
JAK POKONAĆ SMOG?
Jak powstaje smog i jak mu przeciwdziałać?  
Jakie działania podejmują w tym celu władze 
państwowe i miejskie? Jakie pomysły na rozwiązanie 
problemu mają naukowcy, ekolodzy, architekci, 
urbaniści, przedstawiciele organizacji branżowych?  
Pytania skierowaliśmy do bardzo wielu osób 
reprezentujących różne środowiska, ale 
oddychających tym samym powietrzem.

Jadwiga Emilewicz
Wiceminister Rozwoju 

Ostatnie wskaźniki zanie-
czyszczenia powietrza w na-
szym kraju pokazują, że po-
trzebne są pilne działania w tym 
zakresie. Przygotowany przez 
Ministerstwo Rozwoju projekt 
rozporządzenia w sprawie wy-
magań dla kotłów na paliwo sta-
łe ma sprawić, że dostępne bę-
dą w sprzedaży oraz dopuszczo-
ne do montażu wyłącznie kotły 

o najlepszych parametrach emi-
syjnych – 5. klasy. Planuje się, 
że regulacja ta zostanie podpisa-
na w czerwcu tego roku, tak aby 
jej zapisy zaczęły obowiązywać 
jeszcze przed rozpoczęciem se-
zonu grzewczego 2017/2018. 

Zgodnie z projektem rozpo-
rządzenia kotły wprowadza-
ne do obrotu będą musiały 
spełniać zaostrzone normy od  
1 października 2017 r. Dodatko-
wo te wyprodukowane do koń-
ca września 2017 r. będą mogły 
być wprowadzone na rynek lub 
zamontowane do końca czerwca 
2018 r. W lutym br. projekt zo-
stał notyfikowany Komisji Euro-
pejskiej. 

Ograniczenie sprzedaży tzw. 
kopciuchów jest jednym z ele-
mentów zestawu działań po-
dejmowanym przez polski rząd 
w celu zmniejszenia zanie-
czyszczenia powietrza w Pol-
sce. Obejmą one nie tylko roz-
wiązania regulacyjne, lecz rów-
nież edukacyjne, finansowe czy 
walkę z ubóstwem energetycz-
nym. Dlatego też Komitet Eko-
nomiczny Rady Ministrów przy-
gotował rekomendacje dotyczą-
ce programu Czyste Powietrze. 
Po ich przyjęciu przez rząd bę-
dą one wdrażane przez resorty 
odpowiedzialne za poszczegól-
ne obszary. Konieczne jest rów-
nież silne zaangażowanie samo-
rządów. 

Należy jednak pamiętać, że 
nasze działania przyniosą efekt 
tylko wtedy, gdy wszyscy ak-
tywnie włączymy się do walki 
o czyste powietrze. 

Dostępne będą w sprzedaży 
oraz dopuszczone do 
montażu wyłącznie kotły 
o najlepszych parametrach 
emisyjnych.

Adam Białobrzeski
architekt, FAAB Architektura

Na świecie podejmowane są różnego ro-
dzaju próby aktywnego oczyszczania po-
wietrza. Niektóre, jak Smog Free Tower, 
urządzenie zaprojektowane przez holen-
derskie Roosegaarde Studio, okazały się być 
mało skuteczne. Inne natomiast, jak techno-
logia CityTree rozwijana przez start-up Gre-
en City Solutions z Niemiec, oparta o żywe 
rośliny, wydają się być bardziej obiecujące. 
Zgodnie z badaniami stosunkowo niewiel-
ka powierzchnia, to jest ok. 10 m2 w formie 
ściany, potrafi zastąpić 275 drzew, reduku-
jąc stężenie szkodliwych cząstek NOx, PM 
i CO2. Czy można sobie wyobrazić wpro-
wadzanie obowiązku uwzględniania takich 
technologii w przypadku projektowania bu-
dynków, szczególnie w przypadku gęstej, 
śródmiejskiej zabudowy w dużych mia-
stach? Zapewne tak. 

Ostatnio przy okazji projektowania Aka-
demii Muzycznej w Krakowie, czyli mie-
ście, gdzie stężenie szkodliwych substancji 
potrafi przekroczyć 5-krotność i więcej nor-
my WHO, przewidzieliśmy realizację roz-
wiązania aktywnie oczyszczającego powie-
trze. Ściana bazująca na technologii City-
Tree, o powierzchni ok. 1 300 m2 i efektyw-
ności zbliżonej do 33 000 drzew, stała się 
istotnym elementem projektu sali koncer-
towej. Na własne potrzeby przeliczyliśmy, 
ile powierzchni zajęłoby tyle drzew, gdyby 
chcieć zorganizować teren zielony i wyszło 
nam 29,7 ha. Największy park w Krakowie, 
czyli Planty, zajmują ok. 26,4 ha. W mojej 
opinii ten przykład pokazuje, że warto za-
stanawiać się jednocześnie nad różnymi, 
uzupełniającymi się drogami.

Stosunkowo niewielka powierzchnia 
w formie ściany, potrafi zastąpić 275 
drzew
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Marek Zaborowski
Wiceprezes Instytutu  
Ekonomii Środowiska
Koordynator Inicjatywy Efektywna 
Polska

Jedynym rozwiązaniem problemu 
smogu jest zmniejszenie lub całkowi-
te zlikwidowanie emisji zanieczysz-
czeń powstających w wyniku ogrze-
wania budynków poprzez wdroże-
nie ambitnego, wieloletniego, ogól-
nokrajowego programu moderniza-
cji polskich budynków. Program mo-
dernizacji powinien doprowadzić 
do zmniejszenia zużycia energii, 
a w konsekwencji do redukcji zanie-
czyszczeń (a także do większej skłon-
ności do zmiany paliwa i źródeł cie-
pła). Skupienie się jedynie na źró-
dle ciepła i wymiana pieca w sta-
rym, źle zaizolowanym budynku bę-
dzie nieskuteczne albo bardzo kosz-
towne, ponieważ doprowadzi do bez-
sensownego zakupu zbyt dużego ko-
tła, zwiększenia kosztów ogrzewania 
i zamrożenia na lata szansy na popra-

wę komfortu życia. Wymiana źródła 
ciepła i modernizacja budynku po-
winny być wykonywane w tym sa-
mym czasie. 

Proponowany w powstającym 
w ramach Inicjatywy Efektywna Pol-
ska (EP) Krajowym Programie Mo-
dernizacji Budynków (KPMB) zestaw 
działań obejmuje m.in. opracowanie 
wielokanałowego programu wspar-
cia modernizacji budynków, wyko-
rzystującego zróżnicowane mecha-
nizmy wsparcia (kredyty, dotacje, re-
gulacje). Program może być uzupeł-
nieniem rządowej Strategii Remon-
tów Budynków, która właśnie jest 
tworzona przez Ministerstwo Infra-
struktury. KPMB uwzględnia ponad-
to przygotowanie produktów finanso-
wych (wspólnie z NFOŚiGW i BGK) 
wspierających modernizację budyn-
ków (koordynacja międzyresortowa 
jest kluczowa w skutecznym wdra-
żaniu programu) oraz przygotowa-
nie i wdrożenie krajowej kampanii 
medialnej, wspierającej działania na 
rzecz modernizacji budynków, z ak-
tywnym udziałem firm z branży bu-
dowlanej.

Jedynym rozwiązaniem jest 
ogólnokrajowy program 
modernizacji polskich 
budynków.

Rafał Schurma 
Prezydent  
Polskiego Stowarzyszenia  
Budownictwa Ekologicznego

Temat zanieczyszczenia powietrza 
był przez PLGBC poruszany od same-
go początku działalności. Kolejno w 
roku 2009 oraz 2010 na organizowa-
nych konferencjach gościli znakomi-
ci eksperci, tacy jak prof. John Spen-
gler z Harvard School of Public He-
alth, mówiący o szczególnym zagro-
żeniu pyłami zwieszonymi o średni-
cy nie większej niż 2,5 μm (PM2,5). 
Problem ten nie jest więc nowy dla 
Polski, choć powiększające się z roku 
na rok zagęszczenie pyłów (coraz wy-
raźniej drażniące zmysły), jak rów-
nież rekordowe przekroczenia normy 
o ponad 3000% zwróciły na to wresz-
cie uwagę opinii społecznej. 

Zdecydowanie działania należy 
rozpocząć od ograniczenia tzw. ni-
skiej emisji. Przede wszystkim zgod-
nie z zasadą 3R (Reduce, Reuse, Re-
cycle) należy zmniejszyć zapotrzebo-
wanie na energię – w tym wypadku 
cieplną. Osiągniemy to poprzez docie-
plenie budynków i eliminację takich 
domowych źródeł grzewczych, któ-

re charakteryzują się najwyższą emi-
sją pyłów. Zgodnie z zasadą Pareta ini-
cjującym krokiem byłoby rozwiąza-
nie pierwszych problematycznych ok. 
20 procent największych lokalnych 
„producentów smogu”, co powinno 
dać 80% ograniczenie emisji. Być mo-
że najlepszym rozwiązaniem przed 
uruchomieniem akcji ogólnokrajo-
wej byłoby wyselekcjonowanie 3 róż-
nej wielkości miast znanych z proble-
mów ze smogiem (typu Żywiec, Ryb-
nik i Gliwice) i objęcie ich tzw. rocz-
nym programem pilotażowym. Wów-
czas można by było testować spraw-
dzone oraz innowacyjne metody wal-
ki ze smogiem, sprawdzając je w prak-
tyce w konkretnych lokalizacjach.

W walce ze smogiem nie pomogą 
działania jednostkowe – do tego nie-
zbędne jest zaangażowanie przede 
wszystkim ustawodawców, władz lo-

kalnych, mieszkańców, a nawet wo-
lontariuszy. Rozwiązania pilotażo-
we powinny pomóc wyselekcjono-
wać najskuteczniejsze metody wal-
ki ze smogiem, które mogłyby być za-
stosowane na szerszą skalę. Koszty  
bowiem ponosimy my wszyscy. Są 
one związane z leczeniem chorób 
krótkotrwałych i przewlekłych, ab-
sencją, gorszą wydajnością pracy,  
a przede wszystkim z obniżeniem ja-
kości życia.

Inicjującym krokiem byłoby 
rozwiązanie pierwszych 
problematycznych ok. 20 
procent największych  
lokalnych „producentów 
smogu”, co powinno dać 80% 
ograniczenie emisji.
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norodzinnych od lat nie otrzymywali 
realnego wsparcia w zakresie moder-
nizacji budynków i najwyższy czas to 

zmienić. Należy doprowadzić do pod-
niesienia energooszczędności domów 
jednorodzinnych, do wymiany syste-
mów grzewczych na wydajne i ekolo-
giczne oraz do stworzenia zdrowych 
warunków do mieszkania.

Warto mieć świadomość, że dla 70 
proc. Polaków głównym motywatorem 
do remontów jest poprawa energoosz-
czędności. Potwierdza to badanie „Ba-
rometr zdrowych domów 2016” prze-
prowadzone przez Grupę VELUX. We-
dług badania Polacy skarżą się na do-
legliwości zdrowotne, które są konse-
kwencją oddziaływania niekorzyst-
nych warunków domowych, jak pro-
blemy z temperaturą, wilgocią, wen-
tylacją i dostępem do światła dzien-
nego. Zdrowi ludzie tworzą zdrowe 
społeczeństwo, a zdrowe społeczeń-
stwo to większa wydajność i także 
niższe koszty opieki zdrowotnej. Dla-
tego przy tworzeniu wieloletnich pro-
gramów modernizacji budynków waż-
na jest współpraca międzysektoro-
wa, która połączy energooszczędność 
z tworzeniem zdrowych warunków  
do życia.

Jacek Siwiński
Dyrektor Generalny 
Velux Polska

Jedynym sposobem na trwałe roz-
wiązanie problemu zanieczyszcze-
nia powietrza w Polsce jest renowa-
cja przeszło 3 milionów budynków 
jednorodzinnych, które odpowiadają 
za większość niskiej emisji. Koniecz-
ny jest krajowy program wsparcia 
modernizacji, który uruchomi pro-
ces i doprowadzi w ciągu kilku lat do 
znacznej poprawy. 

 Jak wynika z danych GUS, więk-
szość Polaków mieszka w budynkach 
jednorodzinnych – w ujęciu procento-
wym to prawie 90 proc. mieszkańców 
wsi i prawie 30 proc. mieszkańców 
miast. Niestety większość tych budyn-
ków jest w złym stanie technicznym, 
szczególnie te sprzed II wojny świa-
towej, które stanowią 22 proc. budyn-
ków mieszkalnych i cechują się blisko 
trzykrotnie wyższym zużyciem ener-
gii w porównaniu do budynków z ro-
ku 2007. Właściciele budynków jed-

Michał Baryła 
p. o. Dyrektora Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miasta Łodzi

Nie ma szybkiego i prostego roz-
wiązania problemu smogu, ale dzia-
łając konsekwentnie i systemowo, 
będziemy w stanie poprawić jakość 
powietrza w Łodzi. Sporo już zro-
biliśmy: podłączyliśmy ponad 200 
budynków do miejskiej sieci ciepl-
nej w ramach programu Mia100 Ka-
mienic, do 2022 r. zlikwidujemy 
wszystkie piece w miejskich kamie-
nicach w centrum miasta przezna-
czonych do rewitalizacji, wszystkie 
ulice w rewitalizowanych kwarta-
łach będą miały doprowadzony gaz 
i ciepłą wodę, każdy prywatny wła-
ściciel kamienicy czy wspólnota bę-
dąmogli przyczynić się do reduk-
cji tzw. niskiej emisji. Łącznie pod-
daliśmy i poddamy termomoder-
nizacji ponad 200 miejskich bu-
dynków: szkoły, przedszkola, żłob-
ki, przychodnie itp., wprowadzili-
śmy zakaz tranzytowego wjazdu ti-
rów do miasta, inwestujemy w trans-
port zbiorowy – wydłużyliśmy to-
ry tramwajowe na trasie WZ, kilka-

dziesiąt tysięcy nowych osób ma do-
stęp do szybkiej komunikacji tram-
wajowej; zakupiliśmy dodatkowe 22 
nowoczesne, niskopodłogowe tram-
waje, złożyliśmy wniosek o zakup 
kolejnych 30 nowoczesnych tram-
wajów; trwają ciągłe kontrole straży 
miejskiej i pracowników wydziału 
ochrony środowiska, czym łodzianie  
palą w piecach.

Potrzebne jest jak najszybsze wpro-
wadzenie przez rząd norm, które re-
gulowałyby sprzedaż pieców. Na Za-
chodzie sprzedaż pieca bez filtrów 
jest niemożliwa, u nas to norma. Po-
trzebny jest natychmiastowy zakaz 
sprzedaży niskokalorycznego miału, 
zanieczyszczonego odpadu kopalnia-
nego, którym mieszkańcy palą w pie-
cach. Nawet kopalnie w PRL-u tego 
nie sprzedawały. 

Łódź tylko na termomodernizację 
budynków publicznych i podłącza-

nie kamienic w centrum do c.o. wy-
da w najbliższych latach ponad 512 
mln złotych. Ale to za mało. Tu są 
potrzebne o wiele większe rządowe 
pieniądze. Żaden samorząd w Polsce 
nie rozwiąże problemu smogu sam, 
tu są potrzebne rozwiązania syste-
mowe, wprowadzone przez rząd jak 
najszybciej.

Zdrowi ludzie tworzą zdrowe 
społeczeństwo.

Potrzebne są gigantyczne 
inwestycje, by przepiąć 
gospodarstwa domowe do 
sieci ciepłowniczych – to jest 
jedyna realna droga do 
ograniczenia smogu. 
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Piotr Kuczera 
Prezydent Rybnika

W  zakresie  walki  z  niską  emi-
sją  Rybnik  robi  wszystko,  co  jest 
w mocy samorządu w tym porząd-
ku  prawnym  i  finansowym,  któ-
ry  obowiązuje  w  Polsce  dziś.  Ryb-
nik  stworzył  przede  wszystkim 
wskazywany na szerokim forum ja-
ko  wzór  system  dopłat  do  inwe-
stycji  ekologicznych  mieszkań-
ców,  promujący  rozwiązania  naj-
bardziej  efektywne  –  instalacje:  
gaz/c.o.,  kotły  klasy  5,  dopłaty  do 
termomodernizacji  przy  wymia-
nie źródła ciepła na ekologiczne. Po-
nadto  mieszkańcy  mogą  ubiegać 
się o dopłaty do OZE, tj. pomp cie-
pła lub mikroinstalacji fotowoltaicz-
nych. Na ekodopłaty Miasto przezna-
czyło w 2016 r. ponad 5 mln zł i ty-
le też zabezpieczono w budżecie na 
2017 rok – kwoty na dotacje zwięk-
szono więc o prawie 400% w stosun-
ku do zasad obowiązujących wcze-
śniej.  Termomodernizacje  obiek-

tów miejskich, sukcesywna zmiana 
ogrzewania na ekologiczne w obiek-
tach użyteczności publicznej, współ-
praca  z  gestorami  sieci  ciepłowni-
czej i gazowej na rzecz rozwoju in-
frastruktury,  pozyskiwanie  fundu-
szy z Unii Europejskiej i Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska  i  Gospodarki  Wodnej,  powoła-
nie głównego specjalisty zajmujące-
go  się  problemem  smogu,  powsta-
nie ekopatroli Straży Miejskiej,  re-
alizacja  kampanii  edukacyjnych 
i wizerunkowych – to kolejne przy-
kłady działań w tym zakresie. Ryb-
nik w różnych środowiskach zwra-
ca też uwagę na konieczność wpro-
wadzenia ogólnokrajowych  regula-
cji, zwłaszcza w zakresie określenia 
standardów emisyjnych dla sprzeda-
wanych kotłów węglowych  i norm 
co do rodzaju oraz jakości spalanych  
paliw stałych.

Kwoty na dotacje zwiększono  
o prawie 400%.

Michał Olszewski
Wiceprezydent Warszawy

W  maju  2016  roku  Prezydent 
m.st.  Warszawy  zatwierdziła  „Pro-
gram inwestycyjny do Planu gospo-
darki niskoemisyjnej dla m.st. War-
szawy” o łącznej wartości 16 mld zł. 
We współpracy z gminami metropo-
lii warszawskiej budujemy blisko 30 
parkingów „Parkuj i Jedź” oraz ponad 
300 km dróg rowerowych, dofinan-
sowanych z  funduszy UE. W mar-
cu 2016 roku wystąpiliśmy też z ape-
lem do Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego o wprowadzenie uchwały 
antysmogowej.

W  budżecie  m.st.  Warszawy  tyl-
ko na 2017 rok na ochronę środowi-
ska są przeznaczone ponad 2 miliar-
dy złotych, z czego ponad 1,1 mld zł 
na ochronę powietrza. Wśród działań 
należy wymienić m.in.  rozbudowę  
II linii metra, zakup niskoemisyjnego 
taboru, rozwój infrastruktury rowe-
rowej, letnie oczyszczanie ulic i pro-
jekty ekologiczne.

Uruchomiliśmy  również  dopłaty 
na wymianę pieców opalanych pa-
liwem stałym na kotły gazowe oraz 
na przyłączenia do warszawskiej sie-
ci ciepłowniczej. Wysokość dopłat to 

7–20  tys.  zł. Dofinansowujemy  też 
inwestycje  w  OZE  oraz  usuwanie 
azbestu. Udzieliliśmy już 579 takich 
dotacji na łączną kwotę 7,3 mln zł.

Wraz  z  Politechniką  Warszaw-
ską opracowujemy Warszawski  In-
deks Powietrza (WIP), czyli system 
oceny i prognoz zanieczyszczeń po-
wietrza. Pozwoli on na  identyfika-
cję kluczowych dla obszaru miasta 
przekroczeń stężeń w oparciu o da-
ne pozyskiwane w czasie rzeczywi-
stym z systemu pomiarowego WIOŚ 
oraz stworzy podstawy do rozbudo-
wy  systemu  warszawskiego  o  sieć 
punktów pomiaru substancji w po-
wietrzu. 

Od  kwietnia  2016  roku  w  Stra-
ży Miejskiej działa Referat Ochrony 
Środowiska wyposażony w pięć mo-
bilnych laboratoriów. Oprócz badań 
jakości powietrza strażnicy mogą też 
sprawdzać  stan  cieków  wodnych. 
Działania  edukacyjne  prowadzone 
będą również w ramach zajęć poza-
lekcyjnych dla warszawskich dzieci 
i młodzieży – poczynając od przed-
szkolaków. Prowadzimy też szeroką 
kampanię informacyjną, aby podno-
sić świadomość mieszkańców, w ja-
ki sposób, podejmując codzienne de-
cyzje,  możemy  wspólnie  walczyć 
o czyste powietrze dla Warszawy.

W budżecie m.st. Warszawy 
tylko na 2017 rok na ochronę 
środowiska są przeznaczone 
ponad 2 miliardy złotych, 
z czego ponad 1,1 mld zł na 
ochronę powietrza.
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