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SMOG 
nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na 
współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych 
działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk 
atmosferycznych: znacznej wilgotności powietrza (mgła) i braku 
wiatru.  
Nazwa „smog” powstała ze zbitki dwóch angielskich słów: 
smoke (dym) i fog (mgła). 
 
 

www.warszawa.naszemiasto.pl 



Dwa typy smogu: 
 

 

 Siarkowy (zwany Londyńskim) 

 

 

 

 

  Los Angeles (fotochemiczny) 
 



Niska emisja 

 „Emisja szkodliwych pyłów i gazów na niskiej wysokości” 

 Emitory (kominy i inne źródła emisji) znajdują się na 
wysokości nie większej niż 40 m (przeważnie na pułapie do 
10 metrów). Wprowadzane do powietrza na tej wysokości 
zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstania 
wyrządzając szkody lokalnie 

 Wynika z zaspokajania najzwyklejszych ludzkich potrzeb – 
ogrzewania oraz komunikacji samochodowej 

 Najczęściej jest to problem związany z emisją szkodliwych 
pyłów i gazów powstałych w wyniku nieefektywnego 
spalania paliw w domach i samochodach oraz kotłowniach 

za: Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł 
energii „HELIOS” 



PM 10 
pyły o średnicy aerodynamicznej ziaren  
mniejszej niż 10 μm, które mogą docierać  
do górnych dróg oddechowych i płuc 
 
PM 2,5 
pyły o średnicy aerodynamicznej ziaren mniejszej niż 2,5 μm, które 
wnikają do płuc i docierają do pęcherzyków płucnych oraz 
przedostają się do krwiobiegu 
 
benzo(a)piren 
wielopierścieniowy węglowodór aromatyczny (WWA); 
wykazuje dużą toksyczność przewlekłą (zdolność do kumulacji w 
organizmie); jest kancerogenem chemicznym, reaguje z DNA - działa 
po aktywacji metabolicznej 



https://airvisual.com 



ZAKRES POMIARÓW ZANIECZYSZCZEŃ W PUNKTACH POMIAROWYCH TŁA 
REGIONALNEGO POD KĄTEM SKŁADU CHEMICZNEGO PYŁU ZAWIESZONEGO… 
NA OBSZARACH TŁA REGIONALNEGO 
 
1. Pomiary składu chemicznego pyłu zawieszonego PM10: 
 1) pył zawieszony PM10; 
 2) metale ciężkie w pyle zawieszonym PM10: 
 a) ołów, 
 b) kadm, 
 c) arsen, 
 d) nikiel; 
 3) węglowodory w pyle zawieszonym PM10: 
 a) benzo(a)piren,   e) benzo(k)fluoranten, 
 b) benzo(a)antracen,    f) indeno(1,2,3-cd)piren, 
 c) benzo(b)fluoranten,  g) dibenzo(a,h)antracen. 
 d) benzo(j)fluoranten,  
   
(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA  z dnia 13 września 2012 r. 
w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu) 



Z raportu Europejskiej Agencji Środowiska 
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http://powietrze.poznan.wios.gov.pl 
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A zeszłej zimy… 

https://airvisual.com/ 
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www.czysteogrzewanie.pl 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 1 sierpnia 
2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe 





Kosztami „zewnętrznymi” albo „społecznymi” 
wytwarzania energii nazywa się koszty, którymi nie 
obciąża się producentów energii - są one ponoszone 
przez społeczeństwo, często nie tylko w kraju 
produkującym energię… 
 
W skład kosztów zewnętrznych wchodzą koszty 
zdrowotne, koszty szkód w środowisku, koszty efektu 
cieplarnianego i koszty możliwych awarii. 



Zagrożenia dla zdrowia: 
 

 Układ oddechowy – astma, rak płuc, przewlekła obturacyjna 
choroba płuc - POChP (wiąże się z nasiloną przewlekłą 
odpowiedzią zapalną dróg oddechowych i płuc na szkodliwe 
cząstki lub gazy) 

 Układ krążenia – zawały serca, niedokrwienie 

 Układ pokarmowy – zaburzenia pracy wątroby 

 Układ rozrodczy – problemy z zajściem w ciążę 

 Układ nerwowy – bóle głowy, zaburzenia ośrodkowego układu 
nerwowego, udar mózgu 

 Układ immunologiczny - alergie 



Informacja o wynikach kontroli OCHRONA POWIETRZA PRZED 
ZANIECZYSZCZENIAMI – raport NIK 

(Kontrolę prowadzono na obszarze 5 województw (tj.: małopolskie, mazowieckie, 
opolskie, pomorskie, śląskie) 

 

 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 

 skala przekroczeń wartości normatywnych dla pyłu PM10, 
PM2,5 i benzo(a)pirenu jest zdecydowanie wyższa niż  
w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Tym samym wzrasta 
ryzyko nałożenia na Polskę przez organy Unii Europejskiej kar 
finansowych za niedotrzymanie standardów jakości powietrza… 



Organizacja Health and Environment Alliance (HEAL) opublikowała 
pod koniec lipca raport pt. "Ukryte koszty: jak obcięcie dotacji na 
wydobycie paliw kopalnych poprawi zdrowie obywateli” 
 

 Polska wydaje rocznie nawet 1,5 mld dol. rocznie na 
subsydiowanie paliw kopalnych. W roku 1990 i 2003 sięgnęły 
one 2 proc. PKB. 

 Na podstawie danych MFW organizacja wylicza, że koszty 
związane z przedwczesnymi zgonami w naszym kraju, 
związanymi z zanieczyszczeniem powietrza, sięgają nawet  
39 mld dol. 

 Np. w Wielkiej Brytanii wydatki na opiekę zdrowotną, które 
powstają w wyniku zanieczyszczania powietrza przez sektor 
energetyczny, wynoszą niemal pięć razy więcej niż dotacje dla 
tego przemysłu - 6,5 mld zł w stosunku do 30,7 mld dol. 

www.wnp.pl 







Inne działania miasta Poznań:  

 Przyjęta uchwała  Rady Miasta Poznania w 
sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach 
za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym 

 Projekt ‘Trzymaj ciepło’  

 Ecodriving Bezpiecznego Poznania 

 Usługa internetowa „Atmosfera dla Poznania” 

 Działania informacyjno-edukacyjne w mediach 

 Publikacje, debaty społeczne 
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Aglomeracja kalisko-ostrowska:  

 Inicjatywy: 

 

 

 Media społecznościowe i lokalne 

 Imprezy masowe 

 Spotkania informacyjne 

 Wypożyczanie czujników zanieczyszczeń? (WKE) 



 program KAWKA 

 Olimpiada wiedzy "Od niskiej emisji do wysokiej 
świadomości” (20 zespołów z różnych szkół) 

 współpraca miasta z PWSZ w Gnieźnie – montaż  
5. stacji pomiarowych 

 współpraca Straży Miejskiej z akredytowanym 
laboratorium (analiza próbek popiołu z palenisk) 

 zakup 12 nowoczesnych autobusów dzięki unijnemu 
dofinansowaniu (budowa systemu integrującego 
transport publiczny Miasta Gniezna z gminami 
ościennymi) 

Miasto Gniezno jako przykład kompleksowego 
podejścia do kwestii niskiej emisji 



Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z poźn. zm.) 
 

 Art. 191. Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie 
przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub 
współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo 
grzywny. 
 

 Art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi 
się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we 
współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31. 
 

 Art. 31. 1. Jeżeli spalanie odpadów w instalacjach lub 
urządzeniach przeznaczonych do tego celu jest 
niemożliwe ze względów bezpieczeństwa, marszałek 
województwa może zezwolić, w drodze decyzji, na 
spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami 
(…) 



Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (z pózn. zm.) 

Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku przez: (…) 

3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych  
w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami 
odrębnymi; 

(…) 

Art. 10 ust. 2 Kto nie wykonuje obowiązków 
wymienionych w art. 5 ust. 1 

 – podlega karze grzywny. 

 

 



Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (z pózn. zm.) 

(…) 

Art. 9u. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje 
kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy. 

Art. 9v. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może 
wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo 
komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do 
przeprowadzenia czynności kontrolnych. 

 2. Na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 
właściwy miejscowo komendant Policji jest obowiązany 
do zapewnienia kontrolującym pomocy Policji w toku 
wykonywania czynności kontrolnych. 

 

 



USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (z późn. zm.) 

Art. 96. 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.  

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, opracowuje zarząd 
województwa. Zarząd województwa przedstawia projekt uchwały 
do zaopiniowania właściwym miejscowo wójtom, burmistrzom lub 
prezydentom miast i starostom. 

3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta są obowiązani do 
wydania opinii w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu 
uchwały, o którym mowa w ust. 2. 

4. Niewydanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 3, oznacza 
akceptację projektu uchwały.   

(…) 



Uchwały antysmogowe dla Wielkopolski  
– główne założenia 

Jakie paliwa będą zakazane do stosowania? 
W instalacjach zakazuje się stosowania: 

1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego 
wykorzystaniem, 

2. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek 
produkowanych z ich wykorzystaniem, 

3. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu 
poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %, oraz które nie spełniają 
któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych: 

• wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg, 

• zawartość popiołu nie więcej niż 10%; 

4. biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym  
przekracza 20%. 

 



Uchwały antysmogowe dla Wielkopolski – główne założenia 

Jakie instalacje będą dopuszczone do stosowania? 
 

Kotły: 
 

 muszą spełniać wymagania rozporządzenia Komisji UE 
(ekoprojekt) w zakresie efektywności energetycznej i norm 
emisyjnych, 

 muszą zapewniać automatyczne podawanie paliwa, 

 nie mogą posiadać rusztu awaryjnego oraz elementów 
pozwalających na jego zamontowanie, 

 wymagania dla kotłów zainstalowanych przed 1 maja 2018 
obowiązują od 1 stycznia 2024 r. w przypadku kotłów 
bezklasowych oraz od 1 stycznia 2028 r. w przypadku kotłów 
spełniających normy 3 lub 4 klasy. 

 



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 1 sierpnia 
2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe 

(…) 
§ 3. 2. W konstrukcji kotłów zakazuje się stosowania rusztu 
awaryjnego. 
 
(…) 
§ 5. Do kotłów wyprodukowanych, a niewprowadzonych do obrotu 
ani do użytkowania przed dniem 1 października 2017 r. przepisy 
niniejszego rozporządzenia stosuje się od dnia 1 lipca 2018 r. 
 
(…) 
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r. 
 



www.ekogroszek.biz 



www.zawijan.wordpress.com 



www.zawijan.wordpress.com 



www.borocert.pl 

 



Ogrzewanie budynków mieszkalnych 
Wskaźniki przeciętnego rocznego zużycia energii cieplnej  

na ogrzanie 1 m2 budynków mieszkalnych  

 Budynki przedwojenne > 300 kWh/(m2rok) 

Budynki wybudowane do 1966 270-315 kWh/(m2rok) 

Budynki wybudowane w latach 1967-1985 240-280 kWh/(m2rok) 

Budynki wybudowane w latach 1986-1992  160-200 kWh/(m2rok) 

Budynki wybudowane w latach 1993-2000 120-160 kWh/(m2rok) 

 Budynki budowane od 2000r. 90-120 kWh/(m2rok) 

…a np. w Szwecji: 30-60 kWh/(m2rok) 



www.okieminzyniera.pl 

Energia elektryczna na cele grzewcze     jaka cena? 



Strumień objętości powietrza wentylującego dla 
mieszkań (na podstawie PN-83/B-03430)  

 kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona w kuchenkę 
gazową lub węglową - 70 m3/h 

 kuchnia z oknem zewnętrznym, wyposażona w kuchenkę 
elektryczną - 30 m3/h w mieszkaniu do 3 osób; 50  m3/h  
w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób 

 kuchnia bez okna zewnętrznego wyposażona w kuchenkę 
elektryczną - 50 m3/h 

 kuchnia bez okna zewnętrznego, wyposażona w kuchenkę 
gazową, obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną - 
70 m3/h 

 łazienka z WC lub bez - 50 m3/h 

 pokój mieszkalny - 30 m3/h (wymiana powietrza w ciągu 
godziny powinna być równa co najmniej kubaturze pokoju). 



 Kwestia informowania o przekroczonych 
poziomach emisji pyłu PM10 (poziom 
alarmowy jest prawie 4-krotnie wyższy 
niż na Zachodzie Europy) 

 Kiedy realnie możemy oczekiwać efektów 
wdrożenia  Rozporządzenia z dnia  
1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla 
kotłów na paliwo stałe? 

WALKA ZE SMOGIEM : WYZWANIA 



Obserwowany w Polsce problem ubóstwa 
energetycznego tj. kwestia zapewnienia 
komfortu przebywania w suchych  
i ogrzanych pomieszczeniach. 
 
(Patrz: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2012/27/UE z 25 października 2012 r. 
w sprawie efektywności energetycznej) 

WALKA ZE SMOGIEM : WYZWANIA 



„Władze Krakowa planują zakup  
oczyszczaczy powietrza do żłobków,  
przedszkoli i szkół, ale zanim to  
nastąpi chcą mieć ekspertyzę dotyczącą skuteczności  
i bezpieczeństwa tych urządzeń.  
Testy mają zostać przeprowadzone w przedszkolu, które 
już ma oczyszczacz… 

Portal wnp z dnia 03.10.2017 

…Krakowscy urzędnicy oszacowali, że gdyby oczyszczacze 
miały stanąć we wszystkich samorządowych placówkach 
edukacyjnych potrzebnych byłoby ok. 6 tys. takich 
urządzeń, a to już wydatek rzędu 20-30 mln zł” 



www.katowice.eu 

Katowice wspólnie z Gliwicami oraz Instytutem 
Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Flytronic rozpoczęły 
kilkutygodniowe testy drona pomagającego wykryć 
przypadki łamania przepisów antysmogowych. 

Pomimo konieczności dopracowania kilku elementów, w 
trakcie pierwszych dwugodzinnych testów (które odbyły 
się we wtorek, 23 stycznia br.), katowicka straż miejska 
wystawiła już pierwszy mandat w wysokości 500 zł.  
Kolejne próby będą odbywały się w najbliższych dniach 
oraz w kolejnych tygodniach.  
Dokładne terminy i lokalizacje stanowią jednak 
tajemnicę.  



Zdjęcia: www.katowice.eu 



Dziękuję za uwagę 
 

 
 

Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.  
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