
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.

dr inż.  
Marek Bogacki
Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica 
w Krakowie 

Jakość powietrza determi-
nowana jest trzema czynni-
kami: orografią, meteorolo-
gią i wielkością emisji, któ-
re w różnych lokalizacjach 
oddziałują z różną wagą. 
Jedynym możliwym kie-
runkiem działań napraw-
czych jest ograniczanie 
emisji. Każde działanie po-
winno być poprzedzone so-
lidną diagnozą przyczyn 
złej jakości powietrza, któ-
re w każdej lokalizacji są in-
ne. Brak solidnej inwenta-
ryzacji źródeł emisji, brak 

oceny skutków wprowadza-
nych działań naprawczych, 
powierzchowność diagno-
zy oraz zły, niedostosowa-
ny do istniejących warun-
ków system zarządzania ja-
kością powietrza powodu-
je, że wdrażane w różnych 
rejonach kraju Programy 
Ochrony Powietrza są ma-
ło skuteczne. Do tej pory 
nie powstała na poziomie 
kraju żadna strategia, któ-
ra w sposób systemowy po-
zwoliłaby rozwiązać ten pa-
lący problem. Kluczem do 
sukcesu nie są działania ak-
cyjne, tymczasowe podej-
mowane w sytuacjach kry-
zysowych przez samorządy 
– zwykle generujące duże 
koszty i przynoszące mar-
ne rezultaty – ale stworze-
nie sprawnego systemu za-

rządzania jakością powie-
trza na wszystkich pozio-
mach administracji, który 
nie w sposób nakazowo-za-
kazowy, lecz poprzez narzę-
dzia prawno-organizacyjno-
-ekonomiczne wpłynie na 
proekologiczne zachowania 
wszystkich potencjalnych 
emitentów (podmioty praw-
ne i fizyczne). I jeszcze jed-
no. W powszechnie obowią-
zującej narracji głównym 
odpowiedzialnym za złą ja-
kość powietrza jest tzw. ni-
ska emisja. Zwykle margi-
nalizowany jest rzeczywisty 
wpływ przemysłu oraz źró-
deł emisji niezorganizowa-
nej. W zaistniałej sytuacji 
nie można sobie pozwolić 
na przykładanie mniejszej 
wagi do wpływu tych źró-
deł na jakość powietrza. 

Janusz 
Komurkiewicz
Członek Zarządu FAKRO

W ostatnim czasie wskaź-
niki jakości powietrza bi-
ły na alarm. Większość 
z nas zmagała się ze smo-
giem. W tej nierównej wal-
ce brakowało nam narzę-
dzi obronnych. To zagro-
żenie zauważyła także fir-
ma FAKRO, która już rozpo-
częła prace nad specjalnym 
filtrem antysmogowym do 
okien dachowych. Nieba-
wem FAKRO wprowadzi 
pierwsze i jak dotychczas 
jedyne na rynku rozwiąza-

nie chroniące nasze podda-
sza przed smogiem. Filtr an-
tysmogowy do nawiewni-
ków stosowanych w oknach 
dachowych został już zgło-

szony do opatentowania ja-
ko wzór użytkowy. Wykona-
ny z nanowłókniny filtr za-
trzymuje zanieczyszczenia 
powodowane przez dym 

czy spaliny, zdecydowanie 
ograniczając ich stężenie 
we wnętrzu pomieszcze-
nia. Olbrzymią zaletą jest 
łatwość jego czyszczenia 
z możliwością wielokrotne-
go użycia. Będzie go można 
stosować także do okien da-
chowych FAKRO, które są 
już zamontowane. 

Nawiewnik ze specjal-
nym filtrem chroni nie 
tylko przed smogiem, ale 
także pyłkami, bakteria-
mi, grzybami oraz insek-
tami, dlatego też jest do-
skonałym rozwiązaniem 
dla alergików. Nowe roz-
wiązanie jest już testo-
wane na nowosądeckich  
poddaszach. 

Firma FAKRO rozpoczęła prace nad specjalnym 
filtrem antysmogowym do okien dachowych.

Każde działanie 
powinno być 
poprzedzone solidną 
diagnozą przyczyn złej  
jakości powietrza, 
które w każdej 
lokalizacji są inne.
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Leszek Dorula
Burmistrz Miasta Zakopane

Nigdy wcześniej Zakopa-
ne nie podejmowało tak in-
tensywnych działań i nie 
starało się o pozyskanie tak 
dużych środków zewnętrz-
nych na poprawę jakości 
powietrza, jak teraz. 

Pod koniec zeszłego ro-
ku prowadziliśmy kampa-
nię „Wymień piec, póki są 
dotacje”. W jej wyniku ze-
braliśmy ponad 700 ankiet 
od mieszkańców zaintere-
sowanych wymianą pieców 
węglowych na ogrzewanie 
ekologiczne i na ich podsta-
wie złożyliśmy wniosek do 
RPO Województwa Mało-
polskiego 2014–2020. Rów-
nież z własnych środków 
wspieramy mieszkańców li-

kwidujących tradycyjne ko-
tły węglowe i prowadzimy 
kontrole celem wyelimino-
wania przypadków spala-
nia odpadów. Przyjęliśmy 
także Plan Gospodarki Ni-
skoemisyjnej (PGN) wraz 
Planem Ograniczenia Ni-
skiej Emisji oraz Plan Mo-
bilności Miejskiej dla Gmi-
ny Miasto Zakopane.

Jesteśmy uczestnikami 
Projektu LIFE, w ramach 
którego w gminie dzia-
ła ekodoradca. W mieście 
rozwijana jest sieć ogrze-
wania geotermalnego i ga-
zownicza. Utworzyliśmy 
Komunikację Miejską ob-
sługiwaną przez najbar-
dziej ekologiczne autobu-
sy Solaris Urbino 8,9, z sil-
nikiem spełniającym naj-
wyższe europejskie normy 
Euro 6. Wprowadziliśmy 

też uchwałę obniżającą po-
datki od środków transpor-
tu dla prywatnych prze-
woźników, którzy wymie-
niają samochody na ekolo-

giczne i obniżamy podat-
ki od nieruchomości dla 
domów jednorodzinnych 
z ekologicznym ogrzewa-
niem.

Utworzyliśmy Komunikację Miejską obsługiwaną 
przez najbardziej ekologiczne autobusy.

Tomasz 
Żuchowski
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa 

Każdy z nas zdaje so-
bie sprawę z tego, że po-
wietrza nie uzdrowi tylko 
zmiana przepisów prawa. 
Musi to być proces ciągły, 
komplementarny i odpo-
wiednio rozłożony w cza-
sie, również w świadomo-
ści ludzkiej.

Budujemy nowe osie-
dla bez podstawowej in-
frastruktury (komunikacja, 
sieć ciepłownicza). Palimy 
również wszystkim, co się 
da spalić w piecu (często 
z uwagi na koszty ogrze-
wania, czasami brak świa-
domości, że spalony pla-
stik nas nie ogrzeje). Prze-
strzeń jest zabudowywana 
w sposób niekontrolowany. 
Praktycznie nie tworzymy 
nowych terenów zielonych 
czy parkowych.

Smog to wyzwanie cy-
wilizacyjne naszych cza-
sów, z którym musimy się 

zmierzyć wspólnie, tzn.: 
odpowiednie przepisy pra-
wa oraz prewencja i edu-
kacja. To przede wszyst-
kim wprowadzenie wymo-
gu stopniowego podłącza-
nia budynków do sieci cie-
płowniczych, które dziś 
nie nadążają za nową za-
budową, odpowiedzialna 
i planowana nowa urbani-
zacja, termomodernizacja 
– ale wyłącznie komplek-
sowa (jak ocieplamy budy-
nek, to również moderni-
zujemy lub wymieniamy 
źródło ciepła), odpowied-
nie programy wsparcia ist-
niejących zasobów miesz-
kaniowych, ekologiczny 
i niskoemisyjny transport 
publiczny, paliwa alterna-
tywne, ale również maga-
zynowanie i wykorzystanie 
ciepła odpadowego, stwo-
rzenie odpowiednich wa-
runków i taryf do ogrze-
wania energią elektryczną, 
np. w porze nocnej.

W zakresie komplekso-
wości i komplementarno-
ści działań jest niezbędna 
współpraca i współdziała-
nie międzyresortowe oraz 
ogromna rola samorządów, 
aby do tego zjawiska po-

dejść wspólnie i odpowie-
dzialnie z takim samym za-
angażowaniem i nie obar-
czać się nawzajem odpo-
wiedzialnością.

MIB pracuje nad kodek-
sem urbanistyczno-budow-
lanym, który wprowadzi 

efektywne narzędzia wpły-
wające na jakość powietrza 
poprzez konieczne zapisy 
w planach miejscowych. 
Chodzi tu np. o wprowa-
dzenie zasad właściwe-
go kształtowania polity-
ki transportowej, kształto-
wania nowej urbanizacji 
czy tworzenia terenów zie-
lonych. To również szereg 
działań dotyczących po-
miaru i monitorowania ja-
kości spalin, promowania 
transportu niskoemisyjne-
go i dostępnego.

Nowe przepisy dotyczą-
ce warunków technicz-
nych zwiększają jakość bu-
dynków mieszkalnych oraz 
zmniejszają ich emisyj-
ność. Rząd wspiera rów-
nież działania dotyczą-
ce termomodernizacji i re-
montów istniejących zaso-
bów mieszkalnych. Pod-
stawowym instrumentem 
MIB w tym zakresie jest 
Fundusz Termomoderniza-
cji i Remontów, w ramach 
którego można uzyskać 
premie pokrywające część 
kosztów, np. ocieplenia bu-
dynków lub likwidacji nie-
efektywnego kotła grzew-
czego. 

Ministerstwo pracuje 
nad kodeksem 
urbanistyczno- 
-budowlanym, który 
wprowadzi efektywne 
narzędzia wpływające 
na jakość powietrza.
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prof. dr hab.  
inż. arch.  
Krzysztof 
Gasidło 
Kierownik Katedry 
Urbanistyki i Planowania 
Przestrzennego
Wydział Architektury 
Politechniki Śląskiej

Ustawa o planowaniu 
i zagospodarowaniu prze-
strzennym z 2003 roku 
w art. 15 mówi wprost, 
że w miejscowym planie 
zagospodarowania prze-
strzennego określa się 
m.in. zasady ochrony śro-
dowiska. Z pewnością 
w ten zakres wchodzi za-
pewnienie odpowiedniej 
jakości powietrza. Okre-
ślając w planie przezna-
czenie terenu, sposób 
jego zagospodarowania 

i zabudowy oraz zasady 
zagospodarowania, moż-
na osiągać takie cele, jak: 
wyznaczenie lokaliza-
cji terenów mieszkanio-
wych z unikaniem np. 
kotlin czy innych trud-
no  p rzewie t r zanych 
obszarów, wskazanie lo-
kalizacji emitorów zanie-
czyszczeń z zachowaniem 
odpowiedniej odległości 
oraz ewentualnie pasm  
izolacji od zabudowy 
mieszkaniowej, określe-
nie struktury zabudo-
wy mieszkaniowej, jej 
intensywności i wynika-
jącej z niej gęstości za-
ludnienia, wyposażenia 
w powierzchnie biolo-
gicznie czynne itd., co 
przekłada się na ilość 
emi towanych  zanie -
czyszczeń, ich rozkład, 
a także możliwość absorp-
cji przez zieleń; kształto-
wanie struktury całego 
miasta w taki sposób, aby 
umożliwić jego prze-

wietrzanie, np. poprzez 
wyznaczenie obszarów zie-
leni, na których zabudowa  
jest zakazana. 

XX-wieczna urbanistyka 
polska dobrze rozumiała 
te zagadnienia i uwzględ-
niała je w planach miast. 
Gorzej można ocenić wy-
konywanie tych planów,  

a zdarzają się wypadki ich 
jaskrawego lekceważenia: 
zabudowy zielonych ko-
rytarzy przewietrzających, 
likwidacji parków śród-
miejskich (jak niedawno 
zdarzyło się w Rybniku), 
utrudniania przepływu po-
wietrza w dolinach rzecz-
nych.

Odkąd istnieje nowoczesne planowanie 
przestrzenne, zagadnienia kształtowania  
zdrowego środowiska życia są jego przedmiotem.

Piotr Siergiej
Polski Alarm Smogowy

Problem zanieczyszcze-
nia powietrza to najbar-
dziej zaniedbywana sfe-
ra polityki ekologicznej 
państwa. Według rapor-
tu GIOŚ za rok 2015 po-
wietrze w Polsce nie uległo 
znaczącej poprawie. Odno-
towano wprawdzie, cytuję: 
„Nieznaczne zmiany wy-
ników rocznej oceny jako-
ści powietrza dla pyłu PM 
10 w ostatnich latach”, ale 
„należy je wiązać przede 
wszystkim z różnicami wa-
runków meteorologicz-
nych w kolejnych latach”. 
Niestety okazuje się, że ze 
smogiem w Polsce walczy-
ła dotychczas tylko pogoda. 

Zdaniem Polskiego Alar-
mu Smogowego niezbęd-
ne są dwa podstawowe 
działania przeprowadzo-
ne na poziomie krajowym. 
Pierwszym z nich jest jak 

najszybsze wprowadze-
nie norm emisyjnych dla 
kotłów spalających wę-
giel i drewno. W Polsce 
użytkowanych jest oko-
ło 3,5 mln „kopciuchów” 

– niskosprawnych kotłów 
na węgiel niespełniają-
cych żadnych norm jako-
ści, które stanowią głów-
ne źródło zanieczyszcze-
nia powietrza w naszym 
kraju. Według szacunków  
KOBiZE prawie połowa za-
nieczyszczeń pyłowych 
i ok. 90% rakotwórcze-
go benzo(a)pirenu pocho-
dzi z pieców w gospodar-
stwach domowych. 

Drugim podstawowym 
działaniem jest wprowa-
dzenie norm na dostarcza-
ny do naszych domów wę-
giel. To podstawowe pa-
liwo do wytwarzania cie-
pła w polskich domach, 
ale w odróżnieniu od pa-
liw stałych czy gazowych 
nie podlega unormowaniu 
jakościowemu. W związ-
ku z tym mamy do czynie-
nia w Polsce z patologią po-
legającą na sprzedawaniu 
gospodarstwom domowym 
odpadów kopalnianych – 
mułów i flotokoncentratów.

Zbigniew 
Michniowski
Pełnomocnik Prezydenta 
Bielska-Białej
ds. Zrównoważonego 
Rozwoju

Bielsko-Biała już od 
1993 r. prowadzi pro-
jekty związane z racjo-
nalnym zarządzaniem 
energią przez członko-
stwo w europejskim 
stowarzyszeniu miast 
„Energy Cities” oraz Sto-
warzyszeniu Gmin Pol-
ska Sieć „Energie Cités”. 
W 2013 r. została zakoń-
czona przebudowa lo-
kalnej elektrociepłowni, 
co zaowocowało obni-
żeniem o ok. 30% emi-
sji CO2 oraz wielokrot-
nym zmniejszeniem 
emisji innych skład-
ników spalin. W 2010 
r. wszedł w życie plan 
działania ujmujący za-
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Niestety okazuje się,  
że ze smogiem 
w Polsce walczyła 
dotychczas tylko 
pogoda.
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Paweł Szypulski
Greenpeace Polska

Kolejnym ekipom rządzą-
cym brak woli do podjęcia 
działań i skutecznej wal-
ki ze smogiem. Widać to po 
konsekwentnym dążeniu 
do utrzymania uzależnienia 
naszej gospodarki od wę-
gla. Rachunek za to płacimy 
w całej Polsce naszym zdro-
wiem. Jak długo wśród rzą-
dzących będzie dominował 
taki sposób myślenia, tak 
długo pojawiać się będą kolejne fikcyjne rozwiązania, któ-
re mają maskować problem, a nie go rozwiązywać. Tym-
czasem jednym z takich realnych i niezwykle potrzebnych 
rozwiązań jest kwestia termomodernizacji. Ministerstwo 
Rozwoju zapowiedziało niedawno rozpoczęcie prac nad 
programem termomodernizacji budynków jednorodzin-
nych. Jednak dopóki nie poznamy szczegółów, trudno oce-
nić, czy będzie on mógł odegrać rolę w walce ze smogiem. 
W Czechach czy w Niemczech takie programy są z powo-
dzeniem realizowane. Miejmy nadzieję, że nie skończy się 
to tak jak w przypadku hucznie zapowiadanych regula-
cji dotyczących jakości paliw, przedstawionych niedawno 
przez Ministerstwo Energii, które nie usuwają z rynku de-
talicznego nawet najgorszej jakości odpadów węglowych.

Kolejnym ekipom rządzącym 
brak woli do skutecznej walki  
ze smogiem.
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R E K L A M A

dania bardzo skonkrety-
zowanych projektów do-
tyczących realizacji po-
lityki europejskiego pro-
gramu „3x20”. W 2015 r. 
został on przekształcony 
w „Program Gospodarki 
Niskoemisyjnej”. 

Aktualnie kontynuuje-
my program wymiany ko-
tłów w domach prywat-
nych w oparciu o budżet 
miejski oraz pożyczki 
i dotacje NFOŚiGW. Wy-
mieniliśmy dotąd 1820 
kotłów, a na rok bieżący 
mamy w planie wymianę 
210. Kontynuowany jest 
również program dotacji 
do instalacji kolektorów 
słonecznych czy ogniw 
fotowoltaicznych, moder-
nizujemy tabor autobu-
sowy. Remont dróg słu-
ży do uspokojenia trans-
portu kołowego w cen-
trum miasta i ogranicze-
nia przez to emisji spalin. 
Aktualnie wdrażamy pro-
jekty zarządzania ruchem 

kołowym w oparciu 
o sieć szerokopasmową, 
która będzie również słu-
żyła do bieżącego zarzą-
dzania energią w obiek-
tach komunalnych. Ko-
niecznym elementem 
ograniczenia emisji ni-
skiej jest współpraca z są-
siednimi gminami, gdyż 
48% zanieczyszczeń po-
wietrza pochodzi spoza 
granic Bielska-Białej. 

Wdrażamy projekty 
zarządzania ruchem 
kołowym w oparciu 
o sieć szerokopasmową.




