro 5,
w tym 3 zasilane CNG, 15 szt. Euro 6, w tym 1 z silnikiem hybrydowym. W roku 2016 zrealizowany zostanie zakup kolejnych
5 autobusów)
-- Długość ścieżek rowerowych: ponad 100 km,
-- Dane dot. jakości powietrza w Toruniu można znaleźć w „Informacji o stanie środowiska miasta Torunia w 2015 roku” Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
-- EDF Toruń Spółka Akcyjna realizuje obecnie budowę Elektrociepłowni EC Wschód EC1 przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu –
istniejącym od lat zakładzie energetycznym, produkującym energię elektryczną oraz ciepło dla odbiorców z miasta Torunia, dwóch
jednostek kogeneracyjnych (produkujących jednocześnie ciepło
i energię elektryczną) - opalanych gazem ziemnym wraz z tzw.
kotłownią szczytową (6 kotłów wodnych pracujących w szczycie
grzewczym lub na wypadek awarii turbin). Celem projektu jest
znacznie obniżenie poziomów emisji tlenków siarki (z 950 do 12
mg/m3), azotu (z 300 do 50 mg/m3) i pyłów (z 70 do 5 mg/m3)
oraz spełnienie przyszłych restrykcyjnych europejskich norm środowiskowych.
Spółka Geotermia Toruń Sp. z o.o. planuje uruchomienie w IV
kwartale 2017 r. na terenie miasta działalności w zakresie produkcji
i przesyłu ciepła poprzez budowę ciepłowni geotermalnej przy ul.
Szosa Bydgoska z planowaną docelowo mocą cieplna w wysokości 40MWt oraz budowę sieci ciepłowniczej o łącznej długości ok.
16 km, pozwalającej na przesłanie ciepła dla zasilania hotelu akademickiego Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i w dalszej
kolejności budynków mieszkalnych i placówek systemu oświaty,
a także obiektów użyteczności publicznej.
-- Inwestycje w nowe źródła ciepła będą miały istotny wpływ na
redukcję emisji gazów cieplarnianych w Toruniu.

Michał Zaleski
Prezydent Miasta Torunia
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Rozwój innowacyjnych technologii w transporcie, m.in. technologii wykorzystujących alternatywne nośniki energii, takie jak
biometan i wodór, może wpływać na poprawę jakości powietrza
w otaczającym nas środowisku, w tym szczególnie odczuwalnie w miastach. Ponadto wykorzystanie paliw alternatywnych
w transporcie samochodowym, w znacznym stopniu uniezależnia od importu ropy naftowej.
Biometan wytwarzany z biogazu pozyskiwanego np. w procesie fermentacji odpadów komunalnych wykorzystywany jest
np. w wielu miastach Skandynawii do zasilania silników autobusów miejskich. Również w Polsce, od 2015 r. istnieje doświadczalna instalacja oczyszczania biogazu, sprężania, magazynowania
i dystrybucji biometanu do zbiorników samochodowych. Instalacja jest własnością Instytutu Transportu Samochodowego (ITS)
i została posadowiona na terenie składowiska odpadów komunalnych w Niepołomicach koło Krakowa. Prototypową instalację
wykonano przy częściowym wykorzystaniu środków w ramach
europejskiego projektu „More Baltic Biogas Bus”. Wykorzystując
zatankowane biometanem zbiorniki autobusu miejskiego wykonano przejazdy po trasie linii aglomeracyjnej łączącej Niepołomice z Krakowem. Według wstępnych kalkulacji, koszty jednostkowe biometanu z przedmiotowej, eksperymentalnej instalacji
są konkurencyjne w porównaniu z kosztami paliwa metanowego
(CNG).
Także zaawansowanie rozwoju technologii zasilania wodorem ogniw paliwowych wytwarzających energię elektryczną wykorzystywaną przez elektryczne silniki samochodowe stwarza
realną szansę dla światowej, w tym polskiej motoryzacji. Zaletą
wodoru jako paliwa samochodowego jest brak emisji zanieczyszczeń z silników pojazdów, co ma szczególne znaczenie w zatłoczonych centrach miast oraz wobec możliwości jego lokalnej
produkcji, jako alternatywy dla wykorzystania niedoskonałej
infrastruktury elektrycznej. Efektywne wykorzystanie energii
elektrycznej produkowanej poza szczytowym jej zapotrzebowaniem (w tym ze źródeł odnawialnych), może polegać na wytwarzaniu wodoru poprzez elektrolizę wody, a następnie na magazynowaniu energii w postaci wodoru, wykorzystywanego np. do
zasilania samochodów elektrycznych wyposażonych w ogniwa
paliwowe (FCEV ang. Fuel Cell Electric Vehicle).
Obecny światowy park samochodów FCEV zasilanych wodorem to około 2-3 tys. szt. Według różnych prognoz, w 2020
r. może to być około 600 tys. szt., w tym 500 tys. szt. w krajach
UE. W marcu 2015 roku na świecie funkcjonowały 184 stacje
tankowania wodoru (82 w Europie, 63 w Ameryce Północnej, 38
w Azji). Prognozy zakładają: w 2020 r. ponad 1000; w 2030 r. ok.
4 tys. stacji tankowania wodoru na świecie.
Stosunkowo dynamiczny rozwój wykorzystania wodoru
w transporcie samochodowym w Polsce może nastąpić po 2030 r.
Okres najbliższych kilkunastu lat poświęcony będzie m.in. wypracowaniu narzędzi politycznych i ekonomicznych służących
promowaniu technologii napędu wodorowego oraz eksperymentom związanym z eksploatowaniem FCEV. Udział samochodów
elektrycznych z ogniwami paliwowymi w strukturze parku samochodów osobowych w Polsce w 2050 r. stanowiłby 8 – 9%.
W przypadku parku elektrycznych autobusów (głównie miejskich) z ogniwami paliwowymi, w 2020 r. może mieć miejsce
eksperymentalna eksploatacja tego rodzaju pojazdów. W 2030 r.
ich udział w strukturze parku autobusów miejskich byłby rzędu
1-2%. W 2050 r. udział ten wzrósłby odpowiednio do 8-10%.
Najważniejszą rolę w rozwoju ilościowym pojazdów wodorowych będzie miało budowanie na obszarze Polski stacji tankowania wodoru. W ITS zrealizowano w ramach międzynarodowego
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„Stosunkowo dynamiczny rozwój
wykorzystania wodoru w transporcie
samochodowym w Polsce może nastąpić
po 2030 r. Okres najbliższych kilkunastu
lat poświęcony będzie m.in. wypracowaniu
narzędzi politycznych i ekonomicznych
służących promowaniu technologii napędu
wodorowego oraz eksperymentom związanym
z eksploatowaniem FCEV.”

konsorcjum projekt „HIT-2-Corridors” uznając niezbędność pełnego włączenia się polskiego transportu do europejskiego systemu transportowego. Przedkomercyjna faza rozwoju technologii
wodorowej w Polsce zakłada wybudowanie do 2030 r. pierwszych
dziewięciu doświadczalnych stacji tankowania wodoru, przy nakładach rzędu 12 – 15 mln euro. Wytypowane miasta do ich lokalizacji to: Poznań, Warszawa, Białystok, Szczecin, rejon Łodzi,
rejon Trójmiasta, Wrocław, rejon Katowic, Kraków. Przyszła lokalizacja stacji tankowania wodoru zapewni także wodoryzację
podstawowych europejskich ciągów transportowych (TEN-T) na
ich polskich odcinkach. Przy zrealizowaniu proponowanych założeń, praktycznie na większości obszaru Polski możliwy byłby
ruch samochodów wyposażonych w ogniwa paliwowe.
Zastąpienie części parku samochodowego wyposażonego
w silniki zasilane paliwami ropopochodnymi przez samochody
FCEV umożliwiłoby zmniejszenie zużycia tych paliw w 2030 r.
o około 15 Gg, a w 2050 r. o około 1390 Gg, i ograniczenie emisji
zanieczyszczeń z silników spalinowych. Ekonomiczna efektywność podejmowanych działań pojawi się dopiero w fazie pełnej
komercjalizacji technologii. Rozwój technologii napędu wodorowego stanowić będzie istotny komponent wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.
Rekomendację rozwoju technologii wodorowej w transporcie
samochodowym w krajach UE stanowi Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r.,
zalecająca sukcesywne zapewnianie przez kraje unijne dostępności dla samochodów wodorowych na ich obszarze, a przede
wszystkim zapewnienie możliwości przejazdu pojazdami wodorowymi pomiędzy krajami członkowskimi.

Prof. nadzw. dr hab. inż.
Marcin Ślęzak
Instytut Transportu
Samochodowego

132

Jana Pieriegud

Jakub Zawieska

profesor nadzwyczajny w Katedrze
Transportu Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie, niezależny ekspert
Komisji Europejskiej i JPI Urban Europe

asystent w Zakładzie Systemów
Zarządzania i Telematyki Instytutu
Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie

Zrównoważony i inteligentny rozwój
transportu w Warszawie – scenariusze
emisji GHG do 2050 roku

Szacowanie emisji GHG z sektora transportu
Redukcja emisji gazów cieplarnianych (GHG) jest elementem
większości współczesnych dokumentów strategicznych. Krótko- i długoterminowe cele polityki transportowej w Unii Europejskiej wyznacza aktualnie Biała Księga Transportu z 2011
roku pt. „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru
transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”. Za nadrzędny cel dla sektora
transportu w UE przyjęto redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku o 60% w stosunku do poziomów emisji GHG
z roku 1990. Biorąc pod uwagę 30-procentowy wzrost emisji
GHG z sektora transportu w okresie 1990–2010, rzeczywista
redukcja w latach 2008–2050 musiałaby stanowić ok. 70%. Jednym ze szczegółowych celów jest także zmniejszenie o połowę
liczby samochodów o napędzie konwencjonalnym w transporcie miejskim do 2030 r., eliminacja ich z miast do 2050 roku,
a także osiągnięcie zasadniczo wolnej od emisji CO2 logistyki
w dużych ośrodkach miejskich do 2030 roku.
Umiejętność oszacowania wielkości emisji GHG jest zatem
bardzo ważnym elementem kreowania i wdrażania współczesnej
polityki transportowej. W wybranych aspektach proces ten różni się od szacowania wielkości dla emisji lokalnych zanieczyszczeń powietrza. W przypadku GHG pod uwagę bierze się jedynie
fakt zaistnienia emisji tzn. przedostania się gazu cieplarnianego
do atmosfery. Tymczasem analizy dotyczące jakości powietrza
w kontekście zanieczyszczeń lokalnych wymagają uwzględnienia
dodatkowych elementów dotyczących procesu spalania paliwa
oraz rozprzestrzeniania się danej substancji na badanym obszarze, co skutkuje koniecznością monitorowania i zebrania znacznie większej liczby parametrów. Jednakże sposoby ograniczania
emisji obu zanieczyszczeń są bardzo podobne, dlatego zrównoważona polityka transportowa może skutecznie redukować emisje obu rodzajów zanieczyszczeń.
Jednym z najczęściej stosowanych do szacowania emisji
GHG podejść jest ASIF (Activity, modal Share, Energy Intensity, carbon intensity of Fuel), które zostało opracowane przez
Bank Światowy przy współpracy z Międzynarodową Agencją
Energetyczną (IEA), a następnie było wielokrotnie wykorzystywane przy szacunkach przyszłych emisji GHG z sektora
transportu. Do głównych parametrów uwzględnianych w tych
prognozach należą: popyt na usługi transportowe, międzygałęziowa struktura przewozów, liczba pojazdów wykorzystywa-

nych do realizacji zadań przewozowych oraz charakterystyka
parku samochodowego.
Do przygotowania możliwych scenariuszy emisji GHG
w Warszawie został wybrany model ForFITS (For Future Inland
Transport Systems), który jest jedną z najnowszych dostępnych
metod do szacowania długoterminowych wielkości emisji GHG
z sektora transportu. Model ForFITS został opracowany w latach 2011–2013 przez Komitet Transportu Lądowego działający
w strukturach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie (UNECE). Model ten wykorzystuje schemat ASIF oraz
pozwala na przeprowadzanie symulacji rozwoju i funkcjonowania systemów transportowych (całego kraju lub poszczególnych
miast) z uwzględnieniem szeregu czynników społeczno-ekonomicznych wpływających na rozwój systemów transportowych,
niedostępnych w innych modelach. Dodatkową zaletą modelu
jest fakt, że jest on dedykowany emisjom GHG z sektora transportu i wymaga wyłącznie danych kształtujących ten wskaźnik.
Co więcej, model ForFITS pozwala także na uwzględnianie
zmian zachodzących w świadomości ekologicznej mieszkańców.
Scenariusze zmian wielkości emisji GHG z sektora transportu w Warszawie do roku 2050
Za pomocą modelu ForFITS zostały przygotowane trzy scenariusze prognozujące wielkości emisji GHG z sektora transportu dla
miasta stołecznego Warszawy do roku 2050 (wykres 1):
1. Scenariusz referencyjny (BAU), który nie przewiduje istotnych zmian w prowadzonej polityce transportowej państwa oraz
kontynuacje dotychczasowych trendów technologicznych. Przy
takich założeniach, do roku 2050 emisje GHG z sektora transportu w Warszawie wzrosną o 42% (w stosunku do roku 2008).
2. Scenariusz optymistyczny (OPTI), zakładający realizację
optymistycznych prognoz i zmian technologicznych w systemie
transportowym. Według uzyskanych szacunków, implementacja
takich zmian w skali Warszawy będzie skutkowała znacznym
ograniczeniem wzrostu poziomu emisji GHG w stosunku do
roku bazowego, jednak nadal nie pozwoli na jej redukcję (wzrost
o 7% w 2050 roku w stosunku do roku 2008).
3. Scenariusz innowacyjny (TECH), uwzględniający bardzo
szybkie, radykalne zmiany technologiczne w transporcie oraz
istotne zmiany w prowadzonej przez państwo polityce transportowej. Według uzyskanych wyników, implementacja tego scena-
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Wykres 1 Scenariusze emisji GHG z sektora transportu w Warszawie do roku 2050
Źródło: opracowanie własne.
Emisja CO2, tys. ton
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Wykres 2 Potencjał SMART w redukcji emisji GHG z sektora transportu w Warszawie do roku 2050
Źródło: opracowanie własne.

riusza pozwoliłaby na obniżenie emisji GHG do roku 2050 o 55%,
chociaż nadal nie pozwoliłaby na pełną realizację celów postawionych w Białej Księdze Transportu z 2011 roku.
Jak wykazały uzyskane wyniki, w zależności od przyjętego
scenariusza wielkość GHG z sektora transportu do roku 2050

będzie się znacząco się różnić. Wykorzystany model ForFITS nie
pozwala jednak uwzględnić wielu elementów związanych bezpośrednio ze sposobem funkcjonowania inteligentnych miast (smart
city). W celu analizy wpływu tych rozwiązań na potencjalny poziom emisji GHG został przygotowany dodatkowy scenariusz –
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SMART, określający potencjał redukcyjny wynikający z implementacji koncepcji inteligentnego miasta.
Inteligentny rozwój transportu w Warszawie
Przy budowie scenariusza SMART przyjęte zostało założenie, że
realna, uśredniona redukcja emisji GHG z sektora transportu
wynikająca z wdrażania wybranych elementów koncepcji inteligentnego miasta wynosi 30%. Wykres 2 ilustruje wielkość tego
potencjału na przykładzie scenariusza OPTI. Zakłada on początek
wdrażania inteligentnych rozwiązań w roku 2020 oraz osiągniecie
ich pełnego potencjału redukcyjnego (-30%) w 2050 roku.
Koncepcja inteligentnego miasta oraz idea zrównoważonego rozwoju posiadają wiele spójnych obszarów. Dekarbonizacja
transportu w Polsce i w Europie może zostać osiągnięta, ale wymaga wdrożenia wielu znaczących zmian. Do najważniejszych należą zmiany technologiczne, w tym przede wszystkim zwiększenie
udziału w ruchu pojazdów o napędzie hybrydowym i elektryczJana Pieriegud
profesor nadzwyczajny
w Katedrze Transportu Szkoły
Głównej Handlowej
w Warszawie, niezależny ekspert
Komisji Europejskiej
i JPI Urban Europe

nym, a w przyszłości także pojazdów autonomicznych. Charakterystyka systemów transportowych w miastach polegająca na
wykonywaniu wielu podróży na nieduże odległości, najbardziej
predysponuje je do popularyzacji nowych środków transportu.
Także zmiany technologiczne w transporcie towarowym w pierwszej kolejności znajdą swoje zastosowanie w inteligentnych miastach.
Do realizacji idei zrównoważonego rozwoju konieczne są także zmiany behawioralne i powstanie nowych wzorców podróżowania, opartych na środkach transportu przyjaznych środowisku. Inteligentni mieszkańcy (smart people), stanowiący istotny element
składowy w koncepcji inteligentnego miasta, powinni być otwarci
na takie zmiany i innowacje. W celu osiągnięcia wymaganej skuteczności potrzebna jest także transformacja polityki przestrzennej i energetycznej miast, realizowanej wraz z ideą inteligentnego
miasta.

Jakub Zawieska
asystent w Zakładzie Systemów
Zarządzania i Telematyki Instytutu
Badawczego Dróg i Mostów
w Warszawie
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Witold Śmiałek
Doradca Prezydenta Krakowa

Infrastruktura komunikacyjna
oraz zrównoważony
niskoemisyjny transport

Strategicznymi celami Krakowa w zakresie zrównoważonej komunikacji
i transportu są rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej oraz obniżenie do minimum emisji zanieczyszczeń charakterystycznych dla ruchu komunikacyjnego. Działania miasta są w szczególności
ukierunkowane na rozwój komunikacji publicznej, w tym niskoemisyjnego
transportu. Szczególnie ważne dla Prezydenta Miasta Krakowa są działania
mające na celu uspokojenie ruchu w centrum. W tym celu w ścisłym centrum sukcesywnie wprowadzany jest ruch jednokierunkowy, strefy ograniczonego ruchu oraz rozszerzana strefa płatnego parkowania, a na obrzeżach
miasta budowane są parkingi Park&Ride wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jednocześnie miasto inwestuje znaczące kwoty finansowe (ok. 1,5 mld zł
do 2022 roku) w rozbudowę i modernizację torowisk tramwajowych oraz
kolejowych. Dążąc do usprawnienia komunikacji publicznej, systematycznie
modernizowany jest tabor tramwajowy i autobusowy – do 2019 roku miasto
wyda na ten cel 800 mln zł, dzięki czemu w 2020 roku 100 % floty autobusowej będzie spełniało normy EURO5 i wyższe. Ponadto w mieście trwają intensywne prace nad rozwojem rowerowej sieci miejskiej oraz wypożyczalnią
rowerów, a także wypożyczalnią samochodów elektrycznych.
Jakość życia mieszkańców
Partycypacja społeczna stanowi kluczowy element koncepcji strategicznego planowania zrównoważonego rozwoju Krakowa, aby skutecznie
zarządzać przestrzenią miejską. Działania partycypacyjne w Krakowie
koncentrują się na stworzeniu bardziej przyjaznego i ekologicznego wizerunku miasta przy udziale jego mieszkańców. Inicjatywy podejmowane
w mieście umożliwiające zaangażowanie mieszkańców to m. in. budżet
obywatelski miasta Krakowa, który pozwala na realne współdecydowanie
o wydatkowaniu części środków z budżetu miasta (w roku 2016 było to 30
mln zł). Ponadto od 2015 roku w Krakowie za pośrednictwem Miejskiego
Centrum Dialogu funkcjonuje system konsultacji społecznych i dyskusji
o charakterze ogólnomiejskim i lokalnym, gdzie poruszane są również
kwestie związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska i poprawy
jakości powietrza. Równie ważnym elementem, odgrywającym istotny
wpływ na życie mieszkańców, jest system informowania o bieżących i planowanych działaniach realizowany poprzez miejską stronę www (Magiczny Kraków) oraz portale społecznościowe. W celu podniesienia jakości
życia mieszkańców wprowadzane są również inteligentne rozwiązania
i aplikacje w obszarach takich jak: zarządzanie usługami publicznymi,
transport czy obsługa mieszkańców.
Energooszczędne budynki
Działania inwestycyjne w obszarach związanych z użytkowaniem energii

w budownictwie zostały określone w Planie gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014-2020 z perspektywą do roku
2040. Mają one na celu zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii (w szczególności odnawialnych źródeł energii) oraz zmniejszenie zużycia energii i poprawę efektywności energetycznej w mieście.
Aby to osiągnąć, w Krakowie realizowane są inwestycje w standardzie budownictwa pasywnego, co pozwala obniżyć zużycie energii
na cele grzewcze nawet o 90%. Ponadto miasto stawia na działania
zmierzające do zmniejszenia energochłonności budynków oświaty,
kultury i sportu poprzez poddawanie ich termomodernizacji, która
prowadzona jest w Krakowie już od 12 lat.
Zieleń miejska
Priorytetowymi działaniami w zakresie ochrony terenów zielonych,
utrzymania i rozwijania parków jest integracja rozproszonej struktury zieleni w ciągły system terenów powiązanych ciągami pieszo-rowerowymi i ciągami zieleni, a także rozwój i tworzenie nowych terenów
zieleni w odpowiedzi na potrzeby społeczne. Miasto Kraków skupia
się również na inwestycjach związanych z rewaloryzacją terenów zielonych oraz tworzeniem nowych parków i nasadzaniu nowych drzew oraz
krzewów. W najbardziej zurbanizowanych częściach miasta, z uwagi na
małą powierzchnię biologicznie czynną, planuje się wprowadzenie donic
z roślinami ozdobnymi oraz zielone przystanki. W pasach drogowych
głównych ciągów komunikacyjnych Krakowa dokonuje się nasadzeń
krzewów ozdobnych gatunków, które posiadają dużą zdolność do absorbowania pyłów zawieszonych z powietrza atmosferycznego. Równolegle
do wymienionych działań prowadzone są różne akcje społeczne zachęcające mieszkańców do czynnych działań w zakresie ochrony zieleni m.
in. sadzenie drzew i krzewów na Dniach Ziemi (w kwietniu 2016 roku
zostało posadzonych ok. 2500 drzew).
Witold Śmiałek
Doradca Prezydenta Krakowa
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„W dziedzinie ochrony środowiska udało nam się
w Polsce naprawdę już wiele osiągnąć –głównie dzięki
dostępowi do funduszy europejskich i inwestycjom
samorządów. To samorządy – co widać m.in.
na przykładzie Krakowa - odegrały istotną rolę
w nadrabianiu wieloletnich zapóźnień cywilizacyjnych
i wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Dlatego
mam nadzieję, że wspólnymi siłami poradzą sobie
również z powszechnym w całej Polsce problemem złej
jakości powietrza. Jeśli tylko ich działalność inwestycyjna
wsparta zostanie przez niezbędne regulacje prawne.”

Jacek Majchrowski
Prezydent miasta krakowa
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Karol Gobczyński
menadżer ds.. energii i klimatu,
Grupa IKEA

Zrównoważone życie w mieście - krok
do poprawy jakości powietrza

Fale upałów, powodzie, podtopienia, a także zanieczyszczone
środowisko, zwłaszcza woda i powietrze, wywołują narastający
niepokój oraz stają się impulsem do dyskusji w jaki sposób możemy zapobiec wyniszczaniu środowiska, by uniknąć klimatycznej
katastrofy.
Z raportów Międzynarodowego Zespołu ds.. Zmian Klimatu
wynika, że głównym powodem takiego stanu rzeczy jest wzrost
stężenia CO2 i innych gazów cieplarnianych w powietrzu. Szkody
do jakich może on prowadzić to: wzrost poziomu morza od 9 do
88 cm w okresie 1990 - 2100 na skutek termicznej ekspansji oceanów oraz topnienia lodów. Zespół prognozuje, że jeżeli koncentracja gazów cieplarnianych podwoi się, globalna średnia temperatura roczna wzrośnie od 1,4 do 5,8°C w okresie 1990-2100.
Mogą nastąpić zmiany cyrkulacji atmosferycznej wpływającej na
warunki klimatyczne w różnych regionach świata. Przypuszcza
się, że wystąpić mogą zmiany w cyrkulacji oceanicznej, zaburzające przebieg prądów morskich. Do zagrożeń wymienionych
w raportach IPCC zalicza się również: zanik lodowców, zanik
produkcji rolnej w strefie międzyzwrotnikowej, zmiany w składzie gatunkowym wielu ekosystemów.1
Powietrze o dużym stężeniu CO2 jest także przyczyną chorób
układu oddechowego, krwionośnego i nerwowego, a także powoduje choroby nowotworowe.2 ONZ szacuje, że rocznie zanieczyszczenie powietrza powoduje milion przedwczesnych zgonów.
Koszty związane z obecnością zabójczych pyłów w powietrzu,
którym oddychamy, wynoszą średnio 2% PKB w krajach rozwiniętych i 5% PKB w krajach rozwijających się.
Jakość powietrza w miastach
Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia najgorsza jakość
powietrza notowana jest w ośrodkach wielkomiejskich. Powietrze w większości miast na świecie, bo aż 80 proc., przekracza dopuszczalne normy. Zanieczyszczenie mierzone ilością pyłów zawieszonych zwiększyło się w ciągu pięciu ostatnich lat o 8 proc. 3
Niekontrolowana urbanizacja, która jest światowym mega
trendem, sprawia, że temat jakości powietrza w miastach zyskuje na znaczeniu. Według ONZ-owskiego raportu „World Urbanization Prospects”4, już 54 proc. światowej populacji, czyli 3,9
miliarda ludzi zamieszkuje miasta, a w 2050 r. będzie to aż 66
proc. Na naszym globie jest obecnie 28 „megamiast”, czyli takich,
w których mieszka więcej niż 10 milionów mieszkańców. Szacunki wskazują, że do 2030 roku będzie ich aż 41. W tym trendzie

przodują Azja i Afryka, które wciąż doświadczają eksplozji demograficznej.
Mimo że największą winą za zanieczyszczenia obarcza się
wielkie fabryki, to coraz częściej zdajemy sobie sprawę z tego,
że każdy z mieszkańców może we własnym zakresie przyczynić
się do poprawy jakości powietrza. Świadomość roli, jaką każdy
człowiek ma do odegrania w zakresie ochrony środowiska jest tu
kluczowa, istotna jest też wiedza w jaki sposób można się do tego
przyczynić. Mieszkańcy postępujący zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju tworzą zrównoważone miasto.
Zrównoważone życie zaczyna się w domu
Badania przeprowadzone w marcu 2016 r. przez TNS Polska na
zlecenie IKEA „Jak warszawiacy dbają o środowisko?” pokazuje,
że aż 64 proc. mieszkańców Warszawy przyznaje, że stan środowiska w największym stopniu zależy od każdego z nas. 5 Zdecydowana większość warszawiaków deklaruje, że segreguje odpady.
Przyznaje to aż 86 proc. respondentów. Tylko u co siódmego badanego (14%) nie jest to codzienną praktyką. 92 proc. warszawiaków nie prosi w sklepie o jednorazową plastikową torbę, tylko
korzysta z własnej wielokrotnego użytku. Co więcej – 97 proc.
respondentów deklaruje, że gasi światło w pomieszczeniach,
w których nie przebywa, a trzech na czterech badanych (76 proc.)
deklaruje, że w swoim domu posiada żarówki LED.
Badania IKEA pokazują, że mieszkańcy miast coraz częściej
zdają sobie sprawę, że oszczędzanie energii i wody, prawidłowe
segregowanie odpadów, niemarnowanie jedzenia, domowe uprawy oraz wybieranie produktów pochodzących ze zrównoważonych źródeł oraz szybko odnawialnych surowców to proste działania, dzięki którym wszyscy możemy wpływać pozytywnie na
środowisko oraz oszczędzać pieniądze.
Dom przyjazny dla planety z IKEA
IKEA jako firma odpowiedzialna społecznie chce również przyczynić się do budowania zrównoważonych miast, poprzez zwiększanie świadomości, inspirowanie swoich konsumentów oraz
przekazywanie wiedzy na temat korzyści związanych z wyborem
produktów bardziej przyjaznych środowisku. Działania wpisują
się w założenia globalnej strategii People & Planet Positive, którą firma będzie realizować we wszystkich 28 krajach, w których
prowadzi działalność. Strategia rozpisana jest w perspektywie do
2020 r.
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„Badania przeprowadzone
w marcu 2016 r. przez TNS Polska na
zlecenie IKEA „Jak warszawiacy dbają
o środowisko?” pokazuje, że aż 64 proc.
mieszkańców Warszawy przyznaje, że stan
środowiska w największym stopniu zależy
od każdego z nas.”

Jednym z bardzo istotnych kroków, jakie poczyniła IKEA
w ramach działań zrównoważonego rozwoju, jest wprowadzenie
do sprzedaży oświetlenia wykonanego wyłącznie w technologii
LED. Żarówki LED są przyjazne środowisku przez brak szkodliwej rtęci i dłuższą żywotność - mogą świecić nawet przez 20 lat
i zużywają 85 proc. mniej energii niż tradycyjne żarówki. Ich zastosowanie daje wymierne efekty, gdyby milion osób wymieniło
jedną tradycyjną żarówkę na LED, możliwa byłaby redukcja emisji CO2 na poziomie odpowiadającym wycofaniu z użytku 3 900
samochodów lub zużyciu energii przez 4 400 gospodarstw domowych w skali roku. Dla konsumentów dodatkowym plusem - poza
dbałością o środowisko - jest oszczędność pieniędzy. Wymiana
pięciu 40-watowych, tradycyjnych żarówek na żarówki LED o tej
samej wartości strumienia świetlnego (lumenów) pozwala zaoszczędzić średnio nawet 100 PLN rocznie (przy uwzględnieniu
kosztów zakupu oraz kosztów zużycia energii). Żarówki pasują
do różnych opraw ze względu na dostępność w różnych kształtach.
IKEA, by jeszcze lepiej wypromować tę technologię wśród
swoich konsumentów, obniżyła w ciągu trzech lat ceny żarówek
o 80 proc., tak by były one dostępne dla szerszego grona klientów.
Zaangażowanie Grupy IKEA w działania zachęcające konsumentów do wyboru oświetlenia LED przełożyło się na określone
efekty – w roku finansowym 2015 na całym świecie sprzedano
ponad 90 milionów żarówek LED. W Polsce między sierpniem
2014 a wrześniem 2015 sprzedano 1,2 miliona żarówek tego typu,
czyli o prawie 60 proc. więcej niż w roku poprzednim. Dzięki
temu, zużycie energii zostało zredukowane o 37,5 tys. MWh. To
mniej więcej tyle, ile energii zużywa blisko 2,4 tys. gospodarstw
domowych rocznie. Pozwoliło to zaoszczędzić 6,3 mln zł i zredukować emisję CO2 o ponad 29 tys. ton (to tyle CO2 , ile powstaje
przy przejechaniu ponad 174 mln km samochodem, czyli okrążając ziemię ponad 4,3 tys. razy).
Grupa IKEA do 2020 roku chce produkować tyle energii
odnawialnej ile konsumuje we wszystkich swoich sklepach, cen-

trach handlowych, fabrykach, centrach dystrybucji i biurach.
Dodatkowo IKEA Foundation do 2020 r. przeznaczy 400 mln
euro na wsparcie ubogich społeczności najbardziej dotkniętych
zmianami klimatu. IKEA jest też założycielem globalnej inicjatywy RE100 zrzeszającej firmy, które zobowiązały się do wykorzystania energii jedynie ze źródeł odnawialnych. Intensyfikujemy
także swoją działalność w ramach międzynarodowej organizacji
non profit The Climate Group. Jej misją jest inspirowanie władz
państwowych i przedstawicieli biznesu do działań i wykorzystywania technologii ograniczających emisję dwutlenku węgla do
atmosfery.
Z kolei dla IKEA Polska rok 2016 jest przełomowy - w lutym stała się ona energetycznie niezależna. Wszystkie sześć farm
wiatrowych grupy IKEA w Polsce będzie co roku wytwarzać do
473 GWh energii wiatrowej, co razem z energią cieplną produkowaną z biomasy pokryje całe zapotrzebowanie sklepów i fabryk
IKEA Industry na terenie kraju. Energia wiatrowa na poziomie
473 GWh odpowiada średniemu rocznemu zużyciu elektryczności przez 225 tys. polskich gospodarstw domowych i umożliwia
redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 449 tys. ton –
tyle, ile 155 tys. samochodów.
Co ważne, aż 87 proc. Polaków pozytywnie ocenia OZE, a 68
proc. jest przekonanych o wydajności odnawialnych źródeł energii. Dlatego już w 2017 r. klienci IKEA będą mieli możliwość zakupu paneli fotowoltaicznych do domowego użytku wraz z usługą montażu.
Panele fotowoltaiczne są już dostępne w sklepach IKEA
w Wielkiej Brytanii, Holandii i Szwajcarii. Polska jest kolejnym
krajem, w którym zostaną one wprowadzone do oferty obok
innych, przystępnych cenowo produktów zachęcających do
bardziej zrównoważonego życia w domu. W 2015 roku IKEA
w Polsce sprzedała około 2,7 mln sztuk produktów, które przyczyniają się do oszczędzania energii, lepszego gospodarowania
odpadami, a także ograniczania zużycia wody. W 2016 r. liczba sprzedanego asortymentu IKEA umożliwiającego bardziej
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„Dla IKEA Polska rok 2016 jest przełomowy - w lutym
stała się ona energetycznie niezależna. Wszystkie sześć
farm wiatrowych grupy IKEA w Polsce będzie co roku
wytwarzać do 473 GWh energii wiatrowej, co razem
z energią cieplną produkowaną z biomasy pokryje całe
zapotrzebowanie sklepów i fabryk IKEA Industry
na terenie kraju.”
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zrównoważone życie w domu wzrosła o prawie 30 proc. w porównaniu z 2015 r.
Zrównoważone miasto to zrównoważone Domy
Każdy z nas ma bardzo duży wpływ na swoje otoczenie. O jakość
powietrza w naszych miastach musimy zadbać demokratycznie,
zarówno na poziomie władz, korporacji, jak i mieszkańców. To
właśnie wiedza, świadomość i codzienne nawyki tych ostatnich
znacząco wpływają na poprawienie jakości życia w miastach.
Dla IKEA kluczowa jest promocja takiego stylu życia, który
umożliwia równowagę między spełnieniem indywidualnych potrzeb w zdrowiu a wymogami środowiska naturalnego. Oferowane przez IKEA produkty, to odpowiedź na wyzwania dzisiejszego
świata - 100% oświetlenia LED w naszych sklepach, bawełna wyłącznie ze zrównoważonych źródeł, certyfikowane drewno, elektryczne rowery, a teraz panele fotowoltaiczne. Dbamy też o dobre
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warunki pracy i godne traktowanie pracowników u naszych dostawców. W IKEA wierzymy, że takie decyzje określą przyszłość
i kierunek rozwoju w najbliższych dekadach.

Karol Gobczyński
menadżer ds.. energii i klimatu,
Grupa IKEA
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Wiesław Bielawski
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
ds.. polityki przestrzennej

Gdańsk – miasto z przyjazną atmosferą

Badanie jakości powietrza w Trójmieście już od ponad 20 lat podlega wnikliwym analizom prowadzonym przez Fundację Agencja
Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej
(ARMAAG). Założona w 1993 roku przez gminy Gdańsk, Gdynia,
Sopot i Tczew jest jedną z pierwszych tego typu inicjatyw w Polsce.
W celu wykonywania bezpośrednich pomiarów powietrza, w wybranych punktach metropolii została utworzona nowoczesna sieć
automatycznych stacji pomiarowych. Ich wyniki dostępne są m.in.
na stronie armaag.gda.pl, airpomerania.pl oraz gdansk.pl.
Powołanie Fundacji można uznać za początek współpracy
metropolitalnej, która w kolejnych latach przybierała różne formy działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, w tym
m.in. powołanie Rady Metropolitalnej Zatoki Gdańskiej, Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej czy też
wprowadzenie wspólnego biletu metropolitalnego, pozwalającego
na korzystanie w sposób uproszczony z transportu publicznego.
Na początku 2011 roku Prezydent Miasta Gdańska Paweł
Adamowicz wystąpił z inicjatywą powołania samorządowego stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny (GOM), przekształconego następnie w Stowarzyszenie Obszaru Metropolitalnego
Gdańsk-Gdynia-Sopot. W ramach jego działania zaangażowanych
jest 57 samorządów zajmujących obszar o powierzchni blisko 5,5
tys. km². Biuro Stowarzyszenia pełni równocześnie rolę Instytucji Pośredniczącej w zakresie Poddziałań i Działań wdrażanych
w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
(ZIT).
W czasie działalności Stowarzyszenia został zrealizowany
m.in. projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego
Obszaru Metropolitalnego”, mającego na celu wskazanie działań
przyczyniających się do poprawy jakości powietrza na terenie

gmin oraz metropolii do 2020 roku. W efekcie powstały „Plany gospodarki niskoemisyjnej” dla 30 samorządów oraz „Program gospodarki niskoemisyjnej dla Obszaru Metropolitalnego
Gdańsk-Gdynia-Sopot”, obejmującego strategiczne przedsięwzięcia realizowane w ramach ZIT. Zidentyfikowane w planach działania obejmują przede wszystkim zwiększenie udziału energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcję emisji gazów cieplarnianych i pyłów, podnoszenie efektywności energetycznej oraz
działania edukacyjne w tym obszarze. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska” został przyjęty do wdrożenia uchwałą
Rady Miasta Gdańska w 2015 roku.
Wybrane przykłady dobrych praktyk w skali lokalnej
Miasto Gdańsk w 1997 roku rozpoczęło dofinansowywanie modernizacji ogrzewania z opalania paliwem stałym (węglem, koksem) na bardziej ekologiczne (elektryczne, gazowe lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej). Obecnie udzielane są dotacje
celowe związane z ochroną powietrza, polegające na częściowym
dofinansowaniu zamiany ogrzewania węglowego na ekologiczne
lub na instalację kolektora słonecznego. Dzięki rozbudowie sieci
ciepłowniczej i budowie nowego ciepłociągu, możliwe było przyłączenie do sieci odbiorców z dzielnic Stogi i Przeróbka. W konsekwencji zlikwidowana została kotłownia węglowa przy ul. Zawiślańskiej, emisja pyłów zmniejszona o ponad 37 ton, a dwutlenku
węgla o ponad 7 tysięcy ton rocznie.
Z kolei największe obciążenia pyłem z emisji liniowej związane są z zagęszczeniem sieci drogowej i największym natężeniem
ruchu w mieście centralnym metropolii. W związku z tym działania Gdańska mają na celu zintegrowanie polityki komunika-
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cyjnej i przestrzennej, aby stworzyć „miasto krótkich odległości”
z przyjazną infrastrukturą. Miasto intensywnie wspiera rozwój
komunikacji publicznej, wdrażając równocześnie energooszczędne i niskoemisyjne rozwiązania w transporcie publicznym, np.
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR, wymieniając tabor autobusowy i tramwajowy czy budując stacje ładowania
pojazdów elektrycznych. Każdorazowo w ramach inwestycji strukturalnych remontowane są chodniki i drogi rowerowe, sieci kanalizacyjne, przebudowywane skrzyżowania, zatoczki i przystanki
autobusowe, pojawiają się nowe znaki i dodatkowa sygnalizacja
świetlna, poprawiająca komfort i bezpieczeństwo użytkowników
ruchu.
Czynione są intensywne starania, aby zmienić także zachowania komunikacyjne mieszkańców. Gdańsk prowadzi aktywne działania promocyjne i edukacyjne, mające na celu poprawę świadomości oraz kształtowanie prawidłowych postaw transportowych
wśród mieszkańców przy pomocy różnorodnych środków informacyjnych tj. ulotki, imprezy, akcje szkolne czy audycje. Przykładem jednej z wielu akcji edukacyjno-informacyjnych, tym razem
skierowanej do kierowców, była „Gdańska Eko-Jazda”, mającej na
celu zachęcenie do ekologicznej, a tym samym ekonomicznej i bezpiecznej jazdy. W akcji uczestniczyli wolontariusze, demonstrując
przy skrzyżowaniach zasady eko-jazdy. Jednocześnie w strategicznych punktach komunikacyjnych oraz w Urzędzie Miejskim dystrybuowane były poradniki „Eko-Jazda – czyli jak poruszać się po
mieście nie niszcząc środowiska”.
Warto zaznaczyć, że miasto Gdańsk kładzie silny nacisk na
promocję transportu rowerowego w celu stworzenia miasta przyjaznego użytkownikom tego środka komunikacji. Do tej pory
zrealizowano ponad 588 km spójnej sieci rowerowej – szczegóły
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dotyczące działań dostępne są na stronie www.rowerowygdansk.
pl. Swoista „moda na rower” przekłada się na zmianę zachowań
komunikacyjnych mieszkańców w codziennych dojazdach do
domu i pracy, a obserwowany wzrost udziału ruchu rowerowego
w Gdańsku jest ważnym elementem wpływającym na poprawę jakości powietrza.
Podejmuje się także intensywne działania promujące nie tylko
jazdę na rowerze, ale także m.in. ruch pieszy czy transport publiczny. Zmiana zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gdańska w sposób bezpośredni przekłada się nie tylko na wzrost jakości powierza, ale przede wszystkim prowadzi do poprawy zdrowia
i komfortu życia mieszkańców. Efektem prowadzenia długofalowej
i zintegrowanej polityki promocji ekologicznych form transportu
powoduje, że od lat Gdańsk utrzymuje bardzo wysokie pozycje
w większości rankingów dotyczących jakości życia.

Wiesław Bielawski
Zastępca Prezydenta Miasta
Gdańska ds.. polityki przestrzennej
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Rola i znaczenie roślinności
dla zrównoważonego
rozwoju miast

Na przestrzeni dziejów miasta przeżywały swoje lepsze i gorsze
okresy, rozwijały się powoli i w sposób uporządkowany lub gwałtownie i chaotycznie (zwłaszcza od wieku XVIII do czasów współczesnych). W swym rozwoju cywilizacyjnym miasto zmieniało się
od niewielkiego polis wśród naturalnego otoczenia aż po konurbacje o zatartych granicach pomiędzy poszczególnymi miastami,
w których naturalne otoczenie reprezentowane jest przez tzw. miejskie tereny zieleni.
Przez długie wieki w miastach nie było jednak miejsca dla zieleni publicznej (roślinności). W ciasno zbudowanych i otoczonych
murami starych miastach drzewa i ogrody należały do rzadkości.
Pierwsze drzewa pojawiały się przypadkowo lub pełniły specjalne
funkcje, np. były miejscem odbywania sądu (judicium sub tilia),
lub zabaw (tzw. lipy taneczne). Spotyka się wtedy także drzewa
memorialne sadzone z okazji jakiegoś wydarzenia oraz drzewa
przy kościołach lub klasztorach oraz tzw. ogródki mieszczańskie.
Natomiast spotykane czasami szpalery drzew liściastych sadzone
wzdłuż fortyfikacji miały zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia.
O ówczesnym stosunku do zieleni miejskiej najlepiej świadczy przykład Nowego Jorku. Podjęta w połowie XIX wieku przez
władze samorządowe tego miasta decyzja o przeznaczeniu nowo
zakupionej parceli 778 akrów (około 315 ha) na gigantyczny park
w centrum Manhattanu wywołała głośny sprzeciw wielu ważnych
obywateli miasta. Oponenci skrupulatnie wyliczyli ile straciło
miasto, rezygnując z parcelacji gruntu na działki budowlane i ich
sprzedaży na wolnym rynku. Zaprojektowany przez Frederica
Law Olmsteda i Calverta Vaux Park Centralny jest obecnie jedną
z największych atrakcji turystycznych Nowego Jorku, a podatki wnoszone do kasy miejskiej za wynajem lokali mieszkalnych
i biurowych położonych wokół parku z nawiązką wyrównały te
straty. O ile jednak pomysłodawcy i twórcy tego obiektu podkreślali jego znaczenie przyrodnicze i klimatyczne dla gwałtownie
rozbudowywanego i gęsto zaludnionego miasta, to współcześnie
na plan pierwszy wysuwa się jego znaczenie społeczne, a przede
wszystkim to, że jest miejscem wypoczynku, spotkań, spacerów
i obcowania z naturą i kulturą. Park bez wątpienia przyczynia
się do tego, że życie w Nowym Jorku jest znośne. Dzięki temu
obiektowi nowojorskie city nie kojarzy się jedynie z samochodami, hałasem, tłokiem i urzędami, ale także z przyjemnością,
kulturą i rozrywką. Ten park organizuje życie miasta. Większość
nowojorczyków obecnie nie potrafi wyobrazić sobie życia bez tej
enklawy zieleni.

Wartość zieleni, jej wizerunek zależy od troski zarówno użytkowników jak i władz miasta. Brak troski o jej stan sprawia, iż rola
kulturotwórcza zanika i w konsekwencji przyczynia się do dewastacji krajobrazu. Dlatego ważne jest uświadomienie społeczeństwa:
władz (decydentów) i użytkowników, jaką rolę tereny zieleni odgrywają w strukturze miasta, zwłaszcza jeśli to miasto aspiruje do
zrównoważonego.
Przez zrównoważony rozumie się taki rozwój, który godzi racje społeczne, ekonomiczne (gospodarcze) i przyrodnicze. Zrównoważony rozwój miasta polega na zachowaniu równowagi pomiędzy niezbędną działalnością człowieka w sferach gospodarczej
i społecznej, a wartościami przyrodniczymi. Rozwój zrównoważony powinien zaspokajać potrzeby obecnych pokoleń, nie ograniczając możliwości zaspokajania potrzeb pokoleń przyszłych.
Chodzi przede wszystkim o wdrażanie rozwiązań, które pomagają
oszczędzać energię, redukują zanieczyszczenia i służą zagospodarowaniu materiałów odpadowych (recyklingowi). Wśród tych
rozwiązań niebagatelną rolę może odgrywać roślinność. Warto
przyjrzeć się bliżej, na czym polega jej dobroczynna rola w życiu
człowieka. O roli i znaczeniu roślinności w miastach traktuje właśnie ten artykuł.
Służebne wobec człowieka funkcje roślinności
w mieście
Roślinność (tereny zieleni) w miastach pełni rozmaite funkcje:
przyrodnicze, ekonomiczne, społeczne oraz estetyczne. Obecnie
modnie jest, za literaturą anglojęzyczną, określać te funkcje jako
usługi ekosystemów (ecosystem services). Według klasyfikacji zaproponowanej przez Milenijną Ocenę Ekosystemów (za Olaczek
2006) usługi lepiej powiedzieć pożytki z ekosystemów dzielą się
na: zaopatrzeniowe ( np. żywność, woda, surowce, opał), regulacyjne (np. klimatyczne, hydrologiczne, sanitarne), kulturalne (np.
duchowe, estetyczne, rekreacyjne, edukacyjne) i środowiskowotwórcze i odnowieniowe (np. produkcja pierwotna, kształtowanie
gleb) (tabela 1).
Warunki ekologiczne współczesnego miasta pod wieloma względami są niekorzystne dla jakości życia mieszkańców. Życie utrudniają
zapylenie i zanieczyszczenie, hałas komunikacyjny, miejskie wyspy
ciepła a wreszcie gwałtowne zmiany klimatyczne. Współczesne niekorzystne zjawiska klimatyczne w miastach wymagają interwencji
ukierunkowanej na poprawę warunków termicznych (likwidacja
wysp ciepła), wilgotnościowych i zanieczyszczenia powietrza. Jed-
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Tabela 1. Klasyfikacja usług ekosystemów zaproponowana w Milenijnej Ocenie Ekosystemów,
Źródło: Millenium Ecosystem Assessment 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island Press, Washington, DC, 155 ss. Internet: https://conceptdraw.com/a1080c3/preview/640 [ 18.08.16]

podstawowe

Tworzenie gleby

(siedliskowe)

Fotosynteza i produkcja pierwotna
Cykl biogeochemiczny (obieg azotu, węgla, siarki, fosforu i in.)
Cykl hydrologiczny

Zaopatrujące

Żywność (produkty zwierzęce i roślinne, miód, zioła)
Woda
Leki
Trwałe materiały (drewno, włókna)
Paliwa
Produkty przemysłowe (tłuszcze, oleje, wosk, guma, perfumy, barwniki)
Wzór do stworzenia analogicznych substancji syntetycznych
Zasoby genetyczne

Regulacyjne

Regulacja klimatu
Neutralizacja i rozkład odpadów
Oczyszczanie gleb, powietrza i wody
Kontrola erozji
Procesy przenoszenia (np. zapylanie roślin)
Ochrona przed promieniowaniem UV
Łagodzenie ekstremów pogodowych
Kontrola rozprzestrzeniania się zarazków

Kulturowe

Rekreacja, turystyka, funkcja estetyczna i edukacyjna
Inspiracja kulturowa, intelektualna, duchowa
Spokój, wyciszenie, relaksacja
Relacje społeczne, powiązanie z miejscem

nym z głównych czynników wspomagających mikroklimat miasta są
obszary zieleni urządzonej. W artykule skupiam się właśnie na funkcjach przyrodniczych roślinności (przede wszystkim klimatycznych),
które mają zasadnicze znaczenie dla jakości życia jego mieszkańców.
Znaczenie przyrodnicze roślinności
Wartości przyrodnicze roślin, zwane także ekologicznymi lub sanitarno-higienicznymi, prawdopodobnie należą do najbardziej znanych
i najczęściej opisywanych. Nie oznacza to jednak, że nic w tej sprawie
nie można dodać. Przede wszystkim należy stwierdzić, że podawane informacje są często ze sobą sprzeczne lub nieprecyzyjne. Zwykle
wartości przyrodniczych nie docenia się, lub odwrotnie przecenia się
je. Albo niesłusznie uważa się, że rośliny są w stanie oczyścić zanieczyszczone powietrze miejskie niemal ze wszelkich substancji toksycznych, albo odwrotnie lekceważy się ich znaczenie ekonomiczne
i przyrodnicze, co najwyżej podkreślając walory estetyczne roślin, naturalne ich piękno i symbolikę. Wydaje się, że najwyższy czas zrewidować te poglądy i dostarczyć konkretnych informacji, które pomogą
w argumentacji na rzecz uprawy roślin w miastach.
Opisując znaczenie przyrodnicze drzew zacząć trzeba chyba od
tego, że roślinność jest środowiskiem życia dla dzikich zwierząt. Zarówno lasy, jak i pojedyncze drzewa są siedliskiem dla wielu zwierząt.
Roślinność w miastach wzbogacają bioróżnorodność środowiska.
Dzikie zwierzęta w mieście są wskaźnikiem zdrowego środowiska. Ich
los zależy od zdrowia roślin. Należy pamiętać, że dzikie zwierzęta często dostarczają korzyści ekonomicznych społeczeństwu.

Najczęściej jednak chyba podkreśla się, że roślinność, a zwłaszcza drzewa i krzewy poprawiają jakość naszego powietrza. Dojrzałe
drzewa pomagają ochłodzić i odświeżyć powietrze, którym oddychamy. Drzewa nie tylko zmniejszają temperaturę powietrza, ale poprzez
fotosyntezę wiążą dwutlenek węgla i wytwarzają tlen potrzebny nam
do oddychania. Szacuje się, że jedno duże drzewo (25 m wysokości)
usuwa w ciągu dnia z otoczenia tyle samo dwutlenku węgla, ile emitują dwa domy jednorodzinne. Dwa drzewa średniej wielkości zaspokajają roczne zapotrzebowanie jednej osoby na tlen. Jednocześnie
drzewa zatrzymują i usuwają z otoczenia szereg składników tworzących smog: ozon, tlenek węgla, tlenki azotu, amoniak i pewne ilości
dwutlenku siarki.
Mało tego – większe skupiska drzew skutecznie poprawiają
lokalny mikroklimat, co ważne jest szczególnie w miastach, gdzie
mamy nadmiar betonu i szkła. Tereny, na których rosną dojrzałe drzewa mogą obniżyć latem temperaturę otoczenia nawet o 11
stopni w porównaniu do terenów bez drzew. Dzieje się tak dlatego, że pojedyncze wielkie drzewo może „wyparować” dziennie
ponad 1800 litrów wody do atmosfery. Jego „praca” w tym zakresie
równa się pracy 4-5 dużych klimatyzatorów działających 20 godzin
na dobę. Eksperci twierdzą, że dwa duże drzewa w pobliżu domu
pozwalają zaoszczędzić rocznie do 30 proc. na kosztach klimatyzacji (Heisler, 1986). Natomiast zimą osłona z drzew, która chroni
przed podmuchami wiatru, może zmniejszyć koszty ogrzewania
nawet o 20-30 proc. Drzewa skutecznie też chronią przed hałasem,
odpowiednio dobrane i posadzone mogą ograniczyć poziom ha-
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łasu nawet o 50 proc. Nic więc dziwnego, że działki odpowiednio
zagospodarowane – zadrzewione, jak również obsadzone inną roślinnością – osiągają wyższą wartość rynkową (Anderson, Cordell,
1988).
Wiadomo, że około połowy efektu cieplarnianego jest spowodowana przez CO2. Pochłaniając dwutlenek węgla, drzewa
przeciwdziałają skutkom efektu cieplarnianego. McPherson i inni
(2000) obliczyli, że jedna 60-letnia sosna „produkuje” w ciągu
doby tyle tlenu, ile potrzebują 3 osoby. Badacze zwracają uwagę
na to, że naprawdę skuteczne są duże i stare drzewa. Przykładowo

100-letni buk „wytwarza” w ciągu godziny 1200 litrów tlenu. Taką
ilość tlenu jest w stanie „wytworzyć” dopiero posadzenie około
2700 młodych drzewek. Kiepski interes robi zatem ten, kto zgadza
się na to, aby w miejsce dużego drzewa posadzić 100, a nawet 1000
nowych drzewek.
Może warto przytoczyć jeszcze jedną konkretną informację.
Podaje się mianowicie, że jeden hektar drzew produkuje dziennie
tyle tlenu ile potrzebuje 45 osób. Ta sama ilość drzew pochłania
rocznie taką ilość dwutlenku węgla, którą wytwarzają samochody
przejeżdżające ponad 100 tys. kilometrów. Na zakończenie warto
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Tabela 2. . Przeciętne całkowite korzyści i koszty związane z uprawą stu czterdziestoletnich drzew przyulicznych: 50 dużych,
30 średnich i 20 drzew małych.

225 000

82 000

$

$

Korzyści/pożytki

Koszty/nakłady

- energia
- jakość powietrza
- spływ wód opadowych
- wartość nieruchomości

- sadzenie - cięcie
- usunięcie/wywóz (pozbycie się)
- nawadnianie
- naprawy chodników
- sprzątanie śmieci
- odszkodowania - ubezpieczenie

140 000

$

zysk netto

dodać, że według obliczeń amerykańskich, drzewo w czasie swego
50-letniego życia produkuje tlen o wartości ponad 30 tys. dolarów
(McPherson i inni, 1999).
Oczywiście nie należy tego przeceniać. Bowiem trzeba pamiętać,
że po pierwsze tylko drzewa duże zdrowe i duże „w sile wieku” (liczące sobie 10-80/100 lat) pochłaniają więcej CO2, niż emitują. Pozostałe wydzielają tyle samo, co absorbują, a niektóre są wręcz emitentem
dwutlenku węgla, np. drzewa młode lub bardzo stare, pełne butwiejącego drewna czy wiatrołomy. Po drugie zaś nawet drzewa „w sile
wieku” pochłaniają CO2 w ograniczonym tempie 1-35 ton CO2/ha/
rok (zależnie od regionu i gatunku drzew). Żeby zlikwidować połowę
nadwyżki CO2 w atmosferze, trzeba by pokryć lasami (absorbującymi
9 ton CO2 na hektar rocznie) obszar wielkości Europy – i odczekać
stulecie (Kardaś i Popkiewicz, 2016). Istniejące lasy są jednak niezbędnym czynnikiem stabilizującym klimat.
Parkingi obsadzone roślinnością (drzewami) charakteryzują
się zdrowszym powietrzem (Simpson, McPherson, 1996). Drzewa
dają cień, który skutkuje obniżeniem temperatury w pojazdach
i zbiornikach paliwa. To z kolei powoduje, że mniej toksycznych,
lotnych węglowodorów aromatycznych jest uwalnianych do atmosfery. Zawarte w benzynach lotne węglowodory mogą w sposób bezpośredni przedostawać się do układu oddechowego ludzi. Niektóre z nich wykazują właściwości rakotwórcze. Badania
wykonane w Kalifornii przez Center for Urban Forest Research
wykazały, że parkingi obsadzone drzewami były chłodniejsze
o 3°, w kabinach samochodów temperatura była niższa o 40-50°
zaś zbiorniki paliwa miały temperaturę niższą o 4-8°. Pokrycie
parkingu w 50% drzewami skutkuje redukcją o 1 tonę toksycznych węglowodorów aromatycznych (McPherson i inni, 2000;
McPherson, 2001).
Drzewa mają także bezpośredni wpływ na zanieczyszczenia
miejskie. Liście drzew zatrzymują kurz (pyły) oraz pomagają usuwać z atmosfery toksyczne substancje. Zatrzymują one i usuwają
z otoczenia szereg składników tworzących smog takich jak: ozon,
tlenek węgla, tlenki azotu, amoniak i pewne ilości dwutlenku siarki. Przy czym drzewa liściaste są mniej wrażliwe na zanieczyszczenia niż iglaste. Wielkie drzewa usuwają 60-70 razy więcej zanieczyszczeń niż drzewa małe.
McPherson i inni, (1999) obliczyli, że 100 drzew usuwa około
454 kg zanieczyszczeń rocznie, wliczając w to 181 kg ozonu oraz
136 kg cząsteczek stałych (zanieczyszczeń pyłowych). Dzięki obecności drzew pył unoszony z wiatrem (tzw. burze pyłowe) może być
ograniczony o 75%. Drzewa są w stanie pochłaniać w pewnym

stopniu dym i nieprzyjemne odory, zastępując je przyjemniejszymi, naturalnymi zapachami.
Dobrze usytuowane drzewo jest buforem chroniącym nie
tylko przed zanieczyszczeniami, ale także przed hałasem miejskim. Nadmierny hałas można obniżyć przez właściwe posadzenie
drzew i krzewów wzdłuż drogi oraz między osiedlami i dzielnicami przemysłowymi. Drzewa redukują hałas działając jak bufor
i mogą obniżać jego poziom nawet o 50%.
Drzewa chronią nasze zasoby wodne. Zatrzymują one wodę
i wilgoć w glebie. Więcej drzew oznacza mniej odpływu wód opadowych. Dendrolodzy szacują, że drzewa tygodniowo potrzebują około 20 litrów wody plus 20 litrów na każde 2,5 cm pierśnicy
drzewa. Na przykład 5 cm średnicy drzewo potrzebuje prawie 60
litrów wody (20 l + (20 l x 2) = 60 l tygodniowo). Szacunki te określają minimalne zapotrzebowanie, wiele drzew potrzebuje o wiele
więcej wody.
Drzewa i krzewy zatrzymują (retencjonują) deszczówkę, ich
korzenie ułatwiają jej powolną infiltrację do gruntu. To zmniejsza presję na naszą kanalizację burzową i pozwala odnowić zasoby
wód gruntowych. Według badań amerykańskich 100 dojrzałych
drzew zatrzymuje rocznie około 450 tys. litrów wody opadowej,
dzięki temu wydajemy mniej pieniędzy na kanalizację burzową
i oczyszczenie wody (McPherson et. al., 1999 i McPherson et. al.
2000).
Badania wykonane w Fayetteville w Arkansas wykazały, że
zwiększenie powierzchni zajmowanej przez drzewa z 27 do 40%
obniżyło spływ wód opadowych o 31%, zaś w osiedlu mieszkaniowym w South Miami 21% powierzchni zajętej przez drzewa redukuje odpływ wód opadowych o 15%. Na podstawie wspomnianych
badań amerykańskich przyjmuje się, że zwiększenie powierzchni
zajmowanej przez drzewa o 5% ogranicza spływ wód opadowych
przeciętnie o 2% (American Forests, UEA of Benton and Washington Counties, Arkansas,2002). Drzewa oddziałują na gospodarkę
wodną w rozmaity sposób: powyżej gruntu, na jego powierzchni
oraz poniżej gruntu. I tak w odniesieniu do działalności powyżej
gruntu można mówić o intercepcji, ewaporacji i absorpcji opadów.
Liście, gałęzie i pnie zatrzymują w pewnym stopniu wody opadowe, spowolniają ich ruch, a także pewną ich ilość absorbują przez
liście i pień. Przechwycona woda ewaporuje z powierzchni drzewa.
Działanie na powierzchni gruntu polega na: tymczasowym zatrzymywaniu (magazynowaniu) wody w ściółce utworzonej z opadłych liści i innych odpadów organicznych, spowalnianiu i rozciągnięciu w czasie jej spływu. Korzenie i nasady pni dużych drzew
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mają tendencję do tworzenia zagłębień na powierzchni gruntu,
w których zatrzymuje się woda opadowa. Wpływ drzew na opady
zależy przede wszystkim od wielkości i wieku drzew. Drzewa stare
i duże wytwarzają więcej substancji organicznej na powierzchni
i w większym stopniu modyfikują rzeźbę terenu.
Poniżej gruntu drzewa oddziałują poprzez infiltrację, przenikanie i filtrację. Materia organiczna powstała z liści i innych
odpadów zwiększa infiltrację wody do gruntu przez zwiększenie
porów w glebie. Materia organiczna zwiększa także pojemność
wodną gleby, czyli jej zdolność do zatrzymywania wody. Głęboko rozwijające się korzenie zwiększają zdolności penetracji wody
z górnych warstw gleby do głębiej położonych warstw. Drzewa
oczyszczają wody gruntowe, ponieważ ich korzenie działają jak
naturalne filtry (biofiltry) oczyszczające wodę z zanieczyszczeń.
Zielone kurtyny drzew przeciwdziałają erozji. Pasy zieleni wokół zlewni rzek zmniejszają erozję wodną i zwiększają retencję
chroniąc jakość zasobów wodnych. Drzewa w mieście stabilizują
i chronią glebę przed erozją. Ograniczają straty wody opadowej.
W jaki sposób drzewa przyczyniają się do tego? Rośliny umożliwiają infiltrację wody. Korony drzew przechwytują i ewaporują
wodę nim ona spadnie na ziemię. W ten sposób drzewa chronią
nas przed powodzią i wydłużają dostępność wody w okresie suchych miesięcy.
Na zakończenie warto wspomnieć o jeszcze jednym dobroczynnym oddziaływaniu drzew na naszą rzeczywistość. Drzewa
przedłużają żywotność nawierzchni asfaltowych. W jaki sposób?
To proste, chodniki i jezdnie asfaltowe zawierają kruszywa zlepione lepiszczem asfaltowym. Lepiszcza te rozgrzane do wysokim
temperatur uwalniają związki roponośne, pozostawiając kruszywo bez ochrony. Korony drzew cieniują nawierzchnię, chroniąc ją
przed szybkim uwalnianiem związków asfaltowych i wydłużają ich
trwałość z 7-10 lat do 20-25 lat.

handlowania. Drzewa mają pozytywny wpływ na robienie interesów. W dzielnicach bogatych w drzewa jest więcej sklepów, które
przynoszą więcej dochodów dla lokalnej społeczności.
Powinniśmy wzorem Stanów Zjednoczonych uświadamiać
lokalnych urzędników, że korzyści, które daje nam zieleń nie spadną z nieba, tylko dlatego, że drzewa występują w naszym rejonie.
Aby przyniosły wcześniej opisane wszechstronne korzyści nam
i następnym pokoleniom muszą być zdrowe i posadzone w odpowiednim miejscu. Zdrowe drzewa wymagają profesjonalnej opieki
i pewnym wydatków na ich pielęgnację. A wtedy zwrócą nam pieniądze w trójnasób.
Ludzi trzeba przekonać, że wydawanie pieniędzy na roślinność nie jest kaprysem i gestem pięknoducha, ale wysoko opłacalną inwestycją, która przynosi konkretne korzyści ekonomiczne (gospodarcze) i społeczne. Zieleń jest warta naszej zaradności
i wysiłków. Jest ona żywotna dla zdrowia społeczeństwa. Inwestowanie w zieleń jest jednym z najmądrzejszych sposobów wydania
naszych społecznych pieniędzy.
Należy przekonywać władze samorządowe, że zieleń jest ważną i integralną częścią komunalnej infrastruktury z wielu powodów, o których szeroko traktuje ten artykuł. Drzewa są naszym
dziedzictwem po poprzednich pokoleniach i wianem dla naszych
dzieci. Nasze dzieci i wnuki będą odnosiły korzyści z drzew, które
my posadzimy i będziemy pielęgnować. Roślinność w miastach,
a zwłaszcza drzewa, powinny być traktowane jako istotny element zielonej infrastruktury, na podobnej zasadzie jak pozostałe
elementy infrastruktury miejskiej: ulice i place, sieć ciepłownicza
i kanalizacyjna, wodociągi itd. W miastach zrównoważonych architektura (substancja urbanistyczna) powinna ściśle splatać się
z roślinnością.

Drzewa się opłacają
E. Gregory McPherson z Leśnej Stacji Badawczej (Pacific Southwest Research Station) w Davis w Kalifornii od lat zajmujący się
korzyściami jakie odnoszą ludzie z uprawy drzew w miastach
obliczył wraz ze swoim zespołem, że ze stu drzew czterdziestoletnich (50 dużych, 30 średnich i 20 małych) posadzonych przy ulicy
mieszkańcy zyskują netto 140 tysięcy dolarów, czyli przeliczając
na złotówki po obecnym kursie ponad 0,5 mln złotych (tabela 2).
Szczegółowe obliczenia autorzy zamieszczają w publikacji McPherson i inni (2002). Badania te przeprowadzono w Longview w Waszyngtonie (Tabela 2 i 3) i jest oczywiste, że wyniki będą różniły się
w zależności od miejsca badań. Badania wykonane w USA (Fort
Worth) dowodzą, że każdy dolar wydany na utrzymanie drzew
zwraca się po trzykroć (daje trzy dolary zysku). Warto uświadomić sobie, że najwięcej korzyści odnosi społeczeństwo z ochrony
dużych, dojrzałych drzew i znaczących powierzchni lasów.
Podsumowanie i wnioski
Jakość naszego życia zależy od korzyści, jakie odnosimy z roślinności. Korzyści zależą od zdrowia roślin. Zdrowe rośliny wymagają
dobrej opieki. Dobra pielęgnacja zależy od każdego z nas. Niestety nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Świadomość ogromnego
znaczenia roślin w naszym życiu ciągle jest mało znana poza specjalistami, a nawet w środowisku specjalistów nie wszystkie wartości są znane i doceniane.
Najważniejszymi roślinami w miastach są niewątpliwie drzewa i krzewy. Sadzenie i pielęgnowanie drzew po prostu opłaca się.
Drzewa podnoszą wartość nieruchomości (działki), obniżają zużycie energii (klimatyzacja i ogrzewanie) oraz poprawiają warunki
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SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA I WZROST
GOSPODARCZY POTWIERDZENIEM DOBREGO
KIERUNKU ROZWOJU ŚREMU

Gmina Śrem stawia na zrównoważony rozwój. W ostatnich latach
przyjęła szereg rozwiązań w zakresie działań inwestycyjnych mających na celu transformację gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,
poprawę efektywności energetycznej, wzrost wykorzystania energii
ze źródeł odnawialnych i poprawę jakości powietrza. Działania te
zawarte zostały m.in. w Planie gospodarki niskoemisyjnej gminy
Śrem i koncentrują się głównie na promowaniu nowych rozwiązań
energetycznych (w tym OZE), transporcie (rozwój sieci drogowej
– upłynnienie ruchu, rozwój komunikacji publicznej), budownictwie (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) oraz
wsparciu i edukacji mieszkańców w zakresie efektywnego wykorzystania energii. Powyższe działania są zgodne ze Strategią Rozwoju
Gminy Śrem na lata 2013-2020, której główne cele to:
1.Mieszkać wygodnie i bezpiecznie...
2.Mieszkać w uporządkowanym i dobrze zarządzanym środowisku...
3.Mieć atrakcyjną pracę na miejscu...
4.Rozwijać się i przyjemnie spędzać wolny czas...
Podążając za rozwojem cywilizacyjnym i technologicznym, gmina
wdrożyła różnorodne programy i nowoczesne rozwiązania:
-- ePUAP,
-- elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim,
-- e-dziennik,
-- elektroniczny nabór do szkół i przedszkoli,
-- cyfryzacja kina,
-- termomodernizacja budynków użytku publicznego celem ochrony środowiska,
-- nowoczesna, przyjazna środowisku oczyszczalnia ścieków.
Najważniejsze osiągnięcia Gminy w ostatnich latach dotyczyły koniecznych procesów inwestycyjnych. W wyniku przyjętych priorytetów doprowadzono do niemalże pełnej sanitacji obszarów wiejskich, przebudowano główne ciągi komunikacyjne przebiegające
przez miasto, zrewitalizowano tereny nadwarciańskie, odnowiono
infrastrukturę sportowo – rekreacyjną i kulturalną w ramach istniejącego zasobu. Powstało szereg dróg na obszarach nowego
intensywnego zasiedlenia oraz obiektów małej architektury poprawiających estetykę miasta. Zrealizowano wiele programów aktywizujących społecznie poszczególne grupy mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, środowisk wymagających wsparcia
oraz osób starszych.

Budżet gminy nadal wykazuje tendencję wzrostową, a w latach
2010-2014 zasilony został dodatkowo łącznie kwotą 20 mln zł pozyskaną z zewnętrznych źródeł krajowych i europejskich. W oparciu
o wypracowane projekty i wizje rozwoju gminy wynikające z przyjętej Strategii Rozwoju Gminy Śrem na lata 2013-2020 gotowi jesteśmy realizować kolejne programy i inwestycje w oparciu o wytyczne
nowego unijnego rozdania środków w latach 2014-2020.

Adam Lewandowski
Burmistrz Śremu
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Olsztyn – zrównoważony rozwój
wśród jezior

Leżący nad Łyną Olsztyn jest największym miastem Warmii i Mazur, stolicą regionu, siedzibą władz wojewódzkich, regionalnym
ośrodkiem gospodarczym, naukowym, kulturalnym, uniwersyteckim. Zamieszkany przez blisko 175 tysięcy osób należy do najważniejszych miast północno-wschodniej Polski.
W granicach Olsztyna znajduje się 15 jezior, dwie rzeki i jeden
z największych w Europie lasów miejskich. Unikatowe środowisko
przyrodnicze nadaje miastu wyjątkowego w skali kraju charakteru
i stanowi o wysokiej jakości życia jego mieszkańców. Podążanie drogą zrównoważonego rozwoju oznacza w przypadku Olsztyna przede
wszystkim pełne korzystanie z bogactwa natury oraz szczególną
dbałość o środowisko.
W ostatnich latach Olsztyn znacznie powiększył bazę rekreacyjną. W 2015 roku oddano do użytku najnowocześniejsze na Warmii
i Mazurach całoroczne Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Ukiel” nad
jeziorem o tej samej nazwie. Powstałe dzięki wykorzystaniu m.in.
funduszy europejskich, dysponuje kąpieliskami z rozległą plażą,
boiskami do gier zespołowych oraz całorocznymi wypożyczalniami
sprzętu pływającego i sportowo-rekreacyjnego. Kompleks obejmuje
wodny plac zabaw, skatepark, ścieżki piesze i rowerowe nad wodą,
pomosty cumownicze, tarasy wypoczynkowe oraz siłownię z widokiem na jezioro. W strukturze CR-S „Ukiel” funkcjonuje też Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego oraz Olsztyńskie Centrum
Kajakarstwa. Głównym zamysłem tej inwestycji było zapewnienie
mieszkańcom Olsztyna miejsca, które przez cały rok umożliwia najróżniejsze formy aktywności fizycznej i relaksu.
Nabrzeżny kompleks charakteryzuje dbałość o stronę estetyczną i wysoka jakość projektu architektonicznego. Drewniane pomosty i platformy wypoczynkowe wkomponowano w nabrzeżne skarpy

i zejścia do wody. Budynki są przykładem lekkiej, nieinwazyjnej architektury, która dodatkowo eksponuje walory akwenu. Wykorzystano trwałe, dobrej jakości materiały, jak i najnowsze, energooszczędne
i przyjazne środowisku technologie, m.in. sterowane elektronicznie
oświetlenie boisk oraz system inteligentnego oświetlenia ścieżek spacerowych. Również przy ogrzewaniu „Słonecznej Polany” – jednego
z obiektów CRS „Ukiel”, zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania. Głównym źródłem energii cieplnej są tu gruntowe wymienniki
ciepła, które wraz z odwiertami o głębokości 150 metrów zapewniają
niezależny i ekologiczny sposób ogrzewania budynków.
Olsztyńska inwestycja nad jeziorem Ukiel zyskała szerokie
uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Dzięki zastosowaniu systemu inteligentnego oświetlenia w CRS „Ukiel” oraz przy modernizacji transportu zbiorowego Olsztyn został uznany za „Najlepiej
oświetloną Gminę i Miasto 2015”. CRS „Ukiel” zdobyło też Nagrodę Przyjaznego Brzegu 2015, zakwalifikowano je do ścisłego finału
konkursu World Architecture Festival 2015, który odbył się w Singapurze oraz zdobyło nagrodę główną SARP za najlepszy obiekt architektoniczny 2015 w kategorii „Przestrzeń publiczna”.
– Wykazaliśmy się wizją, a także wielką determinacją i konsekwencją w naszych działaniach – mówi prezydent Olsztyna Piotr
Grzymowicz. – Te nagrody to najlepszy dowód, że droga zrównoważonego rozwoju, którą podąża Olsztyn, może być stawiana innym
za przykład.
Również w roku 2015 zakończono projekt o bezprecedensowej
dla miasta skali, tj. „Modernizację i rozwój zintegrowanego systemu
transportu zbiorowego w Olsztynie”, obejmujący m.in. budowę linii
tramwajowych, pasów ruchu dla autobusów, zakup nowych tramwajów i autobusów oraz zmianę układu komunikacyjnego w cen-
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trum, poprawiającą warunki przemieszczania się pieszo i na rowerze.
Mieszkańcy Olsztyna dysponują obecnie nowoczesnym i ekologicznym środkiem transportu zbiorowego, jakim jest tramwaj – przywrócony na ulice miasta po 50 latach nieobecności. Wdrożony został także nowoczesny system zarządzania ruchem ITS, co umożliwiło m.in.
przyznanie komunikacji miejskiej priorytetu na skrzyżowaniach.
Olsztyński ITS został nagrodzony umieszczeniem w międzynarodowej Galerii Sław ITS.
Zrównoważony rozwój wymaga kompleksowego i strategicznego planowania, a zatem w Olsztynie powstały kluczowe dokumenty, wytyczające jego kierunki.
W 2015 Rada Miasta Olsztyna przyjęła „Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna”. Dokument ten zakłada realizację wielu ważnych projektów, w tym przebudowę systemu
dystrybucji ciepła w Olsztynie z wykorzystaniem energooszczędnych rozwiązań – oraz wspieranie efektywności energetycznej
i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach użyteczności publicznej. Gruntowną modernizację (a więc
i termomodernizację) przejdzie wkrótce ważny olsztyński obiekt,
jakim jest hala widowiskowo-sportowa „Urania”.
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” zakłada też dalsze zakupy
przez olsztyńskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne niskoemisyjnego taboru autobusowego (już zakupiono 52 autobusy
spełniające wysokie standardy ekologiczne) oraz dalszą rozbudowę sieci tramwajowej i infrastruktury rowerowej. Przyjęcie Planu
umożliwia mieszkańcom i instytucjom ubieganie się o dofinansowanie na realizację tychże inwestycji.
Opracowano także „Strategię rozwoju publicznego transportu
zbiorowego w Olsztynie do 2027 roku”, „Program budowy dróg

Piotr Grzymowicz
Prezydent Olsztyna
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rowerowych miasta Olsztyna” oraz „Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna”.
„Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna” został przyjęty przez Radę Miasta Olsztyna jako
strategiczny dokument. W tym roku Program zdobył nagrodę
główną Europejskiej Rady Planowania Urbanistycznego w kategorii „Planowanie Strategiczne”.
Dzięki Programowi będą koordynowane bieżące działania
zmieniające śródmiejską przestrzeń oraz niezbędne przy przekształceniach tak skomplikowanego obszaru konsultacje społeczne. Określone są cele, kierunki i działania niezbędne dla ożywienia Śródmieścia oraz idee wypracowane w czasie konsultacji, np.
wprowadzenie strefy Tempo 30.
Idee Programu sukcesywnie materializują się. Po wybudowaniu tras tramwajowych nastąpiło uspokojenie ruchu samochodowego, powstają kolejne udogodnienia dla rowerzystów,
prowadzone są działania poprawiające stan zieleni Śródmieścia,
np. uatrakcyjnianie śródmiejskich skwerów, przywracanie ulicom
charakteru alejowego. Zrewitalizowany został położony nad rzeką
Łyną Park Centralny.
Przy Prezydencie Olsztyna powstała także Platforma Ekomobilności Miejskiej, skupiająca specjalistów, urzędników oraz
mieszkańców, zajmujących się różnymi sposobami przemieszczania się po mieście i dbających o promowanie tych bardziej ekologicznych.
Wszystkie zrealizowane projekty, jak i przyjęte strategiczne
plany czynią Olsztyn doskonałym przykładem miasta wykorzystującego swoje piękne położenie wśród jezior, ale przede wszystkim
– konsekwentnie dbającego o zrównoważony rozwój.

Dorota d’Aystetten
Asystent Prezydenta Olsztyna
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Ghelamco Poland

Budynek w miejskim
ekosystemie

Jakość miejskiego środowiska to jeden z kluczowych czynników
rozwoju polskich miast. Przyszłość rysuje się dobrze tylko dla tych
metropolii, które potrafią w odpowiedzialny sposób mierzyć się
z problemami, gospodarować swoimi zasobami i tworzyć przyjazne środowisko dla ludzi.
Zaniedbania i nieodpowiedzialne podejście do polityki środowiskowej będzie też generować kolosalne koszty społeczne i ekonomiczne. Po prostu nie stać nas będzie na brak zrównoważonej
polityki środowiskowej w miastach.
Dbanie o środowisko to kwestia, za którą jest odpowiedzialna nie tylko administracja, ale każdy użytkownik miejskiej
przestrzeni. A tym bardziej podmioty, które są jej kreatorami –
czyli deweloperzy, którzy mogą zrobić dużo dobrego, szczególnie
w zakresie oszczędzania energii. I jak pokazuje praktyka naszej
firmy – da się wraz z budynkami projektować lepsze, miejskie
środowisko.
HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO BUDOWANIA
Ghelamco jest pierwszą firmą, która w 2010 roku otrzymała certyfikat BREEAM dla zrealizowanej inwestycji biurowej (Trinity
Park III) oraz pierwszą, której budynek biurowy (T-Mobile Office
Park) został nagrodzony na wysokim poziomie Excellent. Nasza
ostatnia, flagowa inwestycja Warsaw Spire to jeden z największych
kompleksów biurowych z tym prestiżowym certyfikatem. Dziś
posiadamy w swoim portfelu już 9 certyfikowanych biurowców
o łącznej powierzchni 320 000 m 2 – a każdy kolejny będziemy realizować zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju i wysokimi
wymogami budownictwa XXI wieku.
Niezwykle istotne jest to, że zrównoważone budownictwo
rozpoczyna się już na etapie planowania. Kluczowym czynnikiem
jest tu transport. Sąsiedztwo II linii metra, licznych linii miejskich
autobusów i tramwajów, obecność stacji miejskich rowerów Veturilo oraz bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura dla rowerzystów
sprawiają, że jest to jeden z najlepiej skomunikowanych budynków
stolicy.
ZRÓWNOWAŻONE ROZWIĄZANIA
Warsaw Spire to pierwszy w Polsce budynek wyposażony w innowacyjne, energooszczędne windy double-deck, który pozwala na
korzystanie z wind przez pasażerów znajdujących się na sąsiadujących piętrach. Windy te odzyskują część energii podczas wykonywanej pracy i mają ekonomiczny tryb czuwania.

W budynku wieżowym zainstalowaliśmy również nowatorski system wymiany cieplnej Samsung, który za pomocą odzysku
ciepła czerpie energię, by potem, zgodnie z poleceniem użytkownika, wykorzystać ją do ogrzewania bądź chłodzenia. Wentylacja
w Warsaw Spire odzyskuje zarówno ciepło jak i wilgoć – wszystko by zminimalizować zużycie energii. W budynku występuje
również cieplny recykling. Sterowaniem wszystkimi instalacjami
zarządza centralny system BMS, który optymalizuje ich efektywność. Dla budynku opracowany jest ponadto model energetyczny
umożliwiający wprowadzanie zmian w zakresie instalacji ogrzewania i chłodzenia w kolejnych latach funkcjonowania obiektu.
Strefowanie oświetlenia oraz użycie innowacyjnych źródeł światła
umożliwia ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Oszczędności wspiera również specjalna elewacja budynku. Dzięki odpowiedniemu projektowi i materiałom, współczynnik całkowitej
przepuszczalności energii słonecznej jest na bardzo niskim poziomie i skutecznie chroni przed nagrzewaniem, gdy słońce pada
bezpośrednio na elewację, a także ogranicza utratę ciepła w warunkach zimowych. Ponadto duża powierzchnia przeszklenia (8590%) w części biurowej umożliwia najemcom ograniczenie korzystania z oświetlenia sztucznego w ciągu dnia.
Standardem Ghelamco jest tworzenie budynków, które zużywają min. 25% energii mniej niż przewidują normy krajowe, co
umożliwia ubieganie się o unijny certyfikat GreenBuilding.
Również gospodarowanie wodą w budynku odpowiada wysokim standardom ekologicznym. Baterie łazienkowe i pisuarowe oparto na systemie czujników zbliżeniowych w celu redukcji
zużycia wody w budynku. Zawory regulacyjne wody przewidziano osobno dla każdej toalety. Będą one połączone z czujnikami
obecności, dzięki czemu woda i światło zostaną wyłączone, gdy
w toalecie nikogo nie będzie. Natomiast w niższej sekcji budynku
A w sanitariatach będzie wykorzystywana woda deszczowa. Zrównoważona eksploatacja, która wynika z zastosowanych rozwiązań,
to zalety zarówno dla najemców, jak i dla inwestorów. Oznacza
niższe opłaty za użytkowanie, ale też wpisuje się w wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie i dbającej o środowisko naturalne.
PRZESTRZEŃ MIEJSKA PONAD STANDARDAMI
Dzisiaj certyfikaty dla biurowców i zielone budownictwo to już
standard. Rynek jest coraz bardziej wymagający, najemcy – coraz
bardziej świadomi. Oczekują od deweloperów holistycznego spojrzenia i innowacyjnego podejścia do każdej inwestycji.
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Dla Ghelamco zrównoważone budownictwo to postrzeganie
budynku w szerszej perspektywie. Postawiliśmy sobie za cel zmienić tradycyjne podejście do kształtowania miejskiej przestrzeni.
Nasze zobowiązanie od razu przekuliśmy w konkretne działania
i stworzyliśmy unikalną przestrzeń miejską w centrum miasta –
plac Europejski, przy którym wznosi się Warsaw Spire. Rozległy
teren obsadziliśmy zielenią: wysokimi drzewami i krzewami oraz
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stworzyliśmy instalacje wodne, które pozytywnie wpływają na mikroklimat miejsca. Powstały tu restauracje, kawiarnie oraz jedyny
tego typu w Warszawie pasaż sztuki Art Walk. Plac to również element miejskiego środowiska – zielona i przyjazna przestrzeń, która zaprasza do tego, by spędzać tutaj czas. W lepszym, miejskim
klimacie.
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3xE
Efektywność – Ekosfera –
Ekonomiczność – miasto
zrównoważone
Nasze współczesne otoczenie to przede wszystkim efekty postępu cywilizacyjnego wywodzącego się z rewolucji przemysłowej,
tym samym przez wiele lat tworzonego i udoskonalanego na bazie fałszywego założenia, iż zasoby naturalne są nieograniczone,
a umiejętności technologiczne będą rozwijały się w wystarczająco szybkim tempie, aby kontrolować i zapobiegać potencjalnym
negatywnym konsekwencjom przemian. Dopiero lepsze poznanie
naszej planety pozwoliło na ustalenie ograniczoności zasobów,
a rzeczywistość wykazała, iż doraźne techniczne rozwiązania często wywołują znacznie poważniejsze problemy od tych, które mają
rozwiązać.
Termin miasto zrównoważone dotyczy przede wszystkim
zależności pomiędzy terenami na których miasto się znajduje,
a obszarami dzięki którym funkcjonuje. Powyższa zależność jest
określona parametrem śladu ekologicznego – liczby hektarów
powierzchni lądu i wód potrzebnych do rekompensaty zasobów
zużytych na konsumpcję i absorpcję odpadów. Ogromny wpływ
na całokształt funkcjonowania złożonego mechanizmu miejskiego
ma przede wszystkim prawidłowe długofalowe zarządzanie, w tym
tworzenie zintegrowanych holistycznych planów miejscowych
uwzględniających w swoich zapisach także przepisy dotyczące lokalizacji w których będzie można pozyskiwać alternatywne źródła
energetyczne, wprowadzania na miejski teren nowych systemów
transportowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,
czy zapewnienia odpowiedniej równowagi pomiędzy powierzchniami zabudowanymi i biologicznie aktywnymi. Nadmienić należy, że władze wielu miast dopiero dążą do tego, aby zurbanizowane
przestrzenie osiągnęły status zrównoważenia.
Można więc uznać że zagadnienia dotyczące nurtu w którym
stosowana jest strategia zgodna z rozwojem zrównoważonym koncentruje się współcześnie na Efektywności stosowanych narzędzi
i rozwiązań, Ekosferze – jako miejscu dla ludzi i szeroko pojętej
florze i faunie, a wszystko spięte w jedną całość możliwościami
Ekonomicznymi, niekoniecznie artykułowanymi jako zysk finansowy, ale także postrzeganego jako złożone zjawisko odzwierciedlające potrzeby ludzkie.
Aby zrozumieć jaki sposób powstał termin rozwój zrównoważony, należy przede wszystkim wspomnieć o głośnej publikacji
„The Silent Spring” (1962) autorstwa Racheli Carson, zawierającej
przesłanie o silnym, często negatywnym wpływie działań cywilizacyjnych na otaczający nas świat. Mające miejsce mniej więcej w tym
samym czasie (1973 oraz lata 1979-82) kryzysy energetyczne jedno-

znacznie wykazały niedoskonałość ówcześnie wdrażanych mechanizmów rozwoju. Powyższe wydarzenia zainicjowały poszukiwania
rodzimych źródeł energii, również niekonwencjonalnych.
I tak lata osiemdziesiąte zapoczątkowały nowe kierunki rozwoju mające swoje odzwierciedlenie właściwie we wszystkich
sferach naszego życia. Kierunki te znane są pod ogólną nazwą
rozwoju zrównoważonego. Zgodnie z założeniami sprzed prawie
trzydziestu lat, znalazł on swoje miejsce jako podstawa dalszego
logicznego rozwoju, pod warunkiem oczywiście, że nadal chcemy
zachować standard naszego życia chociażby dla przynajmniej następnego pokolenia. Jak każda rozwijająca się dziedzina, ma również i negatywne aspekty wywołane chęcią zysku, brakiem zrozumienia celów czy też negacją związków jakie wyraźnie rysują się
pomiędzy czasem pozornie odrębnymi zagadnieniami.
Przestrzeń urbanistyczna jest efektem, skomplikowanych
współzależności, jakie mają miejsce pomiędzy parametrami klimatycznymi, ekonomicznymi, społecznymi, strategicznymi, estetycznymi, technicznymi oraz prawnymi. Wiele decyzji planistycznych ma ogromny i długofalowy wpływ na stosunki społeczne
oraz jakość życia poszczególnych osób jak i całych społeczeństw.
W skali urbanistycznej problematyka zachowania surowców nieodnawialnych nie jest celem samym w sobie, ale zaledwie częścią
poszukiwań uwzględniających wdrożenie zasad zagospodarowywania przestrzeni na podstawie analiz lokalnego, regionalnego
i globalnego wpływu miast na stan gleby, powietrza, roślinności,
fauny oraz parametrów jakości ludzkiego życia.
Pomiary prowadzone w różnych lokalizacjach wskazują, że
dla współczesnych obszarów zurbanizowanych jednym z charakterystycznych parametrów jest temperatura wyższa niż na terenach
otaczających. Jest to związane z jednoczesnym wpływem uwarunkowań bioklimatycznych, przestrzennych układów obiektów kubaturowych i powszechnie stosowanych materiałów budowlanych,
które wspólnie stanowią o powstaniu negatywnego zjawiska zwanego „wyspą ciepła”. Charakterystyczną cechą jest także wiatr, którego kierunki oraz szybkość mogą być kształtowane przez układ
i intensywność tkanki miejskiej. I tak, szybkość ruchu powietrza
na terenach zabudowanych jest ogólnie niższa i charakteryzuje
się większą liczbą turbulencji niż poza terenami zabudowanymi.
Powyższe zjawiska można wykorzystać w kształtowaniu nowych
obszarów miejskich.
W procesie projektowania uwzględniającym wykorzystanie lokalnych bioklimatycznych cech przestrzeni, rozwiązania
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techniczne budynków oraz wpływy otaczającego środowiska powinny współpracować jako systemy kompensacyjne, polepszając
standard użytkowania oraz chroniąc naturalne walory otoczenia,
ekosystemy i utrzymując poziom biodywersyfikacji. I chociaż powierzchnia zabudowy jest w znacznym stopniu uzależniona od
relacji zachodzących pomiędzy założonym zyskiem finansowym,
a lokalnymi przepisami - należy zachowywać i chronić najbardziej
cenne obszary naturalnego krajobrazu, a przynajmniej projektować budynki, które nie będą pogarszały standardów użytkowania
obiektów istniejących.
Efektywność energetyczna w skali urbanistycznej może być
promowana poprzez kształtowanie układu urbanistycznego,
intensywność zabudowy, zastosowane rozwiązania budowlano-konstrukcyjne, preferowany sposób transportu, wykorzystanie
zasobów wodnych czy przetwarzanie odpadów. Ponadto należy
dążyć do tego aby każdy nowy oraz modernizowany budynek był
wyposażany w osprzęt pozwalający na jak najbardziej efektywne użytkowanie. Jednocześnie, celu uniknięcia marnotrawienia
surowców nieodnawialnych, niezbędne jest zastosowanie ekonomicznie uzasadnionych i środowiskowo przyjaznych źródeł pozyskiwania energii. Powyższa propozycja jest oczywiście uzależniona od lokalnych warunków klimatycznych. Energia powstała
w elektrowniach wiatrowych lub wodnych, wykorzystanie wód
gruntowych lub biomasy, aktywne bądź pasywne rozwiązania
pozwalające na czerpanie z zasobów energii słonecznej – może,
ale nie musi stanowić praktycznego rozwiązania w konkretnej
lokalizacji.
Podsumowując, zarówno rzut jak i kształt bryły budynku pojawiają się w efekcie skomplikowanego procesu, na który znaczny
wpływ mają techniczne, funkcjonalne oraz estetyczne parametry.
Energetyczne standardy nie mogą ostatecznie stanowić o przestrzennej formie budynku. Wiatr, poziom nasłonecznienia, przesłanianie i ekspozycja, jakość powietrza oraz uwarunkowania akustyczne będą stanowiły wytyczne dla ostatecznego uformowania
związków pomiędzy układem wnętrza i otoczeniem obiektu, a także sposobem kształtowania fasady. Strategie związane z ogrzewaniem, chłodzeniem, przewietrzaniem, naturalnym oświetleniem
oraz przyjętymi potencjalnymi źródłami energii powinny być analizowane już na bardzo wczesnym etapie projektowym. Właściwe
ukształtowanie bryły, a także ulokowanie budynku w optymalnym
miejscu może ograniczyć zapotrzebowanie na poziom energii
użytkowej nawet o 30-40%.
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W obszarach gdzie podstawowym parametrem jest zapewnienie ogrzewania, można zastosować następujące rozwiązania:
-- uzyskanie niskiego współczynnika zależności pomiędzy powierzchnią a kubaturą;
-- maksymalizację zysków słonecznych oraz efektywne wykorzystanie światła dziennego;
-- ograniczenie powierzchni fasad o ekspozycji północnej, lub odsłoniętych na przeważające kierunki zimnych podmuchów wiatru;
-- kontrolowaną wentylację i infiltrację powietrza przez przegrody
zewnętrzne;
-- zastosowanie przestrzeni buforowych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od strefy zewnętrznej, a także ogrodów zimowych od
strony południowej, atriów oraz dziedzińców;
-- wykorzystanie pojemności termicznej elementów budowlanych
jako zasobników przechowujących zyski cieplne pozyskiwane
z energii słonecznej.
Największym wpływem budynków na otoczenie podczas całego okresu jego funkcjonowania jest emisja dwutlenku węgla. Tak
więc pierwszym działaniem powinno być ograniczenie zapotrzebowania na energię użytkową, a dopiero następnie zastosowanie
przyjaznych środowiskowo materiałów budowlanych.
Strategie jakie można stosować przy rozwiązywaniu zewnętrznych przegród budynków:
-- wybór rozwiązania powinien być poprzedzony analizą uwarunkowań związanych z orientacją budynku – otoczenie wokół obiektu
nigdy nie jest symetryczne; należy w taki sposób zmodyfikować parametry zewnętrznych przegród, aby jak najlepiej wykorzystać indywidualne cechy lokalizacji, systemy instalacyjne powinny pełnić
funkcję drugorzędną;
-- należy stosować materiały budowlane o dobrym standardzie, długim cyklu życia i niskim zapotrzebowaniu na konserwację, także
i takie pochodzące z odzysku lub mogące być poddane wtórnemu
zastosowaniu.
Należy uwzględnić znalezienie równowagi pomiędzy zapewnieniem dostępu światła dziennego i jednoczesnym utrzymaniu
odpowiednich parametrów izolacyjności pomieszczeń. Bezpośrednie kumulowanie zysków cieplnych z energii słonecznej
poprzez przeszklone elementy fasady, jest często najprostszym
i najbardziej efektywnym rozwiązaniem stosowanym w bioklimatycznej architekturze. Zarówno wybrane parametry przeszkleń,
jak i optymalne wykorzystanie zysków cieplnych powinny pozwolić na zminimalizowanie strat ciepła podczas sezonu grzewczego.

„Termin miasto zrównoważone dotyczy
przede wszystkim zależności pomiędzy
terenami na których miasto się znajduje,
a obszarami dzięki którym funkcjonuje.”
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Przeszacowanie udziału powierzchni przeszklonych względem
nieprzeziernych w efekcie powoduje przegrzewanie się pomieszczeń w okresie letnim i nadmierne wychładzanie w okresie zimowym. Podstawową zasadą pasywnych technik chłodzeniowych jest
zastosowanie ruchomych lub stałych przesłon chroniących przed
nadmiernym nasłonecznieniem.
Współcześnie istnieje kilka systemów wentylacji – grawitacyjna, mechaniczna oraz hybrydowa. Jednak w wielu nowoczesnych budynkach wentylacja grawitacyjna jest uwzględniania jako
rozwiązanie wiodące, bądź przynajmniej wspomagające – umożliwiające podtrzymanie prawidłowych parametrów użytkowych
pomieszczeń. Na obszarach klimatycznych gdzie letnia amplituda
dobowych temperatur jest wysoka, system wentylacji naturalnej
powinien współpracować ze zjawiskiem pojemności termicznej
konstrukcyjno-budowlanych elementów budynku działających
jako wewnętrzne modyfikatory temperatur. Obecnie większość
czasu życia spędzajmy w budynkach, zatem bardzo istotne jest zagwarantowanie zdrowych parametrów użytkowych. Jednym z najistotniejszych jest jakość powietrza odpowiadająca nie tylko za
zapewnienie możliwości oddychania, ale komfort termiczny i zapachowy. Światowa Organizacja Zdrowia wyróżnia Syndrom Chorego Budynku (Sick Building Syndrome) oraz zespół chorób związanych z budynkiem (Building Related Illnessess – BRI). Wiele
z nich dotyczy chorób układu oddechowego i dolegliwości związanych z intoksykacją droga wziewną. Co oznacza termin dobra jakość powietrza? To mieszanina związków chemicznych neutralna
pod względem zapachu i o właściwym składzie gazowym, wolna
od zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych (LZO, formaldehydy, kurz), o właściwej wilgotności i temperaturze oraz prędkości
przepływu (brak przeciągów). Pomijając rozwiązania techniczne,
na uzyskanie wysokiej jakości powietrza we wnętrzach obiektów
ma wpływ zastosowanie przyjaznych dla użytkowników materiałów wykończenia wnętrz - o przebadanej niskiej zawartości szkodliwych substancji, nie wymagających zastosowania agresywnych
środków czyszczących i łatwych w utrzymaniu oraz zapewnienie
podwyższonej wentylacji pomieszczeń po zakończeniu prac wykończeniowych.
Wybór materiałów budowlanych ma znaczny wpływ na charakterystyczne parametry energetyczne budynków, jak również
parametry użytkowe uzyskiwane w ich wnętrzach. Ważny jest już
sam etap produkcji, przetwarzania, transportu, wbudowywania,
utrzymywania i konserwacji, jak i fazy rozbiórkowej, recyklingu
oraz usuwania materiałów. Równie wysoką rangę wpływu na środowisko naturalne oraz na standardy użytkowania należy przypisać będącym w interakcji materiałom wybranym dla budynku.
Jednym z podstawowych problemów jaki powinien być rozpatrywany podczas procesu realizacji obiektu jest intensywny i ekstensywny transport – spowodowany znaczną ilością zastosowanych
materiałów sprowadzanych od różnych producentów, często pro-

dukowanych lub składowanych w znacznej odległości od realizowanej inwestycji. Innym problemem jaki powinien być rozwiązany w przemyśle budowlanym jest marnotrawstwo. Ostatecznie,
wszystkie materiały budowlane stają się odpadami – po wyburzeniu budynku lub podczas rozpakowywania gdy materiały niepełnowartościowe są zazwyczaj wyrzucane. Odpady powstałe w wyniku rozbiórki budynku można ponownie wykorzystać na terenie
budowy. Jednak w przypadku współczesnych materiałów takich
jak żelbet, materiały klejące czy inne różnorodne materiały, bezpośrednie wykorzystanie jest o wiele trudniejsze. Zatem, współczesne budynki charakteryzujące się niskim wpływem na środowisko powinny być zaprojektowane i zrealizowane w taki sposób,
aby można było potem wykorzystać ich poszczególne składowe.
Ważny jest stosunkowo wczesny rozdział i segregacja materiałów
odpadowych pozwalający na bardziej efektywne odzyskanie wtórnych materiałów budowlanych.
Miasto to forma wielowymiarowej mozaiki, a każdy element
powinien być dokładnie wpasowany tworząc synergiczną całość.
Nie ma zatem możliwości, aby proces projektowania i realizacji
pojedynczych budynków pozwolił w efekcie na stworzenie zrównoważonego miasta – do tego niezbędne jest współdziałanie osób
zarządzających miastem, zaistnienie odpowiednich rozwiązań infrastruktury technicznej i biologicznie czynnej. Projektanci, wykonawcy budowlani i sami użytkownicy powinni być czynnie zaangażowani w tworzenie wysokostandardowego miejsca do życia.

Prof. dr hab. arch.
Elżbieta D. Ryńska,
Wydział Architektury Politechniki
Warszawskiej, Katedra Urbanistyki
i Gospodarki Przestrzennej,
Pracownia Planowania i Projektowania
Wielokryterialnego
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Zieleń w parze z nowoczesnym
transportem. Lublin buduje
zrównoważone miasto

Życie w czystym, zielonym i pozbawionym hałasu otoczeniu, a do
tego możliwość szybkiego, wygodnego i bezpiecznego podróżowania
w różne miejsca - to jedne z kluczowych potrzeb mieszkańców współczesnych miast. Coraz częściej szukamy alternatywy dla samochodów
– symbolu luksusu ostatnich kilku dekad – a ich miejsce z sukcesem
zajmuje rower, autobus, a nawet komunikacja piesza. Odpowiadając
na te trendy Lublin postawił na rozwój transportu publicznego i komunikacji rowerowej, promowanie pieszych podróży i grupowych
dojazdów oraz budowę systemów Park&Ride. To możliwe dzięki
podnoszeniu standardów jakości świadczenia usług komunikacji
miejskiej oraz inwestycjom w nowoczesny, ekologiczny tabor trolejbusowy i autobusowy. Jako jedno z niewielu polskich miast Lublin
wdrożył standardy rowerowe i system roweru miejskiego, a obecnie
jest na etapie tworzenia wspólnie z mieszkańcami standardów pieszych. Miasto konsekwentnie inwestuje w już istniejące i nowe tereny
zielone, budując oazy zieleni w centrum Lublina i w dzielnicach.
W latach 2010-2014 Lublin przeznaczył na inwestycje, przede
wszystkim w infrastrukturę komunikacyjną, ponad 2,2 mld zł, pozyskując jednocześnie ponad 1,5 mld zł środków europejskich. Największym w historii miasta projektem realizowanym za europejskie
pieniądze był wart 0,5 mld zł projekt rozwoju systemu transportu publicznego. Miasto zakupiło 100 nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów i 70 trolejbusów, rozszerzyło siatkę połączeń, wprowadziło
system informacji pasażerskiej i zmodernizowało przystanki. Działanie to pozwoli na doprowadzenie przyjaznych środowisku trolejbusów do odległych rejonów miasta, przez co zmniejszy się wielkość
emisji hałasu i substancji szkodliwych do powietrza. Największą zaletą trolejbusów jest ich cicha praca oraz przyjazność dla środowiska
naturalnego. W porównaniu z tradycyjnym silnikiem spalinowym,
napęd elektryczny emituje od 10 do 15 dB mniej hałasu i jest całkowicie ekologiczny. Ponadto, do zalet tego środka transportu należy
zaliczyć lepszą dynamikę i płynność ruchu, a z uwagi na zastosowanie napędu elektrycznego, większą zdolność pokonywania wzniesień
oraz możliwość odzyskiwania energii przy hamowaniu silnikiem.
Działania w obszarze transportu zbiorowego to również wprowadzenie priorytetów dla komunikacji zbiorowej, którymi steruje
System Zarządzania Ruchem. Autobusy miejskie zostały wyposażone w specjalne urządzenia, które przekazują do systemu informacje
o tym, że pojazd zbliża się do sygnalizacji świetlnej i jeśli ma opóźnienie - dostanie sygnał zielony na najbliższych skrzyżowaniach. Lublin rozbudowuje także siatkę połączeń z gminami ościennymi tak,
by zachęcać ich mieszkańców do korzystania z nowoczesnego i pro-

ekologicznego transportu zbiorowego, tworząc realną alternatywę dla
podróży samochodem osobowym.
Nacisk kładziony na „zieloną komunikację” w perspektywie unijnej na lata 2014-2020 umożliwia Lublinowi utrzymanie finansowania
dla transportu niskoemisyjnego. Zarząd Transportu Miejskiego już
planuje dalszą odnowę taboru poprzez inwestycje w ekologiczną komunikację opartą właśnie o trolejbusy oraz autobusy elektryczne. Planowany jest zakup łącznie 132 pojazdów niskoemisyjnych dalsza rozbudowa trakcji trolejbusowej oraz tworzenie sieci buspasów na 16 km
głównych ciągów komunikacyjnych prowadzących do centrum miasta. Ponadto, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
miasto chce pozyskać środki na tworzenie nowych pętli komunikacji
miejskiej wraz z parkingami typu Park&Ride. Dodatkowo, zakładana
jest budowa węzłów przesiadkowych z komunikacji zamiejskiej na
miejską, punktów przesiadkowych pomiędzy liniami komunikacji
miejskiej oraz systemu karty metropolitalnej integrującego komunikację miejską i zamiejską.
Nowoczesny transport zachęca mieszkańców do korzystania
z komunikacji publicznej. W ostatnich latach Lublin zanotował znaczący wzrost liczby osób korzystających z transportu zbiorowego.
W 2010 roku łączna liczba przewiezionych pasażerów w lubelskiej
komunikacji miejskiej wynosiła 83 mln, a już pięć lat później – 125,5
mln. Dziennie z miejskiej komunikacji korzysta 350 tys. pasażerów –
niemal tyle samo ile wynosi łączna liczba mieszkańców Lublina.
Stawiając na zieloną komunikację Lublin rozbudowuje także System Roweru Miejskiego. Po frekwencyjnym sukcesie w 2014
roku został on podwojony. Aktualnie w mieście liczącym ok. 350 tys.
mieszkańców w ramach systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego dostępnych jest niemal 900 rowerów miejskich (w tym 20 dla dzieci).
W zestawieniu Transportu Publicznego dla Lublina daje to wskaźnik
2,62 rowerów na 1000 mieszkańców. Dostęp do stacji rowerowej ma
każda lubelska dzielnica. Miasto stale rozbudowuje sieć ścieżek rowerowych, których dziś jest już ponad 130 km.
Lublin we współpracy z partnerami z organizacji pozarządowych, rozpoczął także aktywne działania na rzecz budowy miasta
przyjaznego dla pieszych. Projekt „Miasto dla Ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej” ma za zadanie zebrać najlepsze zasady
i wzorce, które pomogą w projektowaniu przyjaznej dla mieszkańców
infrastruktury pieszej. Standardy infrastruktury pieszej mają obejmować cztery główne zagadnienia, tj. płynność ruchu, specjalne potrzeby, spędzanie czasu oraz atrakcyjna i gościnna przestrzeń. Pierwszy
skupia się na skróceniu czasów podróży pieszych i projektowaniu
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infrastruktury tam gdzie jest ona faktycznie potrzebna. Drugi dotyczy szerokiej grupy osób tj. niepełnosprawnych, rodziców z dziećmi,
podróżnych z walizkami, kobiet w szpilkach, właścicieli psów czy
rolkarzy. Zadaniem trzeciego będzie stworzenie przestrzeni, która zachęca do przebywania w niej oraz tworzenia miejsc do aktywności,
nauki, pracy lub odpoczynku. Ostatni będzie stanowić podsumowanie trzech pierwszych z rozszerzeniem o takie elementy jak estetyka,
reklamy czy system informacji wizualnej, które również wpływają na
sposób odbierania przestrzeni publicznej.
Innym z działań na rzecz ruchu pieszego było powołanie
w strukturze Urzędu Miasta Zespołu Mobilności Aktywnej, którego
zadaniem jest m.in. koordynacja spraw związanych z projektowaniem
przyjaznej dla pieszych i rowerzystów infrastruktury drogowej, w tym
analiza i likwidacja barier architektonicznych.
Po wprowadzeniu Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy lokalnej, na które rocznie z budżetu trafia 20 mln zł, Lublin, jako pierwsze
miasto w Polsce, wprowadza Zielony Budżet Obywatelski. W przyszłym roku na projekty związane z zielenią miasto odda do dyspozycji
mieszkańców dodatkowe 2 mln zł. Nabór wniosków ruszy jesienią,
a ich realizacja od wiosny 2017 roku. Projekt będzie nadzorował Miejski Architekt Zieleni wspierany przez inne wydziały Urzędu Miasta
Lublin, które zweryfikują wnioski pod kątem formalnym. Ocena merytoryczna projektów zostanie dokonana przez powołany w tym celu
zespół złożony z ekspertów z zakresu zieleni, gospodarki przestrzennej i krajobrazu, po spotkaniach publicznych z projektodawcami oraz
wszystkimi zainteresowanymi mieszkańcami.
Lublin od lat należał do grupy miast ocenianych jako bardzo zielone, o wysokim procencie zieleni przypadającej na jednego mieszkańca. Według danych Urzędu Statystycznego za 2014 rok zajmuje
pod tym względem czwartą pozycję w kraju, a jedna trzecia obszaru
Lublina to tereny z przewagą zieleni. Miasto corocznie realizuje także
szereg projektów związanych z rozbudową zieleni miejskiej. W 2015
roku na zlecenie Urzędu Miasta posadzono 1061 drzew, 12 439 krzewów, ustawiono 46 konstrukcji kwiatowych i 27 donic z drzewami,
a ulice w centrum miasta udekorowano kwiatami. Plan na 2016 r.
zakłada 11 projektów nasadzeń w pasach drogowych, zagospodarowanie zielenią 5 rond, powstanie 7 nowych skwerów oraz nasadzenia
ponad 8,5 tys. krzewów. Miasto odnawia także niewielkie przestrzenie
zielone istotne dla estetyki Śródmieścia, które są zagospodarowywane
na skwery z elementami małej architektury.
Lublin jest liderem w zakresie partycypacji społecznej, co potwierdza przyznany mu jako jedynemu miastu w Polsce przez TÜV
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Rheinland Polska - lidera na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce certyfikat w zakresie partycypacji społecznej za wdrożenie standardów i procedur umożliwiających włączenie się mieszkańców w zarządzanie miastem. To wynik Programu Aktywności
Samorządowej realizowanego z Funduszem Szwajcarskim. Władze
miasta przez dwa lata spotykały się w dzielnicach z liderami lokalnymi budując płaszczyzny do współpracy. W efekcie powstało ponad
20 różnego rodzaju społecznych ciał doradczych przy Prezydencie
mających realny wpływ na zarządzanie miastem, np. Rada Pożytku
Publicznego, Rada Kultury, Rada Przedsiębiorczości i inne, które
opiniują działania w poszczególnych obszarach. Kolejnym, naturalnym krokiem było wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego, który
okazał się ogromnym frekwencyjnym sukcesem. Zainteresowanie
było tak duże, że w drugiej edycji środki zostały podwojone. Dzięki
temu wspólnie z mieszkańcami miasto zrealizowało już kilkadziesiąt
projektów. Co więcej, tematyka wniosków zgłaszanych do Budżetu
Obywatelskiego pozwala identyfikować obszary, na których mieszkańcom szczególnie zależy. Ten system uzupełnia program Inicjatywy lokalnej w którym miasto realizuje działania w bezpośredniej
współpracy z wnioskodawcami. Tu wymagany jest tzw. wkład własny
wnioskodawców, ale nie muszą to być pieniądze, wystarczy np. praca lub wkład rzeczowy. Te wszystkie mechanizmy wspierane są narzędziami do szybkiej komunikacji na linii mieszkańcy – urząd, np.
„Skrzynką dialogu” i serwisem „Naprawmy to”, dzięki którym urząd
i jego jednostki sprawnie reagują na zgłaszane im problemy.

Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin
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Miasto Poznań – życie w przyjaznej
atmosferze

„Trzymaj ciepło” to sztandarowy projekt edukacyjno-informacyjnej
na rzecz działań energooszczędnych i zachowań proekologicznych
Miasta Poznania. Polega on na wykonywaniu bezpłatnych dla mieszkańców badań termowizyjnych budynków mieszkalnych. Akcja zainicjowana została i jest realizowany przez Miasto Poznań poprzez
Wydział Ochrony Środowiska, wspólnie z Partnerami (firmy z grupy
Veolia Poznań oraz Lisner).
Celem projektu jest zwrócenie uwagi na fakt, że straty ciepła
w budynkach powodując niepotrzebną emisję zanieczyszczeń do środowiska, dodatkowo obciążają budżety mieszkańców.
Od 2009 roku, w ciągu siedmiu edycji przebadano 3228 budynków jednorodzinnych i 110 kamienic. Zainteresowanie projektem
niezmiennie jest ogromne, a rejestracja chętnych na kolejny sezon
badań dzięki wsparciu mediów publicznych, trwa tylko kilkanaście
godzin.
W wyniku badań właściciele nieruchomości otrzymują obszerny raport, który zawiera termogram wraz z opisem nieprawidłowości
w warstwie cieplnej budynku, co umożliwia zaplanowanie działań
zmniejszających zużycie energii. W konsekwencji mieszkańcy widząc
man-kamenty termiczne swoich budynków podej-mują adekwatne
do skali problemu działania do-raźne lub kompleksowe inwestycje
naprawcze.
Ecodriving Bezpiecznego Poznania, to cykl bezpłatnych dla
mieszkańców szkoleń z zakresu Ecodrivingu - stylu jazdy pozwalającego na ekologiczną, ekonomiczną i bezpieczniejszą jazdę. Dzięki
Ecodrivingowi kierowcy mogą wykształcić w sobie nawyki inteligentnego prowadzenia pojazdów dla zmniejszenia zużycia paliwa, zanieczyszczenia powietrza, kosztów oraz zwiększenia bezpieczeństwa

w ruchu. Szkolenia prowadzone są w ruchu miejskim przez instruktorów doskonalenia techniki jazdy. Dotychczas przeszkolono ponad
1600 kierowców, a statystyczny uczestnik generuje oszczędność paliwa ok. 200 l/rok.
Miasto Poznań konsekwentnie, od początku lat 90 XX w, realizuje działania związane z ochroną powietrza atmosferycznego. Priorytetem jest likwidacja źródeł niskiej emisji opalanych paliwami stałymi.
Mieszkańcy mają szansę skorzystania z dopłat na trwałą likwidację
pieców i kotłów opalanych paliwami stałymi i zastąpienie ich bardziej
ekologicznymi sposobami ogrzewania. W Poznaniu poziom zaopatrzenia w ciepło uzyskiwany na bazie spalania węgla spadł na przestrzeni 20 lat z 54% do poziomu 14%. W 2016 roku planowana jest
likwidacja kolejnych 460 palenisk węglowych, w ponad 300 mieszkaniach.
Od kilku lat dla zwiększenia świadomości i odpowiedzialności
mieszkańców przygotowywane i publikowane są 3-dniowe ekoprognozy, które we współpracy z lokalnymi mediami przedstawiane są
w blokach prognozy pogody oraz w Internecie. Zachęcają mieszkańców, którzy posiadają ogrzewanie dwusystemowe (kominek/piec
i jednocześnie podłączenie do cieplika lub gazu) do powstrzymania
się przed spalaniem paliwa stałego w dniach, kiedy prognozowany
jest niekorzystny układ pogodowy sprzyjający kumulowaniu się zanieczyszczeń i wysokim ich stężeniom. Ponadto pod koniec 2016 r.
planowane jest uruchomienie nowej aplikacji adresowanej do mieszkańców przedstawiającej w przystępny sposób ekoprognozy, wyniki
monitoringu powietrza i dynamiczne zmiany na kontynencie.
Poznań - pierwsze i jak dotąd jedyne w miasto Polsce - w 2012 r.
przystąpiło do ruchu i otrzymało tytuł Miasta Przyjaznego dla Spra-

„Celem projektu jest zwrócenie uwagi na fakt, że straty
ciepła w budynkach powodując niepotrzebną emisję
zanieczyszczeń do środowiska, dodatkowo obciążają
budżety mieszkańców.”
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„Miasto Poznań konsekwentnie, od początku lat 90
XX w, realizuje działania związane z ochroną powietrza
atmosferycznego. Priorytetem jest likwidacja źródeł
niskiej emisji opalanych paliwami stałymi.”

wiedliwego Handlu. Tytuł przyznawany jest miastom za promocję
wśród mieszkańców produktów i idei Sprawiedliwego Handlu, która
polega na tworzeniu w krajach Ubogiego Południa miejsc pracy pozwalających na godne życie mieszkańców, w oparciu o lokalnie wytwarzane produkty i ich dystrybucję w miastach wysokorozwiniętych.
Miasto rozwija i promuje wśród mieszkańców transport publiczny, rowerowy i podróże piesze. Polityka transportowa zakłada dalszą
rozbudowę i modernizację sieci tramwajowej oraz wymianę taboru
tramwajowego i autobusowego na niskoemisyjne i niskopodłogowe.
Wprowadzono Poznańską Elektroniczną Kartę Aglomeracyjną upoważniającą między innymi do opłaty za przejazdy komunikacją na terenie całej Aglomeracji. Rozwój sieci wypożyczalni rowerów - obecnie
działa 61 stacji z 680 rowerami. W celu uspokojenia ruchu stale rozszerzana jest strefa Tempo30 i system zarządzania ITS, który obejmuje
304 sygnalizacje świetlne i 7 obszarów sterowania ruchem drogowym.
Uruchomiono aplikację na smartfony ostrzegającą o korkach.
Od 2002 roku Miasto bada wskaźniki jakości życia mieszkańców. Opinie poznaniaków zebrano dzięki wywiadom bezpośrednim,
przeprowadzonym na reprezentatywnej próbie mieszkańców, którzy
wyrazili swoją opinię i stopień zadowolenia z poszczególnych aspektów funkcjonowania Miasta i warunków stanowiących o poziomie ich
życia.
Życie w czystym środowisku ocenione zostało przez mieszkańców
na średnim poziomie wśród wszystkich wskaźników wpływających na
jakość życia, co wskazuje na brak istotnych problemów środowiskowych w mieście.
Poznań należy do miast o dużym udziale terenów zieleni. Zajmują
one 27% powierzchni miasta (7074 ha). Największy udział w strukturze

Leszek Kurek
Dyrektor Wydziału Ochrony
Środowiska
Urzędu Miasta Poznania

terenów zieleni mają lasy 60% (2543 ha) oraz zieleń miejska 16% (1132
ha). Na terenach zieleni znajdują się liczne pomniki przyrody, 3 obszary
Natura 2000, kilkanaście zespołów zieleni zabytkowej objętych opieką konserwatorską oraz ponad 20 obszarów przyrodniczo-cennych: 2
rezerwaty przyrody, 8 użytków ekologicznych oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Poznań posiada blisko 260 wydzielonych obiektów
zieleni, w tym: 43 parki, 110 zieleńców, 94 ogrody działkowe, 3 parki naukowo-badawcze, 2 ogrody zoologiczne, Palmiarnię oraz 24 cmentarze.
Tereny zieleni w Poznaniu są efektem uwarunkowań historycznych, szczególnie w centrum miasta oraz naturalnych cech krajobrazu. Dzięki temu miasto posiada nowoczesne założenia urbanistyczne z klinowo - pierścieniowym układem zieleni skupionej
głównie w dolinach rzek, który pozwala na przewietrzanie miasta
i łatwy dostęp dla mieszkańców.
Począwszy od 2003 roku ZDM jako pierwszy w kraju zarządca
dróg, zadbał o zieleń przyuliczną w szczególny sposób, traktując ją na
równi z innymi branżami zabiegając o jej prawidłowe profesjonalne
projektowanie, następnie staranne rzetelne urządzanie i intensywne
pielęgnowanie.

Maria Niezborała
Kierownik Oddziału
Informacyjno – Programowego
Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Poznania
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Zmiany w sferze ubóstwa
w polskich miastach

Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym stanowi aktualnie
podstawowy cel polityki społecznej Unii Europejskiej. W 2010 r. Rada
Europy ustaliła 5 głównych celów strategii Europa 2020. Jeden z nich
dotyczył promocji integracji społecznej, w szczególności poprzez redukcję ubóstwa. Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym stanowi także jeden z głównych kierunków działań polityki społecznej
w ramach polskiej Strategii Rozwoju Kraju do 2020 r.
W opracowaniu koncentrujemy się na ocenie zmian w sferze
ubóstwa w Polsce w ostatnich 5 latach, ze szczególnym uwzględnieniem tych zmian w polskich miastach. W analizie została przyjęta,
najczęściej stosowana w praktyce, definicja ubóstwa jako sytuacja,
w której gospodarstwo domowe nie dysponuje wystarczającymi dochodami pozwalającymi na zaspokojenie jego podstawowych potrzeb
na akceptowalnym poziomie.1 W konsekwencji do wyodrębnienia
podpopulacji ubogich gospodarstw domowych wyznaczany jest pewien krytyczny poziom dochodów (lub wydatków) zwany granicą
ubóstwa, poniżej którego zaspokojenie tych potrzeb nie jest możliwe. Jako granicę ubóstwa dla 2015 r. przyjęto, odpowiednio dla maja
2015 r., minimum egzystencji obliczone przez Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych dla jednoosobowego gospodarstwa pracowniczego. Granicę ubóstwa dla marca 2013 r. i marca 2011 r. stanowiła jego wartość
z maja 2015 r. urealniona odpowiednimi wskaźnikami cen towarów
i usług konsumpcyjnych. Dochody wszystkich pozostałych typów
gospodarstw domowych doprowadzono do porównywalności z dochodami gospodarstwa domowego, ze względu na możliwości zaspokojenia tych samych podstawowych potrzeb na tym samym poziomie, dzieląc je przez tzw. skale ekwiwalentności, otrzymując dochody
ekwiwalentne.2 Wartość minimum egzystencji jest tożsama z wartością koszyka dóbr konsumpcyjnych, który powinien zapewnić takie
warunki bytowe gospodarstwa domowego, które umożliwiają mu
wyłącznie „przetrwanie” w zdrowiu i zdolności do pracy. Oznacza to,
że wartość minimum egzystencji stanowi granicę skrajnego ubóstwa.
Podstawą przeprowadzonych analiz są dane z badania Diagnoza Społeczna realizowanego przez Radę Monitoringu Społecznego
od 1999 r.3 Dane te mają charakter panelowy, tj. w każdym z analizowanych lat były badane te same gospodarstwa domowe, co umożliwia oceniać w sposób poprawny zmiany w sferze ubóstwa w czasie. Odpowiedni dobór próby losowej oraz system wag umożliwił
uogólnienie wyników badania w przekrojach terytorialnych według
miejsca zamieszkania gospodarstw domowych. Badaniu podlegało
w latach 2011-2015 ponad 6 tys. tych samych gospodarstw domowych.

W analizie zmian w sferze ubóstwa koncentrujemy się na dwóch
jego podstawowych aspektach, a mianowicie zasięgu i głębokości.
O zasięgu ubóstwa mówi nam odsetek gospodarstw domowych
ubogich. Natomiast głębokość ubóstwa jest mierzona przeciętnym
dystansem (wyrażanym w stosunku do granicy ubóstwa) między
przeciętnymi dochodami ekwiwalentnymi gospodarstw domowych
ubogich oraz granicą ubóstwa. Tym samym wskaźnik głębokości
ubóstwa mówi nam jak bardzo ubogie są gospodarstwa domowe ubogie. Oba wskaźniki ubóstwa przyjmują wartości od 0 do 1. Im większy zasięg/głębokość ubóstwa tym wyższa wartość odpowiadającego
wskaźnika ubóstwa.4
Poniżej granicy skrajnego ubóstwa żyło w Polsce w maju 2015 r.
3 proc. gospodarstw domowych (rys. 1). Jednakże zasięg skrajnego
ubóstwa był znacząco zróżnicowany pomiędzy klasami miejscowości
zamieszkania. Procent gospodarstw domowych żyjących w skrajnym
ubóstwie w maju 2015 r. rośnie generalnie wraz ze spadkiem wielkości miejscowości zamieszkania. Spośród gospodarstw domowych
zamieszkujących największe miasta (powyżej 200 tys. mieszkańców)
tylko 1,7 proc. dysponowało dochodami poniżej granicy skrajnego
ubóstwa. W małych miastach, o liczbie mieszkańców 20-100 tys.,
gospodarstwa te stanowiły już 2,6 proc., w najmniejszych miastach
o liczbie mieszkańców poniżej 20 tys. 2,9 proc., a na wsi aż 4,5 proc.
Najmniejszy zasięg w 2015 r. miało skrajne ubóstwo w średniej wielkości miastach, o liczbie mieszkańców 100-200 tys. – tylko 1,6 proc.
gospodarstw domowych z tych miast było skrajnie ubogich.
W latach 2011-2015 nastąpił znaczący spadek zasięgu skrajnego ubóstwa we wszystkich klasach miejscowości zamieszkania, który
wyniósł w skali ogólnopolskiej ponad 4 punkty procentowe. W 2013
r. obserwujemy jednakże wzrost zasięgu ubóstwa w stosunku do 2011
r., spowodowany znaczącym spowolnieniem wzrostu gospodarczego
w Polsce. Jest to jednocześnie jedyny rok wzrostu odsetka gospodarstw domowych ubogich zaobserwowany we wszystkich etapach
badań w ramach Diagnozy Społecznej (badania te były prowadzone
co dwa lata).
Także głębokość skrajnego ubóstwa w 2015 r. w zasadzie rosła
wraz ze spadkiem wielkości miejscowości zamieszkania (rys. 2). Zdecydowanie największą głębokością skrajnego ubóstwa charakteryzowały się gospodarstwa domowe skrajnie ubogie zamieszkujące wieś
i najmniejsze miasta (wskaźnik głębokości ubóstwa osiągnął dla tych
klas miejscowości zamieszkania wielkość powyżej 25 proc.). W średniej wielkości miastach wskaźnik głębokości ubóstwa przyjął natomiast wielkość 12,9 proc., a w największych miastach niecałe 16 proc.
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tabela 1 Zmiany zasięgu skrajnego ubóstwa według klasy miejscowości zamieszkania w latach 2011-2015

Miasta o liczbie mieszkańców 500 tys. i więcej

Miasta o liczbie mieszkańców 200-500 tys.

Miasta o liczbie mieszkańców 100-200 tys

Miasta o liczbie mieszkańców 20-100 tys.

Miasta o liczbie mieszkańców poniżej 20 tys.

Wieś

Ogółem

tabela 2 Zmiany głębokości skrajnego ubóstwa według klasy miejscowości zamieszkania w latach 2011-2015

Miasta o liczbie mieszkańców 500 tys. i więcej

Miasta o liczbie mieszkańców 200-500 tys.

Miasta o liczbie mieszkańców 100-200 tys

Miasta o liczbie mieszkańców 20-100 tys.

Miasta o liczbie mieszkańców poniżej 20 tys.

Wieś

Ogółem

Oznacza to, że nie tylko zasięg ubóstwa na wsi i w najmniejszych miastach był największy ale również gospodarstwa domowe skrajnie ubogie zamieszkujące te miejscowości były przeciętnie znacznie uboższe
(dysponowały niższymi dochodami ekwiwalentnymi) niż gospodarstwa domowe skrajnie ubogie zamieszkujące średniej wielkości miasta i największe miasta.
Głębokość skrajnego ubóstwa w 2015 r. w stosunku do 2011 r.
nieznacznie spadła. Spadek ten obserwujemy także we wszystkich
klasach miast, przy nieznacznym jego wzroście na wsi.
Przeprowadzona analiza wskazuje, że w ramach programów walki z ubóstwem należy przede wszystkim koncentrować się na działaniach w tym zakresie na wsi oraz w małych ośrodkach miejskich.

Tomasz Panek
Szkoła Główna Handlowa
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„Dla jakości życia mieszkańców szczególnie
niepokojący jest stan zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego spowodowany głównie używaniem
węgla jako źródła ciepła oraz dużym natężeniem
ruchu samochodowaego w centrum.”

Kielce, niemal 200-tysięczne miasto środkowo-wschodniej części
Polski, to stolica Województwa Świętokrzyskiego, brama najstarszych w Europie Gór Świętokrzyskich. Leży w dolinie pośród 7
pasm wzgórz. Teren miasta o powierzchni 109 km2 miasta to w blisko 65 % obszary chronione, w tym obszary Natura 2000 stanowiące
blisko 10 % powierzchni całkowitej. W granicach miasta znajduje
się 5 rezerwatów przyrody.
Walory przyrody żywej i nieożywionej, stanowią dużą atrakcję
turystczną. Budowa geologiczna i położenie w dolinie wśród wzgórz
powoduje dużą wrażliwość środowiska na czynniki antropopresji.
Dla jakości życia mieszkańców szczególnie niepokojący jest stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego spowodowany głównie
używaniem węgla jako źródła ciepła oraz dużym natężeniem ruchu
samochodowaego w centrum. Stwierdzono przekroczenie średniego
rocznego poziomu docelowego benzo(α)pirenu, a także przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężeń 24-godzinnych pyłu PM10
i poziomu dopuszczalnego PM2.5.
Od 2009 r. podjęto w Kielcach budowanie systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem i środowiskiem miasta przy pomocy narzędzi systemu informacji przestrzennej (GIS).System
pozwala na integrację polityk i strategii miejskich z procesami
wydawania decyzji indywidualnych, poprzez miejski Geoportal
www.gis.kielce.eu udostępnia mieszkańcom ważne informacje
m.in. dotyczące planowania rozwoju miasta, programów i planów
ochrony środowiska, a także obrazujące stan gospodarki, uwarunkowań społecznych i środowiskowych w zrozumiałej dla wszystkich formie mapowej.
W 2012 r. projekt „GIS Based City Management” został wyróżniony
przez jury konkursu Smart Cities Awards i znalazł się w gronie finalistów
kategorii Project Award podczas wiodącej imprezy dla inteligentnych
miast Smart City EXPO World Congress w Barcelonie. W 2014 r. roku
miasto otrzymało Wyróżnienie Specjalne na Kongresie Regionów „Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju” - za holistyczne podejście
do zarządzania zrównoważonym rozwojem miasta, natomiast w 2015
r. jury Konkursu Lider Miejskich Innowacji zdecydowało o przyznaniu
wyróżnienia dla projektu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej narzędzia zintegrowanego zarządzania zadaniami miasta.
Miejski System Informacji Przestrzennej wspiera narzędziami informatycznymi realizowany od 2014 r. Program Ograniczenia Niskiej
Emisji (PONE), który jest jednym z priorytetów władz miasta Kielce.
Podejmowane działania wspiera aplikacja MSIP powiązana
z mapą miasta.

W walce z problemem niskiej emisji powierzchniowej spowodowanej spalaniem złej jakości opału w przydomowych piecach i lokalnych kotłowniach Miasto dotuje wymianę ogrzewania opartego na
paliwie stałym (węgiel, drewno) na inne, bardziej ekologiczne źródło
ciepła (ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe, zastosowanie pompy ciepła, ograniczenie zużycia paliwa stałego
poprzez zastosowanie pomy ciepła albo kolektorów słonecznych ) lub
podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
MSIP pozwala na zarządzanie PONE i monitorowanie efektów.
Dzięki dotacjom, na przestrzeni dwóch lat wymieniono 276 instalacji
grzewczych, co pozwoliło na redukcję emisji pyłów PM10 oraz PM2,5
a także SO2, NOx, CO2 i benzo(a)pirenu.
Podobnie jak wsparcie dla PONE opracowano aplikację wspierającą od 2015 r. zarządzanie zużyciem energii elektrycznej, wody
i gazu w budynkach użyteczności publicznej należących do Miasta
Kielce w celu zwiększania oszczędności i analizy efektywności prowadzonych działań.
W procesie kreowania zrównoważonego rozwoju na rzecz podnoszenia jakości życia w mieście kluczowa jest współpraca władz miasta z mieszkańcami w procesach podejmowania decyzji.
W 2015 r. uruchomiono Platformę Aktywnej Współpracy www.
Idea.Kielce.eu umożliwiającą dwustronną komunikację z mieszkańcami w ważnych dla nich sprawach, wykorzystywaną m.in. do konsultacji planów i projektów związanych ze środowiskiem, gospodarką
przestrzenną, komunikacją miejską itd., wspierającą proces budżetu
partycypacyjnego.
Ma ona prezentować wskaźniki zrównoważonego rozwoju miasta i miejskie dane przestrzenne, przedstawiać plany i realizacje inwestycji, umożliwiać zgłaszanie projektów mieszkańców, wspierać edukację ekologiczną i komunikację społeczną, promując także działania
na rzecz ochrony klimatu i atmosfery.
Wojciech Lubawski
Prezydent Miasta Kielce
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Burmistrz Miasta
Muszyna

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna posiada w swoich granicach dwa uzdrowiska tj. Muszynę-Złockie i Żegiestów które
poddane są daleko idącym rygorom ochrony środowiska naturalnego, a szczególnie ochrony powietrza atmosferycznego. Zgodnie
z przepisami prawa uzdrowiskowego miejscowości takie muszą
posiadać specjalny certyfikat potwierdzający właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych i klimatu. Takie certyfikaty
gmina uzyskała osiem lat temu. Poza Żegiestowem, Milikiem, Andrzejówką oraz Leluchowem i Dubnem cała gmina jest zgazyfikowana, a 62 % mieszkańców gminy ogrzewa budynki gazem. Również wszystkie sanatoria, hotele i pensjonaty posiadają ogrzewanie
gazowe, a tam gdzie nie ma gazu ogrzewają budynki olejem opałowym lub eko-groszkiem. Od wielu lat Muszyna prowadzi działania
nastawione na ochronę środowiska naturalnego w tym powietrza
nie tylko poprzez realizację programów inwestycyjnych, ale też poprzez edukację społeczeństwa. Prawie wszystkie budynki użyteczności publicznej przeszły proces termomodernizacji i praktycznie
wszędzie zamontowano baterie słoneczne. Dla ogrzewania wody
np. w Centrum Rekreacji Wodnej, wykorzystuje się również pompy cieplne. W kilku miejscach zamontowano oświetlenie uliczne
hybrydowe (Żegiestów wieś, Szczawnik, Złockie) oraz energooszczędne oświetlenie uliczne. W ostatnim okresie czasu po przyjęciu
programu gospodarki niskoemisyjnej i zinwentaryzowaniu źró-

deł niskiej emisji gmina podjęła uchwałę o wprowadzeniu dopłat
(4 tys. zł) do wymiany starych kotłów i montażu nowoczesnych
eliminujących źródła zanieczyszczeń. Gmina prowadzi także akcję
uświadamiającą poprzez internet, broszury informacyjne, biuletyny, ulotki rozdawane w szkołach na temat ograniczania niskiej
emisji. Prowadzi także wraz z policją doraźne i systemowe kontrole
gospodarstw domowych gdzie występuje podejrzenie stosowania
niewłaściwego opału. Gmina na bieżąco monitoruje stan zanieczyszczenia powietrza w oparciu o stację monitorującą WIOŚ zamontowaną w uzdrowisku.
W październiku br. Muszyna podpisała z Nowym Sączem
i innymi małopolskimi gminami porozumienie w sprawie pilotażowego programu wprowadzenia ogrzewania tzw. „błękitnym
węglem”. Sygnatariusze porozumienia chcą wprowadzić dla gospodarstw domowych system dopłat do różnicy ceny „węgla błękitnego”, a węgla klasycznego. Chcą także w ramach realizowanego
programu pilotażowego szczegółowo monitorować stan powietrza
w gminach objętych eksperymentem. Będzie to pierwszy w Polsce
system aktywnego wsparcia ekonomicznego gospodarstw domowych w procesie ograniczania niskiej emisji, który wraz z wymianą
kotłów, edukacją, i innymi działaniami proekologicznymi (solary,
baterie fotowoltaiczne, termomodernizacja, pompy cieplne) będzie
stanowił system walki z niską emisją.

dr Jan Golba
Burmistrz Miasta
Muszyna
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Jan Zuba
Burmistrz Kolbuszowej

Kolbuszowa – ekologiczna
i zrównoważona gmina

Gmina Kolbuszowa to gmina miejsko–wiejska o powierzchni 171
km2 i liczbie ludności równej 25 144, położona w województwie
podkarpackim, w powiecie kolbuszowskim w centralnej części Płaskowyżu kolbuszowskiego. Miasto Kolbuszowa usytuowane jest nad
rzeką Nil.
Na terenie gminy znajdują się cenne gatunki flory, fauny i awifauny, co tworzy cenny, unikalny krajobraz naturalny.
Dla zachowania w stanie naturalnym lub mało zmienionym
ekosystemów, ostoi i siedlisk przyrodniczych, a także siedlisk roślin
i zwierząt wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi oraz walorami krajobrazowymi
utworzono wiele form ich ochrony.
Działania Władz Miasta i Gminy Kolbuszowa skierowane są na
rozwój, który zapewnia zaspokojenie wszelkich potrzeb obecnych pokoleń, nie przekreślając przy tym możliwości zaspokojenia potrzeb
przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój Gminy, który jest sukcesywnie przez tutejsze władze wdrażany prowadzi do poprawy jakości
życia mieszkańców przy zachowaniu równości społecznej oraz bioróżnorodności i bogactwa zasobów naturalnych.
Przykładem takich działań jest:
-- rozwijanie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
-- promowanie proekologicznej gospodarki leśnej i walorów przyrodniczych
-- promowanie obcowania mieszkańców Gminy z naturą – połączenie nauki z aktywnym wypoczynkiem (budowa ścieżek edukacyjno-przyrodniczych: „Białkówka” w miejscowości Nowa Wieś oraz
„Świerczówka” w miejscowości Świerczów, budowa ścieżek rowerowych),

-- zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę dobrej jakości poprzez
wybudowanie ujęć i sieci wodociągowych,
-- budowa nowych sieci kanalizacji sanitarnej, rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
-- przyjęcie „Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” – Gmina udzieliła dotąd dotacji na budowę 26 przydomowych oczyszczalni ścieków,
-- rekultywacja terenów (składowiska odpadów komunalnych),
-- wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami,
-- przyjęcie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest” oraz jego realizacja – bezpłatny odbiór, transport i utylizacja
wyrobów azbestowych od mieszkańców Gminy Kolbuszowa,
-- działania na rzecz ograniczenia emisji hałasu na terenie miasta poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych
-- wyprowadzanie ruchu ciężarowego poza obszary zabudowy mieszkaniowej:
-- budowa w 2010 roku obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi
Wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk,
-- planowana w latach 2017–2019 budowa obwodnicy m. Kolbuszowej i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec
– Leżajsk,
-- planowana budowa obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej
relacji Kolbuszowa – Sędziszów Młp. do drogi krajowej nr 9,
-- przebudowa i remont nawierzchni drogowych na terenie
Gminy Kolbuszowa;
-- zapewnienie społeczeństwu powszechnego dostępu do informacji
o środowisku i sposobach jego ochrony – strona internetowa (www.
srodowisko.kolbuszowa.pl).
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Podejmowane działania i możliwe scenariusze zmian

Przystąpienie Burmistrza Kolbuszowej do największej na świecie
inicjatywy władz miejskich dotyczącej energii i klimatu, czyli Porozumienia Burmistrzów, łączącego tysiące przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, którzy dobrowolnie realizują na swoim terenie
europejskie cele klimatyczne i energetyczne, zobowiązało Gminę
Kolbuszowa do pogodzenia jej rozwoju z interesami mieszkańców
i środowiska.
Realizując postanowienia Porozumienia Burmistrzów, Gmina
Kolbuszowa zobowiązała się, że zredukuje emisję CO2 do 2020 roku
co najmniej o 20% w stosunku do 2006 roku.
Dla osiągnięcia założonego celu podjęto działania związane
z opracowaniem i wdrożeniem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Kolbuszowa”, w którym określono długoterminową strategię
oraz zaplanowano działania, zmierzające do ograniczenia wielkości
emisji, a także do wskazania możliwych źródeł finansowania zadań,
m. in. takich, jak:
-- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
-- budowa instalacji OZE (np. pompy ciepła, kolektory słoneczne,
ogniwa fotowoltaiczne):
-- instalacja fotowoltaiczna o mocy 80 kW na Krytej Pływalni
w Kolbuszowej oraz planowana dalsza jej rozbudowa o moc 40
kW,
-- planowana budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kW
na terenie oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej,
-- elektrownia wiatrowa w miejscowości Werynia,
-- przebudowa systemów grzewczych w sektorze prywatnym (wraz
z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła),
-- budowa ścieżek rowerowych,
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-- modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego,
-- wymiana źródeł światła w budynkach użyteczności publicznej,
-- wspieranie modernizacji przedsiębiorstw i placówek usługowych
w kierunku energooszczędnym.
Wprowadzanie działań na rzecz ochrony środowiska wpływa na
atrakcyjność gminy na tle innych gmin Podkarpacia. Gmina Kolbuszowa to gmina ekologiczna – jej nieskażone środowisko powoduje:
-- wzrost dochodów gminy,
-- rozwój turystyki i rekreacji regionu,
-- poprawa życia mieszkańców,
-- bogactwo flory i fauny (lasów, wód),
-- bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców,
-- walory estetyczne regionu.

Jan Zuba
Burmistrz Kolbuszowej
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Michał Majewski
Burmistrz Miasta Kościerzyna

Kościerzyna – miasto z klimatem

Poprawa jakości stanu powietrza to jeden z głównych celów Strategii
Rozwoju Miasta Kościerzyna, wobec czego gospodarka niskoemisyjna i działania na rzecz poprawy jakości stanu powietrza stanowią dla
naszego miasta priorytet.
Intensyfikacja działań proekologicznych jest niezbędna, gdyż
od 2006 roku rejon Kościerzyny zmaga się z problemem dużej emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza. Oceny roczne jakości powietrza w województwie pomorskim wykonane przez
WIOŚ, potwierdzają długotrwałe (od 2006 roku) alarmowe przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz
poziomu benzo(a)piorenu w pyle zawieszonym PM10, co skutkuje
najniższą oceną kwalifikacji jakości powietrza – C. Dlatego też strefa
kościerska od 2009r. objęta jest programem naprawczym ochrony
powietrza. W związku z tym, w 2011 roku Miasto Kościerzyna przystąpiło do Porozumienia Burmistrzów - oddolnego ruchu miast na
rzecz ochrony klimatu, i jednocześnie zostało aktywnym członkiem
Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. W 2012r. Rada
Miasta Kościerzyna przyjęła „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Kościerzyna” określający długoterminową
misję i cele miasta oraz konkretne działania z zakresu efektywności
energetycznej i ochrony powietrza do 2020r., a od lipca br. Miasto
posiada również „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kościerzyna”.
Naszym celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego
i ograniczenie zagrożeń ekologicznych. Cel ten z powodzeniem uzyskujemy poprzez realizację następujących projektów:
-- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – Przedmiotem projektu była kompleksowa termomoderni-

zacja sześciu budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta
m.in. budynki Przedszkoli i Szkół.
-- KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez
termomodernizację budynków Projekt polega na głębokiej termomodernizacji sześciu budynków Wspólnot Mieszkaniowych oraz
dziesięciu budynków wielorodzinnych należących do Miasta Kościerzyna. Jednym
-- z elementów trwającego Projektu jest baza danych pozwalająca na
inwentaryzację źródeł emisji.
-- Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i mieszkalnictwa zbiorowego Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego – W pierwszej kolejności w ramach perspektywy Unijnej
2007-2013 pozyskano dofinansowanie na sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej warunkującej przeprowadzenie kompleksowej
modernizacji energetycznej osiemnastu obiektów użyteczności publicznej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny (Miasto Kościerzyna oraz Gmina Kościerzyna). Obecnie Miasto
w partnerstwie z Gminą Kościerzyna pozyskało ponad 7 mln dofinansowania na realizację etapu inwestycyjnego Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020.
-- Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii Przedmiotem projektu było opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy farmy fotowoltaicznej oraz uzyskania decyzji i opinii pozwalających w dalszym etapie na realizacje
przedmiotowej inwestycji w latach 2014-2020.
-- Słoneczna Kościerzyna – budowa instalacji solarnej szansą wykorzystania odnawialnych źródeł energii - Projekt zrealizowany przez
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Stowarzyszenie Słoneczna Kościerzyna, które w partnerstwie z Gminą Miejską Kościerzyna, pozyskało ponad 1 mln zł dofinansowania
na zakup i montaż 187 instalacji solarnych w mieście. W wyniku
jego realizacji udało się ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.
-- Od kilkunastu lat Miasto realizuje również działania i kampanie
edukacyjno-informacyjne obejmujące promocję energooszczędnych
źródeł światła i oszczędności energii wśród mieszkańców oraz możliwości zmniejszenia zużycia energii w domu, w tym: kampanię „Kościerzyna mówi TAK oszczędności energii”, kampanię wśród szkół
„EURONET 50/50”, kampanię „Kościerzyna Miasto z Klimatem”,
kampanię dla województwa pomorskiego „Zielone Wrota”, a obecnie
otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację proekologicznego Projektu „Ekologicznie postępujesz – dymów nie emitujesz!”. Miasto organizuje również „Dni Energii”, w które aktywnie włączają się nie tylko
uczniowie szkół ale również pozostali mieszkańcy naszego powiatu.
Kościerzyna w 2013 oraz 2015 roku została laureatem konkursu
Eco-Miasto w kategorii efektywność energetyczna miast poniżej 100
tys. mieszkańców. Za realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” miasto zostało docenione i nagrodzone
w konkursie Ministerstwa Środowiska „Zielone miasta – w stronę
przyszłości” w kategorii efektywność energetyczna w budownictwie.
Najbliższe przedsięwzięcie z tego obszaru, dla którego obecnie
toczą się prace przygotowawcze to Projekt „Ziemia kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej”, w ramach którego
przewidziana jest kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ciągów komunikacyjnych przy zastosowaniu technologii LED,
utworzenie centrum zarządzania energią, rozbudowa miejskiej sie-

169

ci ciepłowniczej wraz z przyłączaniem nowych odbiorców indywidualnych oraz modernizacja istniejącego miejskiego źródła ciepła
poprzez wytwarzanie ciepła na bazie gazu. Kolejnym zamierzeniem
samorządu jest pozyskanie dofinansowania na zakup i montaż mikro-instalacji odnawialnych źródeł energii m.in. paneli fotowoltaicznych dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców.
Dla tych działań Miasto jeszcze w tym roku zamierza ubiegać
się o dofinansowanie w ramach konkursów Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wszystkie te działania pozwalają na pełniejsze wykorzystanie
lokalnych zasobów energii odnawialnej, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza w skali lokalnej i ponad lokalnej oraz poprawy zdrowia i podniesienia jakości życia mieszkańców. Realizowane
działania przyczynią się też do dywersyfikacji źródeł energii, zmniejszenia negatywnego oddziaływania produkcji energii cieplnej chociażby do ogrzania wody użytkowej i w efekcie do zdecydowanego
obniżenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.
Michał Majewski
Burmistrz Miasta Kościerzyna
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Halina Brdulak
Profesor Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie

Zrównoważone miasta.
Mapa drogowa do 2030 r.

Zmiany demograficzne, klimatyczne, związane z postępem technicznym(cyfryzacja) będą najsilniej oddziaływały na funkcjonowanie miast w przyszłości.
Oczekuje się, że liczba ludności na świecie wzrośnie w ciągu
najbliższych 3 dekad do ponad 9 mld (z obecnych 7 mld), za wyjątkiem kontynentu europejskiego, gdzie spodziewany jest spadek
o 30 mln (do 710 mln). Raporty prognostyczne przewidują, że liczba ludzi, którzy mieszkają na terenach wiejskich (dzisiaj jest ich
3,4 mld), będzie rosła do 2020 r., po czym zacznie spadać. Szacują,
że w 2050 r. będzie ich już tylko 3,1 mld. Chociaż Azja i Afryka
najszybciej się urbanizują, to ciągle tam mieszka 90 proc. światowej populacji wsi. Najwięcej mieszkańców wsi jest w Indiach - 857
mln. Na drugim miejscu są Chiny (635 mln).
Przesuwanie się centrów urbanizacji w kierunku Azji jest jednym z sygnałów o wzrastającej roli tego kontynentu w rozwoju gospodarczym i malejącej roli Europy.
Polska również odczuje zmiany depopulacyjne, w tym zjawiska związane ze starzeniem się społeczeństwa i zmniejszaniem
się zasobów pracy. Z kolei zmiany klimatyczne prowadzą do pojawiania się zjawisk atmosferycznych, dotychczas nie notowanych
na obszarach kontynentalnych. Gwałtowne i ulewne deszcze,
burze, trąby powietrzne powodują zniszczenia na terenach, których zabudowa i system odprowadzania wody deszczowej nie był
dostosowany do tak ekstremalnych zjawisk. Dodatkowo turbulencjom klimatycznym towarzyszy zanieczyszczenie środowiska.
Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia obciążenie
chorobami środowiskowymi odpowiada za 15-20 proc. wszystkich zgonów w Europie oraz za 18-20 proc. lat życia z różnym poziomem niesprawności. Z kolei cyfryzacja prowadzi do powstania koncepcji smart city, bazującej na inteligentnej technologii,
oddziałującej na funkcjonowanie miast we wszystkich aspektach
zrównoważonego rozwoju. Stanowi jednak również zagrożenie
powszechnej inwigilacji społecznej. Natomiast zmiany polityczne, następujące w krajach Unii Europejskiej prowadzą do radykalizacji nastrojów społecznych i zmniejszenia poziomu kapitału
społecznego. Towarzyszy im stagnacja gospodarcza widoczna
w całej Europie, powiązana z niepokojem odnośnie do trwałości idei Wspólnej Europy. Dodatkowym czynnikiem niepokoju
staje się migracja do Europy osób z innej kultury. Zjawiska te są
również widoczne w Polsce, gdzie poziom kapitału społecznego
jest jednym z najniższych wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Zagadnienia związane z jakością życia mieszkańców miast
stanowią istotny problem zainteresowania zarówno władz jak
też różnego rodzaju badaczy: ekonomistów, inżynierów, lekarzy,
psychologów, socjologów czy antropologów (szerzej na ten temat:
H. Brdulak, S. Knauf, J. Szołtysek, Miasta dla Pieszych – idea czy
rzeczywistość, Texter, Warszawa 2016). W mieście, jak w soczewce, widoczne są wszelkie problemy, patologie ale też uwidaczniają
się szanse dla jego mieszkańców. Miasta coraz bardziej się rozrastają, zajmują coraz więcej przestrzeni, na której, według prognoz
ONZ w 2050 r. będzie mieszkało 2/3 wszystkich ludzi. Już obecnie
54 proc. ludzi na świecie to mieszkańcy miast, które są odpowiedzialne za wytwarzanie ok. 70-80 proc. światowego PKB, 80 proc.
zużycia energii i 80 proc. gazów cieplarnianych. Powstają zatem
megaorganizmy, często o wielkości państw. Kluczowe zagadnienia
związane z funkcjonowaniem miasta to zatem zapewnienie mieszkańcom możliwości dobrego, zrównoważonego, w harmonii z otoczeniem życia, tak aby ich potrzeby mogły być zaspokojone bez
naruszania potrzeb innych mieszkańców.
Analizując bardziej szczegółowo problematykę związana
z funkcjonowaniem miasta warto popatrzeć na powyższe zagadnienie z trzech różnych perspektyw, które są osią idei zrównoważonego rozwoju:
Społecznej, Środowiskowej, Ekonomicznej
Nadrzędną perspektywą, łączące wszystkie trzy powyżej wymienione staje się obecnie bezpieczeństwo funkcjonowania w przestrzeni publicznej i prywatnej, bezpieczeństwo energetyczne
i związane z jakością powietrza i wody oraz bezpieczeństwo ekonomiczne, pozwalające na godne życie wszystkich obywateli.
Perspektywa społeczna obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia związane z funkcjonowaniem ludzi w mieście, poczynając

Zrównoważone miasta – życie w zdrowej atmosferze

Podejmowane działania i możliwe scenariusze zmian

o przestrzenie zielone, skwery, parki, a przede wszystkim włączanie
lokalnej społeczności do decydowania o ostatecznym kształcie takiej przestrzeni. Zagrożeniem pozytywnych zmian może być upolitycznienie samorządów a także zmniejszenie ich samodzielności
(przeniesienie decyzji na szczebel centralny). Rankingi, w ramach
których analizowany jest ten obszar, obejmują analizą również
zagadnienia związane z systemem transportowym (dostępność
komunikacji publicznej, ścieżki rowerowe), dostęp do opieki zdrowotnej i stan zdrowia mieszkańców, dostęp do edukacji i jej poziom mierzony wskaźnikami międzynarodowymi. Szczególną
uwagę OECD(OECD, 2013) zwraca jednak na pomiar subiektywnego dobrostanu (Subjective Well-being), w ramach którego wyróżnia się wymiar afektywny (dotyczący doświadczania pozytywnych i niedoświadczania negatywnych emocji i uczuć), poznawczy
(związany z oceną życia jako całości lub też określonych jego
aspektów, określany jako stopień zadowolenia lub satysfakcji) oraz
psychologiczny (dotyczący określonych aspektów funkcjonowania
człowieka jak: zgodność z wyznawanymi zasadami, samorozwój,
posiadanie sensu i celu w życiu). Do subiektywnego dobrostanu
włączane są również miary szczęścia i zdrowia. Samoocena stanu
zdrowia związana jest z definicją zdrowia, przyjętą przez Światową
Organizację Zdrowia, jako „stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu ( a nie tylko całkowity brak choroby
czy kalectwa).” W Polsce takie badania są prowadzone w ramach
Diagnozy Społecznej. Tak więc można stwierdzić, że idea zrównoważonego rozwoju w coraz większym stopniu uwzględnia również
czynniki behawioralne jako kluczowe dla pełnej harmonii życia.
Jednak w przypadku miast warto byłoby przeprowadzać bardziej
szczegółowe badania – nie tylko dotyczące całych aglomeracji,
ale w podziale na poszczególne dzielnice i mniejsze obszary. Cechą charakterystyczną dużych organizmów miejskich jest bowiem
ich niejednorodność pod względem urbanistycznym, społecznym
i ekonomicznym co determinuje również różnice w poziomie życia. Miasta są często ośrodkami odrębnymi kulturowo, z jednej
strony stanowią odzwierciedlenie kultury charakterystycznej dla
danego kraju lub regionu, z drugiej jednak dzięki mieszaniu się
kultur (osoby napływowe, przybysze z innych krajów) mogą być
zupełnie odrębnymi jednostkami kulturowymi, tak jak przykładowo Nowy York, Tokio czy Warszawa lub Wrocław. Często mówi
się, że miasto ma swój charakter i sprzyja kreatywności mieszkańców, wyzwala nowy potencjał, energię do pozytywnych zmian.
Zdaniem autorki energia miasta w dużym stopniu zależy od równowagi między różnymi, wcześniej już wymienionymi czynnikami. Jednak w największym stopniu energię tę tworzą ludzie, którzy
w mieście znajdują przestrzeń do swojego rozwoju oraz inspiracji
dzięki przynależności do różnych organizacji i stowarzyszeń.
Jakość życia mieszkańców jednak maleje w wyniku zagrożeń
związanych z zanieczyszczeniem środowiska, kongestią(zatłoczeniem miast, a zwłaszcza centrów miast w efekcie wzrastającej liczby samochodów osobowych), obniżeniem poziomu bezpieczeństwa, zmniejszaniem obszarów zielonych czy też zabudową wolnej
przestrzeni.
Dlatego też w ramach Unii Europejskiej podjęto program,
promujący miasta, w których działania władz samorządowych
oraz organizacji pozarządowych spowodowałyby poprawę warunków życia mieszkańców.
Zagadnienie związku wskaźników ekonomicznych z poczuciem dobrostanu ludzi było badane już w XX wieku, jednak zakres
badań uległ rozszerzeniu pod koniec zeszłego wieku i na początku
XXI wieku. Związane to było przede wszystkim z dynamicznym
rozwojem urbanizacji, wzrostem liczby megamiast i wzrostem
liczby ich mieszkańców. Gdy w latach 50-tych XX wieku wśród 30
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największych miast na świecie aż 10 znajdowało się w Europie, 8
w Azji, 7 – w Ameryce Północnej i 4 w Ameryce Łacińskiej i Afryce, to w 2015 r. – aż 15 znajduje się w Azji, 5 – w Ameryce Łacińskiej, 4- w Europie, i po 3 a Afryce i Ameryce Północnej. Do 2030
r. liczba megamiast w Azji wzrośnie do 18, a w Europie zmaleje do
1 (Istambuł). Nie zmieni się liczba megamiast w Afryce, Ameryce
Północnej i Łacińskiej, pojawią się natomiast 3 nowe miasta z Półwyspu Indyjskiego (2 z Indii i 1 z Pakistanu). Gdy w 1950 r. największe miasto z analizowanej „30” liczyło 12,3 mln mieszkańców,
to w 2015 r.– osiągnęło poziom – 38 mln (Tokio), przewyższając
tym samym liczbę ludności w Polsce.
W 1990 r. było tylko dziesięć tzw. megamiast, czyli liczących
ponad 10 mln mieszkańców. Dziś jest ich już 28, mieszka w nich
453 mln ludzi.
Największe pod względem liczby mieszkańców miasto świata
to dzisiaj 38-milionowe Tokio. Na drugim miejscu jest Delhi (25
mln), później Szanghaj i Meksyk (po 23 mln), Bombaj i Sao Paulo
(po 21 mln). Na kolejnych miejscach są Osaka i Kair. Zmiany w zakresie poziomu urbanizacji w 2030 r. (prognoza) zostały przedstawione na poniższym wykresie.
Środowisko. Główne zagrożenie - zanieczyszczenie powietrza
W 2014 r. według danych OECD 52 proc ludności było narażone na
życie w regionach o natężeniu zanieczyszczenia powietrza powyżej wielkości wskaźnika rekomendowanego przez WHO. Istotny
jest poziom zróżnicowania występujący w poszczególnych krajach.
Najniższy poziom można zaobserwować w Nowej Zelandii, Islandii i Irlandii. Są to również najczystsze regiony. Najwyższy poziom
różnic występuje we Włoszech i Korei.
Polska należy do krajów o największym poziomie zanieczyszczenia powietrza. Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza w miastach jest wielokrotnie wyższy niż dopuszczalny. Wynika to przede
wszystkim z zanieczyszczeń, spowodowanych przez ogrzewane
węglem gospodarstwa domowe, spaliny generowane przez samochody, stojące w coraz większych korkach (zatłoczenie centrów
miast) i braku utrzymania rygorów budowy, zabudowując otwarte
przestrzenie dla korytarzy wentylacyjnych miasta. Z danych GUS
z 2016 r. dotyczących zrównoważonego rozwoju wynika, że w 2014
r. struktura wiekowa samochodów prywatnych uległa pogorszeniu
w stosunku do 2011 r.. Wzrosła liczba samochodów 16-20 letnich(
z 19,7 do 21,9 proc.) i 21-25 letnich(z 9,6 do 12 proc.). O prawie 3
punkty procentowe wzrósł również udział pojazdów 31-letnich
i starszych do poziomu 12,2 proc. Zmniejszył się natomiast udział
samochodów 10-15- letnich o 5 punktów procentowych (do 26,2
proc.) i 6-9-letnich o 0,4 pp. oraz 2-5 letnich o 2 pp. Na niezmienionym poziomie pozostaje udział samochodów 1 rocznych (2,6
proc.).
Mimo dużego poziomu zanieczyszczenia miast mieszkańcy w zdecydowanej większości dużych aglomeracji są przeciwni
wprowadzeniu dodatkowych opłat za wjazd do centrum miasta
czy też wprowadzeniu dodatkowych opłat parkingowych w dni
wolne od pracy. Jak pokazują doświadczenia dużych aglomeracji
jak Londyn czy Sztokholm, wdrożenie tzw. opłaty kongestyjnej
(z tytułu zatłoczenia miast) powinno być związane z rozwojem
transportu publicznego, zapewniającego wysoką jakość obsługi
oraz z odpowiednią kampanią informacyjną, uświadamiającą zagrożenie środowiska i zdrowia mieszkańców.
Z kolei poziom zanieczyszczenia pyłem zawieszonym w powietrzu (najbardziej szkodliwym, tzw. PM 10) według danych Komisji Europejskiej w ciągu ostatnich 5 lat ( w tym również w 2014
r.) był stale przekraczany w ujęciu dobowym w 35 spośród 46 stref
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jakości powietrza. Ponadto w 9 strefach stale były przekraczane
również roczne dopuszczalne wartości. Ten typ zanieczyszczenia spowodowany jest głównie tzw. niską emisją (emisja ze źródeł
o wysokości do 40 m) z ogrzewania gospodarstw domowych.
Jak ocenia Komisja z tytułu zanieczyszczenia powietrza
przedwcześnie w Europie umiera 440 tys. osób, a w Polsce ponad
44 tys.
Demografia – zmniejszenie populacji mieszkańców miast w Polsce.
Z opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny „Prognozy
ludności na lata 2014-2050” wynika, że do 2050 r. populacja Polski
zmniejszy się do prawie 34 mln ludności ( wobec 38,5 mln w 2016
r. wg GUS i 36,5 mln wg Eurostatu) .
Mediana wieku, która w 2014 r. wynosiła 38,6 roku wzrośnie
do 50,2.
Negatywnych zmian należy się również spodziewać w tzw.
indeksie starości ( proporcja osób w wieku 65 lat i więcej do osób
w wieku 0-14 lat). W 2015 r. wyniósł on 983 (czyli na 1000 osób
w wieku 0-14 lat przypadało 983 osoby w wieku 65+). W 2050 r.
wyniesie on prawie 2700! Ocenia się, że nastąpi zmniejszenie liczby dzieci w wieku 0-14 lat o 0,7 mln (z 2 mln w 2014 r. do 1,3 mln
w 2050 r.) w wyniku niskiego przyrostu naturalnego i malejącej
liczby kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat).
W Polsce zmiany demograficzne spowodują, że również obniżeniu ulegnie liczba mieszkańców miast z 60,5 proc. do 55,5
proc. Jak wynika z analizy trendów wśród głównych powodów
takiej sytuacji można wymienić szybsze starzenie się ludności
w miastach i nasilenie się procesów suburbanizacji (migracja
ludności z miast do gmin podmiejskich). Zakłada się, że do 2030
r. liczba osób mieszkających na wsi będzie się zwiększać, a następnie nastąpi odwrócenie trendu, jednak nie we wszystkich
województw. Przykładowo w województwie pomorskim liczba
ludności wiejskiej zwiększy się o 20,4 proc. a w wielkopolskim

o 12,8 proc. Z kolei w innych województwach liczba ludności
wiejskiej zdecydowanie się zmniejszy – rekordowo w podlaskim
(o 20 proc.), w lubelskim (o 17,8 proc.) i warmińsko-mazurskim
(o 14,7 proc.).
Z prognoz GUS wynika, że do 2050 r. populacja części województw zmniejszy się nawet o ponad 20 proc.( m.in. opolskie,
łódzkie) a osoby na emeryturze będą stanowić 40 proc. społeczeństwa. Minimalny wzrost zaludnienia spodziewany jest jedynie
w województwie mazowieckim.
Tak więc w Polsce możemy się spodziewać zarówno wzrostu
jak też spadku liczby ludności w miastach (występowanie równolegle procesów dezurbanizacji i rewitalizacji centrów), z przewagą
tych ostatnich; zmniejszenie się liczby mieszkańców bezpośrednio przekłada się na budżet miasta (wpływy z podatków) – stąd
też rozwiązania mające na celu zachęcanie osób zamieszkałych
w miastach, ale nie płacących podatków do zameldowania się
(jako przykład może posłużyć karta warszawiaka, dająca określone przywileje w korzystaniu z usług i rozrywki).
Wybrane rankingi, badające czynniki oddziałujące na jakość życia w miastach
Poniżej zostały zaprezentowane przykłady rankingów zrównoważonego rozwoju – zasady przygotowania badań OECD dotyczące
krajów i bazujący w części na OECD ale również na innych raportach – ranking miast realizowany przez Arcadis, rekomendowany
również przez polskie Ministerstwo Środowiska.
Wśród 11 badanych obszarów w danym kraju, które wpływają na poziom jakości życia OECD wyróżniło poziom dochodów
na gospodarstwo domowe, liczbę pokoi przypadających na osobę
(w tym również wyposażenie pokoi), stan zdrowia (długość życia,
czas przejścia na emeryturę), poziom wykształcenie (lata nauki,
wyniki w specjalnym teście PISA), jakość środowiska (zanieczyszczenie powietrza, zgodnie z normami WHO oraz satysfakcja z jakości wody), bezpieczeństwo osobiste (liczba zabójstw i zgłoszo-
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„Oczekuje się, że liczba ludności na świecie wzrośnie
w ciągu najbliższych 3 dekad do ponad 9 mld
(z obecnych 7 mld), za wyjątkiem kontynentu
europejskiego, gdzie spodziewany jest spadek o 30 mln
(do 710 mln).”

nych incydentów kryminalnych), zaangażowanie społeczeństwa
- postawa obywatelska (udział w wyborach, konsultacje społeczne),
dostęp do usług internetowych (liczba połączeń szerokopasmowych), równowaga między pracą i czasem wolnym (liczba godzin
w pracy, liczba godzin przeznaczonych na czas wolny), relacje społeczne (dostęp do grup wsparcia), subiektywny poziom dobrostanu
( jakość życia).
Postępujący proces urbanizacji spowodował również zainteresowanie badaniami porównawczymi, których celem jest generalnie analiza jakości życia w mieście. W 2016 r. został opublikowany
raport dotyczący najbardziej zrównoważonych miast na świecie
(Arcadis Sustainable Cities Index 2015), w którym analizowano
trzy podstawowe kryteria 3 P (ang. People, Planet, Profit):
Rozwój społeczny - People, w tym: jakość życia mieszkańców
(komunikacja miejska, dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji,
poziom nierówności w wysokości zarobków, równowaga między
pracą zawodową a życiem prywatnym, proporcje między osobami aktywnymi zawodowo a nieaktywnymi, powierzchnia terenów
zielonych)
Wpływ miast na środowisko naturalne - Planet (zużycie energii i udział w zużyciu energii źródeł odnawialnych, poziom recyklingu, poziom emisji gazów cieplarnianych, ryzyko wystąpienia
katastrof żywiołowych, zanieczyszczenie powietrza, dostęp do
wody pitnej i systemów sanitarnych)
Czynniki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu – Profit
(infrastruktura transportowa, łatwość prowadzenia działalności
gospodarczej, rola miasta w całym systemie gospodarczym, ceny
nieruchomości, koszt życia, wysokość produktu krajowego brutto
w przeliczeniu na 1 mieszkańca, efektywność energetyczna)
Celem badania było wskazanie miast, które znalazły „złoty
środek”, pozwalający na harmonijny rozwój w wymienionych powyżej trzech obszarach.
Według badaczy Arcadis miasto, rozwijające się harmonijnie
(w sposób zrównoważony) dysponuje dobrze rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej, dostępnym również dla mieszkańców
o niskich dochodach, pozwalającym na szybkie i tanie przemieszczanie się w obrębie miasta. Dodatkowo konieczny jest również
system zaopatrywania w czystą wodę, system zabezpieczeń społecznych i sprawnie działających instytucji publicznych, gdzie stan
zdrowia mieszkańców jest istotnym czynnikiem oceny. Z punktu
widzenia możliwości rozwoju gospodarczego ważne są odpowiednie kwalifikacje pracowników i ich dostępność.

W raporcie wykorzystano dane, publikowane przez OECD,
WHO, Międzynarodową Organizację Pracy (ILO), ONZ, czy też
Bank Światowy.
Warto przytoczyć główne wnioski, jakie wynikają z raportu.
Przede wszystkim łatwiej jest monitorować i zarządzać tzw. twardymi wskaźnikami (obszary – wpływ na środowisko oraz rozwój
gospodarczy) niż podejmować działania w sferze jakości życia. Jakość życia jest pojęciem subiektywnym i może być uzależniona,
zdaniem autorki, w dużej mierze od poziomu zaufania. Dobrostan
związany jest z poczuciem bezpieczeństwa, dobrymi relacjami,
przynależności do określonej grupy, swobodą w nawiązywaniu
nowych kontaktów. Spośród badanych miast pod kątem rozwoju
społecznego najlepiej wypadł Rotterdam w Holandii. Z kolei wśród
pierwszej dziesiątki najbardziej zrównoważonych miast znalazło
się 7 europejskich i 3 azjatyckie.
Szczegółowa analiza poszczególnych miast ze względu na wymienione trzy kryteria została zilustrowana na trzech poniższych
wykresach.
Nowe modele biznesu – ekonomia współdzielenia jako szansa dla zwiększenia poziomu kapitału społecznego, zmniejszenia zanieczyszczenia
powietrza w miastach, oszczędnego gospodarowania zasobami i partycypacyjnego zarządzania.
W tradycyjnej ekonomii wartość jest kreowana przez produkt lub
usługę w opozycji do relacji kreowanej w sieci. Modele biznesowe
są zróżnicowane, ponieważ zarówno konsumenci, jak też pracownicy są oddzieleni od siebie. Wartość tworzy się niezależnie od interakcji między obiema grupami. W przypadku ekonomii współdzielenia wartość jest kreowana przez użytkowników, zarówno
konsumentów jak też współpracowników, którzy współdzielą między siebie zasoby, stanowiąc część sieci. Model biznesowy rozwija
się dzięki połączeniu i interakcji między obiema grupami użytkowników.
Tradycyjny model konsumpcji bazuje na interakcji między
biznesem i konsumentem, gdy nowy model rozwija się dzięki
oszczędnemu użytkowaniu zasobów w ramach sieci.
Nowy model wymaga jednak zupełnie innego podejścia do
tworzenia wartości. Przede wszystkim istotą jest „współużytkowanie”. W tym przypadku własność prywatna przestaje mieć takie
znaczenie jak obecnie, zwłaszcza w europejskiej kulturze. Współ-
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Wykres nr 3 Ranking 50 miast na świecie ze względu na kryterium środowiskowe (Planet). Na wykresie wskazano kategorie, które były analizowane w ramach tej grupy.
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Wykres nr 4. Ranking 50 miast na świecie ze względu na kryterium gospodarcze (Profit). Na wykresie wskazano kategorie, które
były analizowane w ramach tej grupy.
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Wykres nr 2 Ranking 50 miast na świecie ze względu na kryteria społeczne (People). Na wykresie wskazano kategorie, które były
analizowane w ramach tej grupy.
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użytkowanie oznacza również współdzielenie. Przykładowo własne miejsce parkingowe, które nie jest wykorzystywane w ciągu
dnia pracy może być użyczone za niewielką opłatą innej osobie,
która właśnie w tym czasie zgłasza zapotrzebowanie na to miejsce.
Wolne miejsce w prywatnym samochodzie w czasie podróży do
określonego punktu docelowego może być również udostępnione
za pewną opłatą współpasażerowi. Dzięki temu wzrasta poczucie
współodpowiedzialności za oszczędne gospodarowanie zasobami
a także tworzą się relacje między różnymi osobami, które sprzyjają
budowie kapitału społecznego. Podstawą tworzenia kapitału społecznego jest zaufanie do innej osoby i właśnie zaufanie jest niezbędnym czynnikiem do rozwoju ekonomii współdzielenia.
Ekonomia współdzielenia oparta jest zatem na relacjach, zaufaniu, zespołowości i naturalnej potrzebie człowieka do pomagania innym. Jest ona w opozycji do dość dynamicznie rozwijającego
się nurtu konsumeryzmu, w którym dominuje chęć posiadania
na własność najnowszych modeli różnych przedmiotów, w tym
również prywatnego samochodu. W konsumeryzmie cykl życia
produktu jest coraz krótszy, a „stary” technologicznie produkt zastępowany jest nowym. W ekonomii współdzielenia preferowane
są zachowania proekologiczne, gdzie produkty są używane długo a w momencie zużycia przerabiane na inne produkty, równie
użyteczne. Dominuje podejście 3 R (redukcja marnotrawstwa, powtórne użycie- reuse, recykling). Ekonomia współdzielenia, zdaniem autorki, jest odpowiedzią na narastające problemy związane
z niestabilną gospodarką, zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem się zasobów naturalnych, pogłębiającą się alienacją społeczną. , Tworzy ramy dla zrównoważonego rozwoju, bazując na wartościach i współodpowiedzialności. W przypadku zatłoczonych
coraz bardziej miast może stanowić alternatywę dla wszechogarniającego konsumeryzmu, niepohamowanej potrzeby gromadzenia dóbr i dążenia do zwiększania poziomu bogactwa i władzy bez
poszanowania potrzeb innych grup społecznych.
Rekomendacje. Zrównoważone miasta w 2030 r.
w Polsce
Obecne wyzwania przed którymi stoją miasta w Polsce to: depopulacja, wzrost udziału osób starszych w społeczeństwie, suburbanizacja, zanieczyszczenie miast (niska jakość powietrza), zatłoczenie
(kongestia), nieład przestrzenny, niski poziom zaufania społecznego, niski poziom współdziałania społeczności lokalnej, brak
wykorzystania dobrych wzorców w zakresie niskoenergetycznego
budownictwa, ograniczenie zasobów (wody, energii), zmniejszanie uprawnień samorządów i trudność w pozyskiwaniu środków
finansowych, niespójny system wykorzystania nowych technologii
(Internet Rzeczy i Big Data) do zarządzania miastem.
Jak rozwijać idee zrównoważonego miasta? Rekomendacje
i i inspiracje
1. Odpowiedzialność za zrównoważony rozwój w miastach
spoczywa na wszystkich interesariuszach: władzy, przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych, organizacjach pozarządowych, mediach, uczelniach, zarządzających siecią energetyczną
i kanalizacyjną, systemem transportowym, użytkownikach sieci
i innych grupach społecznych. Tylko stworzenie partycypacyjnego
modelu zarządzania, w którym każdy użytkownik i producent ma
możliwość zabrania głosu, ale także chce zabrać głos poszukując
rozwiązań konstruktywnych, akceptowanych przez innych, daje
szansę na efektywny dyskurs.
2. Szczególna rola przypada samorządom, które powinny mieć
z jednej strony swobodę decydowania o kierunkach rozwoju lokalnego, z drugiej zaś – zobowiązanie do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Samorządy powinny być odpolitycznione.
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Konieczne jest rozwiązanie palącego problemu finansowania samorządów, źródeł pozyskiwania środków finansowych, zwłaszcza
po ustaniu zasilania z Unii Europejskiej. Warto posiłkować się dobrymi praktykami dostępnymi zarówno w Polsce, jak też w innych
miastach europejskich i globalnych.
3. Ekonomia współdzielenia może stanowić przykład oszczędnego i odpowiedzialnego gospodarowania zasobami, przy poszanowaniu praw innych użytkowników i we współdziałaniu z nimi.
Współdzielone miejsca parkingowe, miejsca w samochodzie,
większe wykorzystanie transportu publicznego, rowerów, pojazdy
autonomiczne a także możliwości jakie daje cyfryzacja (Big Data
i Internet Rzeczy) pozwala na ekonomiczne zarządzanie zasobami
oraz włączanie różnych grup społecznych, dotychczas wyłączonych (przykładowo aplikacja dla osób bezrobotnych, o kwalifikacjach remontowo-budowlanych)
4. Zahamowanie tendencji naruszania ładu przestrzennego,
zajmowanie przez developerów zielonych przestrzeni, naruszanie
kanałów wentylacyjnych miasta w wyniku niekontrolowanej zabudowy. Opracowanie ładu przestrzennego dla wszystkich miast
w Polsce we współpracy z architektami, urbanistami, transportowcami. Stworzenie miast przyjaznych ludziom, bezpiecznych, tworzących przestrzeń do innowacji i kreatywności dla mieszkańców
i przyjezdnych.
5.Zahamowanie tendencji suburbanizacyjnych, zmniejszenie dystansu między pracą i domem. Stworzenie przestrzeni do
współpracy w dowolnych miejscach, niekoniecznie w wydzielonym budynku, w którym gromadzą się pracownicy danej firmy.
Zmniejszenie liczby przejazdów wewnątrz miasta, zwiększenie
dostępności miejsc w wyniku pieszego spaceru lub wykorzystania
roweru, w ostateczności skorzystania z prywatnego samochodu.
6. Zwiększenie nacisku na budowaniu dobrostanu mieszkańców( w szerokim rozumieniu OECD), badanie potrzeb i subiektywnego stanu zadowolenia z życia w podziale na poszczególne
dzielnice danego miasta i w ujęciu dynamicznym. W przypadku
danych statystycznych jednostka może być określona na poziomie kilku tysięcy mieszkańców. Jako przykład może służyć Atlas
Miasta Łódź, opracowany w 2002 r. i dostosowany dla słabo słyszących i niewidomych w 2013 r. oraz system InterSit. Niektóre
miasta w Polsce również publikują wyniki badań dotyczące przede
wszystkim szlaków komunikacyjnych mieszkańców.

Halina Brdulak
Profesor Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie
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Przypisy

Ochrona powietrza przed
zanieczyszczeniem – działania
kontrolne NIK i ich następstwa
Krzysztof Kwiatkowski
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy
(Dz. U. UE L nr 152 z dnia 11 czerwca 2008 r.).
2 Dane na podstawie: Analiza możliwości
ograniczania niskiej emisji ze szczególnym
uwzględnieniem sektora bytowo-komunalnego,
sporządzona przez Atmoterm S.A. na zamówienie Ministerstwa Środowiska, Opole 2011.
3 Air quality in Europe – 2013 report, European
Environment Agency, 2013 (http://www.eea.
europa.eu//publications/air-quality-in-europe-2013).
4 Benzo(a)piren to organiczny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).
Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą,
zaś dużą toksyczność przewlekłą co związane
jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie.
Podobnie jak inne WWA, jest związkiem silnie
rakotwórczym. Posiada również właściwości
mutagenne. Do innych działań niepożądanych zalicza się podrażnienie oczu, nosa,
gardła i oskrzeli. Benzo(a)piren jest częstym
składnikiem zanieczyszczeń powietrza, który
towarzyszy tzw. niskiej emisji
5 Dane takie wynikają m.in. z następujących
opracowań (dostępnych na stronach internetowych: http://www.euro.who.int, http://www.eea.
europa.eu, http://www.krakow.pios.gov.pl):
− WHO Air quality guidelines for particulate
matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur
dioxide – Global update 2005, Summary of risk
assessment, WHO 2006,
− Review of evidence on health aspects of air
pollution – REVIHAAP Project, WHO Regional
Office for Europe, 2013,
− Health effects of particulate matter – Policy
implications for countries in eastern Europe,
Caucasus and central Asia, WHO 2013,
− Air quality in Europe – 2013 report, European
Environment Agency, 2013,
− Raport o stanie środowiska w województwie
małopolskim w 2011 r., WIOŚ w Krakowie 2012,
Biblioteka Monitoringu Środowiska.
Jakość powietrza w Polsce
na tle Unii Europejskiej
Anna Dworakowska
1 WHO Air quality guidelines for particulate
matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. Global update 2005. Summary of risk assessment. Światowa Organizacja Zdrowia, 2006.
2 Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), art. 87 ust. 2

3 Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce
za rok 2014, Państwowy Monitoring Środowiska,
Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2015;
Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za
rok 2013, Państwowy Monitoring Środowiska,
Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2014;
Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za
rok 2012, Państwowy Monitoring Środowiska,
Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2013;
Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za
rok 2011, Państwowy Monitoring Środowiska,
Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2012
4 WHO Air quality guidelines for particulate
matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur
dioxide. Global update 2005. Summary of risk
assessment. Światowa Organizacja Zdrowia,
2006.
5 http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/
6 Oceny jakości powietrza w strefach w Polsce
za 2014, 2013, 2012, 2011, Państwowy Monitoring Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska,
Warszawa
7 Dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
w otaczającym powietrzu
8 Oceny jakości powietrza w strefach w Polsce
za 2014, 2013, 2012, 2011, Państwowy Monitoring Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska,
Warszawa
9 WHO Air quality guidelines for particulate
matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. Global update 2005. Summary of risk assessment. Światowa Organizacja Zdrowia, 2006.
10 Dane z monitoringu jakości powietrza
w Londynie dostępne na: londonair.uk.org.
11 Dane Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony
Środowiska w Katowicach, Krakowie, Warszawie
oraz Wrocławiu.
12 NO2 Concentrations and Distance from
Roads, raport przygotowany przez Air Quality
Consultants Ltd. Na zlecenie brytyjskiego ministerstwa Department for Environment, Food and
Rural Affairs, dostępny na: http://laqm.defra.
gov.uk/tools-monitoring-data/no2-falloff.html.
13 Obliczono za pomocą kalkulatora udostępnionego przez brytyjskie ministerstwo Department for Environment, Food and Rural Affairs,
dla stacji na Alejach w Krakowie. Kalkulator
dostępny na: http://laqm.defra.gov.uk/tools-monitoring-data/no2-falloff.html.
14 Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3,
NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata
2013 – 2014 w układzie klasyfikacji SNAP i NFR,
Raport podstawowy; Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami,

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy
Instytut Badawczy, Warszawa 2016
15 Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Małopolska 2023 – w zdrowej atmosferze. Kraków 2013
16 Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce
za rok 2013, Państwowy Monitoring Środowiska - Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa
2014
17 Źródło: Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO,
NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za
lata 2013 – 2014 w układzie klasyfikacji SNAP
i NFR, Raport podstawowy; Krajowy Ośrodek
Bilansowania i Zarządzania Emisjami,

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy
Instytut Badawczy, Warszawa 2016

18 Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce
za rok 2013, Państwowy Monitoring Środowiska - Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa
2014
19 Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Małopolska 2023 – w zdrowej atmosferze. Uzasadnienie. Kraków 2013
20 Źródło: Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO,
NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za
lata 2013 – 2014 w układzie klasyfikacji SNAP
i NFR, Raport podstawowy; Krajowy Ośrodek
Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Instytut
Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut
Badawczy, Warszawa 2016
21 Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce
za rok 2013, Państwowy Monitoring Środowiska - Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa
2014
22 Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Małopolska 2023 – w zdrowej atmosferze. Kraków 2013
23 Źródło: Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO,
NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za
lata 2013 – 2014 w układzie klasyfikacji SNAP
i NFR, Raport podstawowy; Krajowy Ośrodek
Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Instytut
Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut
Badawczy, Warszawa 2016
24 Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Małopolska 2023 – w zdrowej atmosferze. Kraków 2013
25 Air Quality in Europe – 2015 report. Europejska Agencja Środowiska, 2015
26 Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce
za rok 2013, Państwowy Monitoring Środowiska - Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa
2014

179

Poprawa jakości powietrza dzięki rozwojowi niskoemisyjnych technologii
ogrzewania budynków
Krystyna Kubica, Robert Kubica
1 http://www.kobize.pl/uploads/materialy/
materialy_do_pobrania/krajowa_inwentaryzacja_emisji/Bilans%20emisji%20%20raport%20
podstawowy_2013.pdf.
2 http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2013
3 S. Mudgal, L. Turunen, R. Stewart, M. Woodfield, K. Kubica, R. Kubica; Lot 15 Solid fuel
small combustion installations, Task 1-8; http://
www.eceee.org/ecodesign/products/solid_fuel_
small_combustion_installations
4 https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/
poprawa-jakosci-powietrza/
5 R. Kubica, K. Kubica, Rozwiązania techniczne dla ograniczenia emisji; Działania na rzecz
poprawy jakości powietrza; Katowice, GIG 2014,
ISBN 978-83-61126-84-3; str. 56-135
6 R. Kubica, K. Rymwid-Mickiewicz; Możliwości ograniczenia emisji pyłu i związanych
z nim zanieczyszczeń ze spalania paliw stałych
w instalacjach o mocy poniżej 50 MW; Przemysł
Chemiczny, 2016, nr 3, tom 95, str. Str. 464-471
7 K. Kubica; Spalanie mułów węglowych
w źródłach małej mocy poważnym zagrożeniem
dla zdrowia ludzi i środowiska. Koniecznie wycofać; Ekologia 1/2013 str.13-14, www.pie.pl

kosprawnych urządzeń grzewczych małej mocy
– zalecenia jakościowe, prognoza podaży i popytu;
Konferencja konferencję „Paliwa stałe w programach PONE w świetle tzw. Ustawy antysmogowej”, Polska Izba Ekologii, Katowice, 28 stycznia
2016; http://www.pie.pl/materialy/_upload/
Konf_PONE/prez/2_2_L_Kurczabinski.pdf
14 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,
(Rozporz. UE 2015.1189 kotły paliwo stałe.pdf)
15 Z. Tałach, P. Cembala; Nowoczesne systemy
odprowadzania spalin z instalacji spalania paliw
stałych małej mocy; Konferencja konferencję
„Paliwa stałe w programach PONE w świetle tzw. Ustawy antysmogowej”, Polska Izba
Ekologii, Katowice, 28 stycznia 2016; http://www.
pie.pl/materialy/_upload/Konf_PONE/prez/2_4_
PCembala_ZTalach.pdf
16 K. Kubica, L. Kurczabiński; Opracowanie nt.
„PALIWA WĘGLOWE UŻYTKOWANE W SEKTORZE KOMUNALNYM Koszt pozyskania energii
użytkowej z węgla kamiennego w instalacjach
małej mocy w sektorze mieszkalnictwa; Informacja dla Ministerstwa Środowiska, Katowice, 9
września 2015r.
17 Kubica K., Kubica R., Zawiejska Z., Szyrwińska I., Ocena efektów ekologicznych i społecznych PONE na przykładzie projektu pilotażowego w Mieście Tychy”; Raport Nr 0433, NILU
Polska, Katowice, maj 2005 r.

8 Krajowy Program Ochrony Powietrza, MŚ
Warszawa 2015r.
9 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie
ustawy - Prawo ochrony środowiska, Dz. U.
z 2015 r. poz. 1593; http://dziennikustaw.gov.pl/
du/2015/1593
10 K. Kubica; Czyste ciepło z paliw stałych
dla sektora komunalno-bytowego - techniczne
i pozatechniczne działania w aspekcie tzw.
ustawy antysmogowej oraz KPOP, Konferencja
konferencję „Paliwa stałe w programach PONE
w świetle tzw. Ustawy antysmogowej”, Polska
Izba Ekologii, Katowice, 28 stycznia 2016; http://
www.pie.pl/materialy/_upload/Konf_PONE/
prez/1_1_KKubica_akt.pdf
11 PN EN 303-5:2012E; Kotły grzewcze Część
5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym
i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wymagania,
badania i oznakowanie; https://pzn.pkn.pl/kt/
info/published/9009434983
12 K. Kubica, Właściwości węgla jako paliwa
dla czystszej energii z kotłów węglowych małej
mocy Magazyn Instalatora, 2013, nr 1, 14
13 L. Kurczabiński, Paliwa węglowe dla wyso-

Wpływ transportu na stan jakości
powietrza
w miastach polskich
Wojciech Suchorzewski
1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn.
24.08.2012 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu, Dz. U. z 2012 r., poz.
1031.
2 Badyda A.J. Zanieczyszczenia powietrza –
przyczyny problemu , jego skutki i możliwości
przeciwdziałania. 2015.
3 Jędrak J., Badyda A., Konduracka E. Wpływ
zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie,
2016.
4 Air Quality in Europe – 2015 report. European Environment Agency.
5

ibidem

6 Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku
(z perspektywą do 2030 roku). Dokument Implementacyjny, zał. 1. Uchwała RM 22.01.2013.
7 Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2014.

8 Raport o stanie środowiska w województwie
małopolskim, WIOŚ, 2013
9 Wrocławska Polityka Mobilności. Uchwała nr
XLVIII/1169/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
19 września 2013 r.
10 Program ochrony środowiska dla m.st.
Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do
2023 r. projekt, 2016.

NISKA EMISJA – PALĄCY PROBLEM
POLSKICH DOMÓW
Andrzej Guła
1 Opis typowego domu jednorodzinnego
został stworzony w oparciu o wspólne badania
Instytutu Ekonomii Środowiska, CEM Instytut
Badań Rynku i Opinii Publicznej, Krajowej
Agencji Poszanowania Energii, Stowarzyszenia
Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych2
2 Dane z badań Instytutu Ekonomii Środowiska oraz Instytutu CEM wykonanych w 2014 r. na
reprezentatywnej losowej ogólnopolskiej próbie
N=500 właścicieli domów jednorodzinnych. Obliczenia szacunkowe stan na koniec 2015 r.
3 Instytut Ekonomii Środowiska, Przegląd
Efektywności Energetycznej, Kraków 2014 r.
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE ustanawiająca ogólne zasady
ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla
produktów związanych z energią.
5 Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z 28
kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe
6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
2010/30/UE w sprawie wskazania poprzez
etykietowanie oraz standardowe informacje
o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią
7 Instytut Ekonomii Środowiska, CEM Instytut
Badań Rynku i Opinii Publicznej. 2014.
8 Rynek urządzeń grzewczych na paliwa stałe.
Platforma Producentów Urządzeń Grzewczych
na Paliwa Stałe. Kraków 25.05.2014
9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe
10 Uśredniona wartość emisji dla niskosprawnych kotłów węglowych, dr inż. K. Kubica
„Baza danych wskaźników emisji z urządzeń
grzewczych małej mocy” dla Instytutu Ekonomii
Środowiska
11 Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki

180

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
stałych (maj 2015).
12 Dr inż. Krystyna Kubica. Komentarz do
projektu Rozporządzenia Ministra Gospodarki
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
stałych (projekt z dnia 19.05.2015 r. wersja 2.7).
13 Instytut Ekonomii Środowiska, CEM Instytut
Badań Rynku i Opinii Publicznej. 2014
14 Dalsze zastosowanie kotłów atmosferycznych będzie możliwe tylko w takich przypadkach, gdzie z powodów technicznych nie można
zastąpić istniejącego kotła atmosferycznego
kotłem kondensacyjnym.
15 Szacunki Instytut Ekonomii Środowiska,
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Przemysław Kurczewski
Prezes Zarządu, EmiTel Sp. z o.o.

dr Marzenna Guz-Vetter
Zastępca Dyrektora i Kierownik Wydziału
Politycznego w Przedstawicielstwie Komisji
Europejskiej w Polsce

prof. Jerzy Langer
b. Prezes Zarządu, Wrocławskie
Centrum Badań EIT+

Andreas Gietl
Dyrektor Zarządzający, BASF Polska Sp. z o.o

Marek Huzarewicz
Prezes Zarządu, Philips Lighting Poland S.A.
prof. dr hab. Danuta Hübner
Posłanka do Parlamentu Europejskiego,
Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych
Unii Europejskiej
dr Filip Kaczmarek
Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, b. Poseł do Parlamentu
Europejskiego
Dariusz Kaśków
Prezes Zarządu, ENERGA S.A.
prof. dr hab. Michał Kleiber
Członek rzeczywisty PAN, Prezes PAN w latach
2007 – 2010, 2011 – 2014

Łukasz Łazarewicz
Prezes Zarządu, Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
dr Andrzej Malinowski
Prezydent, Pracodawcy Rzeczypospolitej
Polskiej
Simona Marinescu
Dyrektor Biura UNDP ds.. Polityki i Wsparcia
Programów w Nowym Jorku
Krzysztof Michalski
Dyrektor Generalny, DIAGEO Polska Sp. z o.o.
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„Ostatni raport Światowej Organizacji Zdrowia wskazuje, że 33 z 50
najbardziej zanieczyszczonych miast Europy znajduje się w Polsce.
Konsekwencją długotrwałego narażenia na działanie pyłu zawieszonego jest
skrócenie średniej długości życia, a także pogorszenie jego jakości.
Jeśli chcemy czerpać z korzyści, jakie daje urbanizacja, zapewnienie zdrowych warunków życia w miastach jest zadaniem priorytetowym. Dlatego,
jako IKEA Polska, aktywnie włączamy się w dialog oraz prace nad rekomendacjami działań prowadzących do zredukowania emisji CO2”
Anna Pawlak-Kuliga
Prezes Zarządu, IKEA Retail
Polska Sp. z o.o.

dr Kalman Mizsei
Ekonomista, Szef misji doradczej Unii
Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora
bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine),
wykładowca Central European University, b.
dyrektor regionalny UNDP na Europę i kraje
Wspólnoty Niepodległych Państw w randze
Zastępcy Sekretarza Generalnego Organizacji
Narodów Zjednoczonych, oraz b. specjalny
przedstawiciel Unii Europejskiej w Republice
Mołdawii
dr Piotr Moncarz
Consulting Professor, Stanford University,
współzałożyciel i przewodniczący US-Polish
Trade Council
Zbigniew Nowik
Prezes Zarządu, OT Logistics S.A.
Janina Ochojska
Prezes Zarządu, Fundacja Polska Akcja
Humanitarna
Solange Olszewska
Właścicielka, Solaris Bus & Coach S.A.
Michał Olszewski
Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego
Warszawy
Henryk Orfinger
Prezes Zarządu, Dr Irena Eris S.A.
Wojciech Orzech
Prezes Zarządu, PKP Energetyka S.A.
prof. dr. hab. Tomasz Panek
Wicedyrektor Instytutu Statystyki i Demografii,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Anna Pawlak-Kuliga
Prezes Zarządu, IKEA Retail Polska Sp. z o.o.
Marek Plura
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Anna Potocka-Domin
Wiceprezes, Business Centre Club, dyrektor
Instytutu Interwencji Gospodarczych
dr Marek Prawda
Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej w Polsce
prof. dr hab. Bolesław Rok
Ekspert UNGC do spraw etyki w biznesie oraz
CSR, koordynator merytoryczny Rady
Programowej UNGC w Polsce
Wioletta Rosołowska
Prezes Zarządu, L’Oréal Polska Sp. z.o.o.
Katarzyna Rudnicka
Prezes Zarządu, VIVENGE Sp. z.o.o.

Henryk Wujec
b. doradca Prezydenta RP
Muhammad Yunus
Ekonomista, Laureat Pokojowej Nagrody Nobla
Krzysztof Zanussi
reżyser, scenarzysta filmowy oraz filozof
Katarzyna Zawodna
Prezes Zarządu, Skanska Property Poland
Sp. z o.o.
prof. Tomasz Żylicz
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Jeffrey Sachs
Dyrektor Earth Institute na Uniwersytecie
Columbia, Specjalny Doradca Sekretarza
Generalnego ONZ ds.. Milenijnych Celów Rozwoju

Osoby, których członkostwo w Radzie
Programowej zostało zawieszone na
czas pełnienia funkcji publicznych:

Mirosław Siwirski
Prezes Zarządu – Dyrektor Handlowy, PCC Exol
S.A.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Krzysztof Skóra
Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A.
Simon Smith
Szef Rynku w Polsce i Krajach Bałtyckich,
Nestle
Dariusz Stefański
Prezes Zarządu, PCC Intermodal S.A.
Tomasz Stępień
Prezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.
Wojciech Szpil
b. Prezes Zarządu, Totalizator Sportowy, przewodniczący Zespołu ds.. finansowania, który
powstał w ramach Okrągłego Stołu Polskiego
Sportu

Mariusz Gajda

Łukasz Hołubowski

Prezes Agencji Rynku Rolnego

dr Jerzy Kwieciński

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju,
Członek Komitetu Stałego Rady Ministrów

Anna Streżyńska

Minister Cyfryzacji

Ewa Synowiec

Główny Doradca, Dyrekcja Generalna
ds.. Handlu KE
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Rada Naukowa Programu
Zrównoważone Miasta

Halina Brdulak
Profesor Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie

prof.
Michał Krzyżanowski
King’s College London

prof. dr hab. inż.
Józef Pacyna
Norweski Instytut
Badań Atmosfery

Tomasz Panek
Szkoła Główna Handlowa

Prof. dr
Franciszek Kubiczek
Przewodniczący Rady
Statystyki przy Prezesie
Rady Ministrów

prof.
Wojciech Suchorzewski
Politechnika Warszawska
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Network Poland

UNITED NATIONSCT
i GLOBAL COMPACT POLAND

United Nations Global Compact (UNGC) została założona w lipcu 2000 roku
z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana. UNGC wzywa sektor
prywatny na całym świecie do powiązania swoich strategii biznesowych z uniwersalnymi zasadami z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz wspierania celów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dzięki temu biznes może stawać się katalizatorem pozytywnych zmian
rynkowych korzystnie wpływających na życie ludzi i środowiska. United Nations
Global Compact jest największą na świecie biznesową inicjatywą posiadającą ponad 13 500 członków w 170 krajach. UNGC koordynuje działania w ramach UN
Business Action Hub, gdzie Organizacja Narodów Zjednoczonych współpracuje
z biznesem, aby implementować Cele Zrównoważonego Rozwoju.
Global Compact Network Poland, to jedna z sieci krajowych UNGC, będących organizacjami zarządzanymi na podstawie autoryzacji United Nations Global
Compact i prawa krajowego. Global Compact Poland stanowi sekretariat polskich
członków UNGC, biuro projektowe oraz lokalny punkt kontaktowy i informacyjny UNGC. Polska sieć została uruchomiona w lipcu 2001 roku wraz z United
Nations Development Programme, od 2013 roku prowadzona i zarządzana przez
Fundację Global Compact Poland. Jej zadaniem jest promowanie i wdrażanie globalnych inicjatyw UNGC na polskim gruncie oraz odpowiedź na unikalne wyzwania, które na drodze do zrównoważonego rozwoju napotyka sektor prywatny.
Wszystkie inicjatywy Global Compact Poland są prowadzone w formule partnerstwa pomiędzy światem biznesu, przedstawicielami administracji oraz instytucji
naukowych w Polsce.

wydawca

Network Poland

Global Compact Poland
ul. Emilii Plater 25/64
00-688 Warsaw, Poland
tel +48 22 646 52 58
e-mail ungc@ungc.org.pl
www.ungc.org.pl

Nadzór merytoryczny
Kamil Wyszkowski
General Director
Global Compact Poland

Łukasz Kolano
Deputy Director
Global Compact Poland

Dyrektor Projektu
Olga Siedlanowska-Chałuda
Knowledge Menagement
Section Coordinator
Global Compact Poland

Zespół

Maksymilian Mazurkiewicz, Anna Lewicka,
Daria Mikołajska, Justyna Mazurek

Tłumaczenie Global Compact Poland
Projekt Graficzny i skład Grafixpol
Druk Mazowieckie Centrum Poligrafii

Papier Coocon Offset
Warszawa 2016

978-83-946251-0-8

Specjalne podziękowania dla:
Ministerstwa Rozwoju
Ministerstwa Energii
Ministerstwa Zdrowia
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
Najwyższej Izby Kontroli
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Instytut Transportu Samochodowego

Miast zaangażowanych w Program:

Program stanowi realizację PARTNERSTWA DLA KLIMATU,
platformy powołanej przez miasto st. warszawa

Partnerów merytorycznych:
UNFCCC, Banku Światowego, Polskiego Alarmu Smogowego

Rady Naukowej, Członków Rady Programowej Global compact Poland
zaangażowanych w Program oraz Partnerów Programu,
którzy wsparli wydanie raportu:

Partner Główny:

PaRtner:

Partner Wspierający:

Population‑weighted concentration field of annual mean BaP in 2012
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Notes:
Dark‑green areas correspond to concentrations under the estimated reference level (0.12 ng/
m3). Dark‑red areas correspond to
concentrations exceeding the 2004 AQ Directive target value of 1 ng/m3.
Source: European Environment Agency; Air quality in Europe — 2015 report - ETC/
ACM, 2015b.

