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w sprawie podj ęcia działań związanych z poprawą jakości powietrza w latach 2017-2027
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt I i art. 18 ust. 2 pkt 2, 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 4 ust. 1 pkt 13 i art. 12 pkt 11 oraz art.
91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445,
1890.), w zwi ązku z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z pó źn.zm.)
Rada Miasta Katowice
Uchwala:
1. Mając na celu poprawę jakości powietrza przyj ąć za zasadne podj ęcie przez Prezydenta
Miasta Katowice wszelkich niezb ędnych działań mających na celu opracowanie
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Katowice na lata 2017-2027.
§ 2.

Maj ąc na celu poprawę jakości powietrza przyj ąć za zasadne podj ęcie przez Prezydenta
Miasta Katowice wszelkich niezb ędnych działań mających na celu przygotowanie
i wdrożenie w latach 2016-2017 systemu informowania i alarmowania mieszka ńców
miasta Katowice o przekroczeniu norm jako ści powietrza w Katowicach.

§ 3.

W uchwale nr XXX111/729 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013 r. wprowadzi ć
następujące zmiany:
§2 ust. 1 otrzymuje nast ępujące brzmienie:
„Łączna kwota dotacji do dnia 31 grudnia 2020 r., wobec postanowień Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej, wprowadzonym uchwa łą nr XIX/374/15 Rady Miasta Katowice z dnia
17 grudnia 2015 r., wynosi 14 000 000 zł".
§ 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. a) jednorazowo do 80% nak ładów inwestycyjnych, wynikaj ących z przedłożonych
faktur lub rachunków, nie wi ęcej jednak niż 10.000 zł na budynek mieszkalny lub lokal
mieszkalny na zadania polegaj ące na zmianie systemu ogrzewania, na ogrzewanie
elektryczne, gazowe, z sieci zdalaczynnej, a dla spółdzielni mieszkaniowych 10 000 zł na
lokal mieszkalny lecz kwota dotacji nie mo że przekroczyć 30% kwoty wyliczonej
zgodnie z § 3 ust. 5 pkt.1 ww uchwa ły, daj ące efekt ograniczenia tzw. niskiej emisji
i ograniczenia ubóstwa energetycznego,
b) jednorazowo do 50% nakładów inwestycyjnych, wynikaj ących z przedłożonych faktur
lub rachunków, nie wi ęcej jednak niż 4.000 zł na budynek mieszkalny lub lokal
mieszkalny na zadania polegaj ące na zmianie systemu ogrzewania na ogrzewanie
olejowe, kominkowe (na drewno) oraz węglowe na kotły ekologiczne z atestem
o wysokiej sprawności energetycznej (? 80), które posiadaj ą automatyczny podajnik
paliwa, daj ące efekt ograniczenia tzw. niskiej emisji i ograniczenia ubóstw t)
energetycznego.";
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4. Zapewni ć w budżecie Miasta Katowice na lata 2017-2027 środki finansowe na realizacj ę
zadań inwestycyjnych wynikaj ących z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
i związanych z wykonywaniem uchwały NR XXXIII/729/13 Rady Miasta Katowice
z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu post ępowania przy udzielaniu dotacji
celowej na realizacj ę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz
kryteriów wyboru inwestycji do finansowania, zmienionej uchwa łą Rady Miasta
Katowice NR IX/169/15 z dnia 29 maja 2015 r. zmieniaj ąca uchwałę w sprawie zasad
i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizacj ę zadań z zakresu
ochrony ś rodowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do
finansowania, w wysoko ści:
- 3.000.000 zł w 2017 roku
- 3.000.000 zł w 2018 roku
- 3.000.000 zł w 2019 roku
- 3.000.000 zł w 2020 roku
- 3.000.000 zł w 2021 roku
- 3.000.000 zł w 2022 roku
- 3.000.000 zł w 2023 roku
- 3.000.000 zł w 2024 roku
- 3.000.000 zł w 2025 roku
- 3.000.000 zł w 2026 roku
- 3.000.000 zł w 2027 roku
§ 5. Zapewnić w budżecie Miasta Katowice na lata 2017-2027 środki finansowe na
realizacj ę zadania pod nazwą: „Organizacja akcji spo łecznych zwi ązanych
z ograniczeniem emisji", związanego z realizacj ą Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
w wysokości
- 100.000 zł w 2017 roku
- 100.000 zł w 2018 roku
- 100.000 zł w 2019 roku
- 100.000 zł w 2020 roku
- 100.000 zł w 2021 roku
- 100.000 zł w 2022 roku
- 100.000 zł w 2023 roku
- 100.000 zł w 2024 roku
- 100.000 zł w 2025 roku
- 100.000 zł w 2026 roku
- 100.000 zł w 2027 roku.
§ 6.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
Przewodnicząca
Rady Miasta Katowice

Krystyna Siejna
Uzasadnienie
Jak podała Europejska Agencja Środowiska w 2013 roku aż 6 polskich miast znalaz ło się
w pierwszej dziesi ątce miast europejskich z najwi ększą liczbą dni w roku, w których

przekroczono dobowe dopuszczalne st ężenie pyłu PM10 (pozostałe cztery miasta s ą w Bułgarii).
Według raportu NIK, najgorzej z polskich miast wypadaj ą: Kraków, Nowy Sącz, Gliwice,
Zabrze, Sosnowiec i Katowice. Według WHO, zanieczyszczone powietrze w Europie kosztuje
podatników 1,6 bln dolarów rocznie. Polska płaci 101,8 mld dolarów rocznie. Co roku umiera
przedwcze śnie 430 tys. Europejczyków z powodu zanieczyszczonego powietrza w konsekwencji
przewlekłych chorób układu oddechowego, naczyniowo sercowego czy neurologicznego,
ataków serca, zawałów czy udarów. W Polsce smog zabija ok. 43 tysi ęcy ludzi rocznie.
Programy Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) s ą programami wykonawczymi Programów
Ochrony Środowiska, których uchwalenie jest obowi ązkiem Gmin i Powiatów. Zadania
inwestycyjne realizowane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji s ą finansowane
w formie dotacji wyp łacanej przez Urząd Miasta. Inwestor, czyli mieszkaniec Miasta
zakwalifikowany do udziału w Programie wpłaca tylko część kosztów zadania. Wysoko ść
dofinansowania zależy od warunków narzuconych przez zewn ętrzne źródła finansowania.
Realizuj ąc zadanie inwestycyjne Inwestor wp łaca na konto Wykonawcy swój udział własny
w zadaniu, pozostała część jest wypłacana bezpośrednio Wykonawcy (firmie instalacyjnej) po
zakończeniu prac. Środki na realizacj ę zadania Miasto pozyskuje z zewn ętrznych źródeł
dofinansowania w postaci umarzalnej po życzki lub dotacji. PONE jest Programem wieloletnim:
przyczynia si ę do rozwoju Miasta i wzrostu zadowolenia mieszka ńców, aktywizuje lokalne
firmy - wi ęcej pieniędzy zostaje w Mie ście, przyczynia si ę do stosowania na szerok ą skalę
nowatorskich rozwiązań technicznych: niższe koszty eksploatacji systemów grzewczych, niskie
koszty realizacji inwestycji, zmniejszenie emisji dwutlenku w ęgla i innych substancji
szkodliwych: wymierne efekty w zakresie ochrony środowiska w regionie, poprawa jako ści
życia i zdrowia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. Jednym z celów
PONE jest: ekonomiczna motywacja u żytkowników do wymiany starych urządzeń grzewczych,
modernizacja systemów grzewczych, wzrost świadomości ekologicznej w śród mieszkańców,
poprawa warunków życia i przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu. Realizacja PONE
pozwoli na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza a jednocze śnie pozwoli na zmniejszenie
kosztów ogrzewania domów mieszkalnych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu ustalono, że poziom informowania wynosi 200
p.g/m3, a poziom alarmowy 300 gg/m3. Jeszcze trzy lata temu poziom alarmowy w Polsce
ogłaszano przy warto ści PM10 wynoszącej 200 gg/m3.
Nie jesteśmy informowani o znaczącym, zagrażającym zdrowiu zanieczyszczeniu powietrza.
Przy stężeniach kilkukrotnie przekraczaj ących wyznaczoną prawem normę, nasze dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym sp ędzaj ą aktywnie czas na zewnątrz, a kobiety w ciąży
i osoby starsze zażywaj ą ożywczych spacerów.
Przyjęcie odpowiednich poziomów informowania i alarmowych jest niezmiernie wa żne dla
ochrony zdrowia obywateli podczas podwy ższonego poziomu zanieczyszczenia powietrza. Gdy
przekroczony jest poziom informowania, informacja o wysokim zanieczyszczeniu powietrza
powinna dotrzeć do możliwie jak najwi ększej liczby mieszka ńców danego terenu. Odpowiednie
wytyczne powinny zostać przesłane do przedszkoli, szkół czy szpitali.
Poziom alarmowy, to poziom, przy którym w ładze lokalne powinny podj ąć specjalne doraźne
działania na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze, np.
wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej, intensywne kontrole palenisk, ograniczenie
ruchu samochodowego w centrum miast, nadzwyczajna kontrola zak ładów przemysłowych, itp.

Największym problemem dla jako ści powietrza w Polsce jest ponadnormatywne st ężenie pyłu
zawieszonego (PM10 i PM2,5) oraz benzo(a)pirenu (B(a)P). Wysokie st ężenie pyłu
zawieszonego powoduje i pogłębia choroby płuc i układu krążenia. Benzo(a)piren jest
związkiem silnie rakotwórczym. We wszystkich kontrolowanych w Polsce miastach w 2013 r.
dopuszczalne st ężenie benzo(a)pirenu zostało przekroczone średnio o 500 proc. W miastach na
Śląsku limity były przekroczone: przez 125 dni w Zabrzu i Gliwicach czy 123 dni
w Katowicach.
W Unii Europejskiej obowiązuj ą dyrektywy: tzw. dyrektywa NEC, która ustanawia roczne
pułapy zanieczyszcze ń powietrza dla kraju członkowskiego i dyrektywa CAFE w sprawie
standardów jako ści powietrza. Polsce grozi post ępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwo ści,
który może nałożyć na Polskę 4 mld zł kary za niedopełnienie unijnej dyrektywy.
Polak z powodu zanieczyszcze ń powietrza traci średnio około 9 miesi ęcy życia. Głównym
zanieczyszczeniem powietrza w Polsce jest niska emisja czyli spaliny samochodowe, dym
z kominów pieców centralnego ogrzewania w domach jednorodzinnych. Często piece s ą
przestarzałe i nieefektywne. Na dodatek spala si ę w nich słabej jakości węgiel, muł i odpady,
które powinny trafi ć do recyklingu, a nie do domowego pieca.
Pył zawieszony zawiera substancje toksyczne i rakotwórcze, jak węglowodory aromatyczne m.in, benzo(a)piren - metale ci ężkie i dioksyny. Długotrwałe oddychanie zanieczyszczonym
powietrzem najbardziej niebezpieczne jest dla dzieci, ludzi w podeszłym wieku, kobiet w ciąży
oraz osób z chorobami dróg oddechowych.
Smog negatywnie wpływa na rozwój ludzkiego p łodu i powoduje: wi ększe ryzyko
wcześniactwa, słabsze funkcjonowanie uk ładu odpornościowego w wieku późniejszym,
mniejsza waga urodzeniowa, wzrost, pojemno ść płuc i obwód główki, słabszy rozwój
intelektualny w wieku późniejszym, wi ększe ryzyko obumarcia płodu, słabszy rozwój fizyczny
i intelektualny dzieci.
Zanieczyszczenie powietrza wp ływa na rozwój dziecka w następujący sposób: wyższy poziom
niepokoju i zachowań depresyjnych, problemy z pami ęcią i koncentracj ą, zmiany anatomiczne w
mózgu, obniżenie ilorazu inteligencji, astma.
Wpływ zanieczyszczenia powietrza na osoby dorosłe: astma, udar mózgu, zakrzepica żył,
nadci śnienie niewydolno ść serca, zaburzenia rytmu serca, zwiększone ryzyko samobójstwa,
przewlekła obturacyjna choroba p łuc, zwiększone ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera
w podeszłym wieku, choroba niedokrwienia serca, bezpłodność, miażdżyca, depresja, rak płuca.
Drugą - obok dzieci — grup ą, dla której szczególnie niebezpieczne jest d ługotrwałe oddychanie
zanieczyszczonym powietrzem s ą osoby w podeszłym wieku. Skutki dla osób starszych:
zakrzepica żył, nasilenie objawów demencji starczej, niewydolno ść serca, zaburzenia rytmu
serca, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zwiększone ryzyko wystąpienia choroby
Alzheimera, przyspieszenie procesu starzenia si ę układu nerwowego, choroba niedokrwienia
serca, zawał mięśnia sercowego, nadci śnienie, miażdżyca, rak płuc.
Przeprowadzone przez Instytut na rzecz Ekorozwoju badania pokazały, że około 40 proc.
gospodarstw domowych w Polsce jest nara żonych na problem ubóstwa energetycznego. To
oznacza, że maj ą problem z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w domach i ze spłatą
rachunków za energi ę ciepiną i energi ę elektryczn ą. Ubóstwo energetyczne oznacza, że na
utrzymanie temperatury 21 stopni Celsjusza w pomieszczeniach mieszkalnych i około 18 stopni
Celsjusza w pomieszczeniach pozosta łych wydaje się więcej niż 10 proc. budżetu domowego.

Już w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej przeznaczono na realizacj ę zadań związanych
z ograniczaniem niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja dzia łań związanych
z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, w latach 2014-2020
łączną kwotę 14 000 000 zł. Zgodnie z przyj ętymi założeniami, ograniczanie niskiej emisji na
terenie miasta Katowice b ędzie polegało na dofinansowaniu wymiany źródeł ciepła
w budynkach mieszkalnych z uwzgl ędnieniem mikrogeneracji, kolektorów słonecznych i pomp
ciepła.
Już w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej przeznaczono na realizacj ę zadania zwi ązanego
z organizacj ą akcji społecznych zwi ązanych z ograniczeniem emisji, efektywno ścią
energetyczn ą oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii", w latach 2015-2020
w wysokości 400 000 zł. Przyj ęto założenie, że działanie to będzie skierowane do mieszka ńców
miasta jako głównych konsumentów energii. Akcja powinna w sposób czytelny przekazywa ć
informacje dotyczące oszczędnego gospodarowania energi ą, wykorzystywania energii ze źródeł
odnawialnych, ograniczania emisji, zmiany przyzwyczaje ń związanych ze zbyt wielkim
zużyciem energii. Forma kampanii mo że być dowolna (akcja informacyjna, konkursy,
plebiscyty). Istotne jest jak intensywniejsze zaanga żowanie lokalnej społeczności w tym dzieci
i młodzieży.

