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Polityka ochrony środowiska województwa śląskiego prowadzona 

jest za pomocą dokumentów strategicznych, m.in. takich jak:

Polityka ochrony środowiska województwa 

śląskiego

• Program 
Ochrony 
Środowiska dla 
Województwa 
Śląskiego do 
roku 2019 z 
uwzględnieniem 
perspektywy do 
roku 2024

• Program ochrony 
środowiska przed 
hałasem dla 
województwa 
śląskiego do roku 
2018 dla terenów 
poza 
aglomeracjami, 
położonych wzdłuż 
odcinków dróg o 
natężeniu ruchu 
powyżej 3 000 000 
pojazdów rocznie i 
odcinków linii 
kolejowych o 
natężeniu ruchu 
powyżej 30 000 
pociągów rocznie

• Program ochrony 
powietrza dla 
terenu 
województwa 
śląskiego mający 
na celu 
osiągnięcie 
poziomów 
dopuszczalnych 
substancji    w 
powietrzu oraz 
pułapu stężenia 
ekspozycji

• Plan gospodarki 
odpadami dla 
województwa 
śląskiego na lata 
2016-2022.
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Cel nadrzędny Programu:

Województwo śląskie regionem innowacyjnej gospodarki                      

i wysokiej jakości życia przy zachowaniu dobrego stanu 

środowiska przyrodniczego 

Cele długoterminowe do roku 2024:

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego 

do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024

• Znacząca poprawa jakości powietrza na obszarze województwa śląskiego 
związana z realizacją kierunków działań naprawczych,

• Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej efektywność 
energetyczną z nowoczesnymi technologiami,

• System zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i 
podziemnymi, umożliwiający zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych 
regionu przy osiągnięciu i utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód,



19.06.2019Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego 

do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024

• Zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami, w której 
priorytetem jest zapobieganie powstawaniu odpadów, a następnie przygotowanie do 
ponownego użycia, recykling i inne metody odzysku oraz wdrożenie modelu 
gospodarowania odpadami komunalnymi opartego na ich selektywnym zbieraniu                
i termicznym przekształcaniu pozostałych odpadów palnych z odzyskiem energii

• Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności                          
i georóżnorodności oraz ochrona krajobrazu

• Zrównoważona gospodarka zasobami surowców naturalnych

• Racjonalna gospodarka zasobami glebowymi
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Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego 

do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024

• Przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych województwa 
śląskiego zgodnie z wymaganiami ekologicznymi oraz uwarunkowaniami 
społeczno-ekonomicznymi,

• Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska,

• Utrzymanie wartości natężenia promieniowania elektromagnetycznego na 
dotychczasowych, niskich poziomach,

• Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz 
minimalizacja ich skutków.
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Do każdego z celów przypisane zostały działania konieczne do ich 

realizacji, m.in.:

o Realizacja działań z zakresu ograniczania emisji ze źródeł spalania o małej 

mocy do 1 MW poprzez wymiany systemów grzewczych na niskoemisyjne,

o Budowa, przebudowa, modernizacja: 

- sieci kanalizacji, w tym deszczowej,

- urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych,

- ujęć wody, stacji uzdatniania wody,

- budowli przeciwpowodziowych, itp.

o Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

unieszkodliwianych przez składowanie,

o Zachowanie i odtwarzanie właściwego stanu siedlisk, cennych gatunków, 

elementów przyrody nieożywionej oraz krajobrazu na terenie obszarów 

chronionego krajobrazu, użytków ekologicznych, stanowisk 

dokumentacyjnych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, a także 

poza terenem obszarów chronionych,
o Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, unieszkodliwianych przez składowanie,

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego 

do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
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o Ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas prowadzenia 

praz rozpoznawczych, eksploatacyjnych i magazynowania kopali 

poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii i pozyskiwania 

surowców mineralnych,

o Zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych                             

i zdewastowanych, w celu przywrócenia im funkcji przyrodniczych, 

rekreacyjnych lub rolniczych,

o Ograniczanie hałasu drogowego poprzez:

- rozwój zintegrowanego transportu publicznego,

- wdrażanie zasad organizacji ruchu sprzyjających obniżeniu                                                      

emisji hałasu do środowiska,

- wspieranie rozwoju i wdrażanie rozwiązań na rzecz transportu 

rowerowego jako integralnej części miejskich systemów 

transportowych,

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego 

do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
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o Ograniczanie oddziaływania pól elektromagnetycznych m.in. Poprzez 

preferowanie nisko konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania 

elektromagnetycznego,

o Przeciwdziałanie poważnym awariom (prowadzenie kontroli zakładów, 

szkoleń, badań przyczyn, tak aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia 

poważnych awarii.

W Programie wskazane zostały:

➢ jednostki zobowiązane do realizacji działań,

➢ terminy realizacji działań,

➢ źródła finansowania. 

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego 

do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024



19.06.2019

Celem Programu jest określenie priorytetów działań oraz 

wskazanie niezbędnych zadań dla ograniczenia poziomu hałasu 

do wartości dopuszczalnych.

DZIAŁANIA KRÓTKOTERMINOWE 

Program ochrony środowiska przed hałasem dla 

województwa śląskiego(…)

• Konsekwentna realizacja planów inwestycyjnych zarządców tras komunikacyjnych 
polegających np. na budowie kolejnych obwodnic i tras alternatywnych do istniejących, 

• Konsekwentna realizacja zapisów decyzji naprawczych oraz analiz porealizacyjnych
i przeglądów ekologicznych, 

• Ograniczenie uciążliwości akustycznej aktualnie funkcjonujących odcinków tras 
komunikacyjnych przez zastosowanie środków technicznych, technologicznych                       
i organizacyjnych ( ekrany akustyczne, nawierzchnie o zredukowanej hałaśliwości, 
uspokojenie ruchu drogowego, itp.) dla odcinków o najwyższych priorytetach. 
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DZIAŁANIA DŁUGOTERMINOWE 

Program ochrony środowiska przed hałasem dla 

województwa śląskiego(…)

• Realizacja nowych inwestycji komunikacyjnych z uwzględnieniem właściwego 
planowania pod kątem akustycznym, 

• Stosowanie środków ochrony przeciwdźwiękowej dla nowych tras 
komunikacyjnych w przypadku braku możliwości ich realizacji na terenach nie 
podlegających ochronie akustycznej, 

• Właściwe planowanie przestrzenne w sąsiedztwie dróg i linii kolejowych, 

• Ograniczenie uciążliwości akustycznej tras komunikacyjnych przez zastosowanie 
środków doraźnych dla odcinków o niższych priorytetach. 
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EDUKACJA SPOŁECZNA 

Program ochrony środowiska przed hałasem dla 

województwa śląskiego(…)

• Promocja komunikacji zbiorowej, 

• Promocja i edukacja w zakresie proekologicznego korzystania z samochodów, 

• Promocja tzw. „pojazdów cichych”, 

• Promocja właściwego planowania przestrzennego uwzględniającego zagrożenia 
hałasem, 

• Promocja innych metod ochrony przed hałasem niż ekrany akustyczne, 

• Ograniczenie ruchu pojazdów najbardziej hałaśliwych w miejscach najbardziej 
narażonych na oddziaływanie hałasu (w miarę możliwości). 



19.06.2019Program ochrony powietrza dla województwa 

śląskiego

Dnia 18 grudnia 2017 roku Sejmik 

Województwa Śląskiego przyjął uchwałę           

nr V/47/5/2017 w sprawie przyjęcia  

Programu ochrony powietrza dla terenu 

województwa śląskiego mającego celu 

osiągnięcia poziomów dopuszczalnych 

substancji w powietrzu oraz pułapu 

stężenia ekspozycji.                                    



19.06.2019Program ochrony powietrza dla województwa 

śląskiego

Zadania ujęte w POP obejmują głównie:

• podłączenie budynków mieszkalnych do sieci ciepłowniczej - priorytet

• Wyeliminowanie spalania paliw złej jakości (jak np. muły węglowe) oraz 
odpadów w piecach domowych

• Termomodernizacje budynków

• Wprowadzanie odnawialnych źródeł energii

• Ograniczenie emisji z zakładów przemysłowych oraz z transportu

Program powinny realizować wszystkie gminy i powiaty województwa śląskiego 

oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.



Integralną częścią Programu ochrony powietrza jest Plan Działań 

Krótkoterminowych (PDK), który zawiera schemat postępowania w przypadku 

wystąpienia przekroczeń poziomu informowania lub poziomu alarmowego 

zanieczyszczenia powietrza. 

W zależności od wprowadzonego stopnia PDK, gminy zobowiązane są 

podejmować wskazane w PDK działania krótkoterminowe, mające na celu 

ograniczenie skutków i czasu trwania przekroczeń. 

Powiadomienia o jakości powietrza oraz o ryzyku przekroczenia i o wystąpieniu 

przekroczenia poziomu informowania i poziomu alarmowego przekazuje 

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska,  a następnie Wojewódzkie Centrum 

Zarządzania Kryzysowego przekazuje te informacje do gmin i powiatów oraz 

innych jednostek.

Plan działań krótkoterminowych



Ocena jakości powietrza

Ocenę jakości powietrza                       

w województwie śląskim za 2018 

rok przygotował Regionalny 

Wydział Monitoringu Środowiska  

w Katowicach Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Oceny dokonuje się w 5 strefach:

•aglomeracja górnośląska, 

•aglomeracja rybnicko-jastrzębska, 

•miasto Bielsko-Biała,

•miasto Częstochowa,

•strefa śląska.

Źródło: WIOŚ Katowice



Dnia 7 kwietnia 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego 

jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie 

wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń 

w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

Uchwała antysmogowa dla województwa 
śląskiego

UCHWAŁA NR V/36/1/2017

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO



✓ Istotą uchwały antysmogowej jest doprowadzenie do takiego stanu rzeczy, aby
wszystkie urządzenia grzewcze na paliwa stałe spełniały jak najwyższe normy
emisyjne (klasa 5 normy PN-EN 303-5:2012/ecoprojekt).

✓ W dużym uproszczeniu uchwała jest więc harmonogramem wymiany starych
urządzeń grzewczych.

✓ Uchwała reguluje również kwestie stosowanych paliw stałych i wprowadza 
zakaz stosowania:

✓ węgla brunatnego i paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,

✓ mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem 
oraz 

✓ paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu <3mm wynosi >niż 15, a 
także 

✓ biomasy stałej o wilgotności > 20%.

Uchwała antysmogowa dla województwa 
śląskiego



Jakie terminy obowiązują dla urządzeń grzewczych?

od 1 września 

2017 roku

* Montaż kotła grzewczego                  
po raz pierwszy

* Każda wymiana kotła grzewczego

*Montaż kominka/pieca                     
po raz pierwszy

*każda wymiana kominka /pieca

daty przejściowe

Wymiana kotła eksploatowanego        
przed 1 września 2017: 

*do 1 stycznia 2022 roku (>10 lat)

*do 1 stycznia 2024 roku (5-10 lat)

*do 1 stycznia 2026 roku (<5 lat)

*do 1 stycznia 2028 roku (klasa 3 i 4)

(wiek liczony od daty produkcji)

Wymiana kominka / pieca 
eksploatowanego przed 1 września 2017:

do 1 stycznia 2023 roku*



Pierwsze efekty uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego 

w poprawie jakości powietrza, powinny być zauważalne w latach 

2021-2022, jeżeli zgodnie z zapisami uchwały do tego czasu uda 

się zlikwidować najstarsze paleniska domowe, poprzez podłączenie 

budynków do sieci ciepłowniczej, zainstalowanie kotłów klasy V lub 

innego niskoemisyjnego źródła ciepła. 

Uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego



Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Śląskiego na lata 2016 - 2022

Głównym celem Planu jest kontynuacja budowy nowoczesnego, 

kompleksowego i regionalnego systemu gospodarki odpadami 

pozwalającego w racjonalny sposób zagospodarować wszystkie 

strumienie wytwarzanych odpadów.

Integralną częścią dokumentu jest Plan Inwestycyjny, w którym wskazano 

infrastrukturę w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi niezbędną 

do osiągnięcia celów określonych w polskim prawie i dyrektywach UE.



Region I

Region II

Region III

Region

Odebrane 

20 03 01 

(tys. Mg)

Wydajność 

RIPOK MBP 

(tys. Mg)

Region I 156,4 263,0

Region II 454,9 506,8

Region III 306,1 398,5

Razem 917,4 1 168,3



Cele (uoczipg):

✓ osiągnięcie w 2020 r. poziomu przygotowania do ponownego użycia i 

recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych wynoszącego 

minimum 50%.

✓ osiągnięcie w 2020 r. poziomu odzysku odpadów remontowo-budowlanych 

wynoszącego co najmniej 70%.

✓ zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

kierowanych na składowiska odpadów, aby 

w 2020 r. nie było składowanych więcej niż 35% masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r.

Cele w gospodarce odpadami komunalnymi



Nowe cele (Dyrektywa PE i Rady (UE) 2018/850 i 

2018/851):

Przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów komunalnych: 

✓ do 2025 r. - 55% (50%)*

✓ do 2030 r. - 60% (55%)*

✓ do 2035 r. - 65% (60%)*

Do 2035 r. składowanych powinno być nie więcej niż 10% (25%)* wytwarzanych 

odpadów komunalnych.

* dot. Państw UE, które w 2013 r. przygotowały do ponownego użycia i poddały 

recyklingowi mniej niż 20% swoich odpadów komunalnych lub poddały 

składowaniu ponad 60% swoich odpadów komunalnych.

Cele w gospodarce odpadami komunalnymi



Odpady komunalne odebrane i zebrane
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Odpady komunalne odebrane i zebrane
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Recykling
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Stan aktualny

• Od 2014 r. do 2017 r. łączna ilość odebranych i zebranych odpadów komunalnych wzrastała przy 
malejącej ilości odbieranych odpadów zmieszanych. 

• Masa selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych wyniosła prawie 0,8 mln Mg,    
co oznacza prawie 35% wzrost w porównaniu z 2014 r., jednak ilość odpadów przekazanych do 
recyklingu stanowiła trochę nieco ponad 40% selektywnie odebranych i zebranych odpadów 
komunalnych. 

• Do recyklingu przekazano 20% masy odebranych i zebranych odpadów komunalnych, co jest 
ilością zdecydowanie niewystarczającą w perspektywie docelowo wymaganych poziomów 
przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. 

• Ilość selektywnie odebranych i zebranych OZiB wyniosła 36 kg/M/rok, z czego prawie 80% 
stanowiły odpady zielone. Przy szacowanej ilości wytwarzanych OZiB wynoszącej 96 kg/M/rok 
nadal istnieje duży, niewykorzystany potencjał. Poważnym problemem staje się deficyt mocy 
przerobowych kompostowni oraz brak instalacji do fermentacji bioodpadów. Instalacje tego typu 
są ujęte w planie inwestycyjnym, jednakże postęp prac przy ich realizacji nie przebiega w 
oczekiwanym stopniu.



Pozwolenia, zezwolenia w zakresie ochrony środowiska

Podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są posiadać różnego 

rodzaju pozwolenia i zezwolenia, np.:

• pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

• pozwolenia na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

• pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

• zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,

• decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu, wydawana z "urzędu", 
określająca dopuszczalne poziomy hałasu poza zakładem, w 
odniesieniu do rodzajów terenów, na które oddziałuje zakład.



Pozwolenia, zezwolenia w zakresie ochrony środowiska

Szczególnym rodzajem jest pozwolenie zintegrowane. 

Wymagane jest na prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze 

względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może 

powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 

przyrodniczych albo środowiska jako całości. Instalacje wymagające 

uzyskanie pozwolenia zintegrowanego muszą spełniać wymagania 

ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik (BAT), 

a w szczególności nie mogą powodować przekroczenia granicznych 

wielkości emisyjnych. 



Konkluzje BAT

Konkluzje BAT to  najbardziej efektywny i zaawansowany poziom rozwoju 

technologii i metod prowadzenia danej działalności. Wskazuje możliwe 

wykorzystanie poszczególnych technik jako podstawy przy ustalaniu 

dopuszczalnych wielkości emisji i innych warunków pozwolenia mających 

na celu zapobieganie powstawaniu, a jeżeli nie jest to możliwe, 

ograniczaniu emisji i oddziaływaniu jej na środowisko jako całość.

Prowadzący instalacje często dokonują weryfikacji na drodze pomiarowej,

czy wszystkie substancje wymienione w BAT conclusions dla

poszczególnych branż, są faktycznie emitowane z instalacji oraz na jakim

poziomie.



Kompensacja

W przypadku zwiększania wolumenu produkcji, rozbudowy instalacji,

budowy nowej instalacji Marszałek Województwa Śląskiego egzekwuje

obowiązek zrekompensowania środowisku powstania nowego źródła pyłu

PM10 poprzez zapewnienie przez operatora instalacji odpowiedniego

ograniczenia ze źródeł istniejących (minimum 130%).

Operator może zapewnić alternatywnie likwidację równoważnej ilości

niskiej emisji poprzez zapewnienie wymiany źródeł małej mocy.

Obowiązek wynika z ustawy.



Dziękuję za uwagę!

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice


