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Załącznik nr 7 do Uchwały Nr….. 

Sejmiku Województwa Pomorskiego  

z dnia……. 

 

Plan Działań Krótkoterminowych 

 
1. Część opisowa Planu Działań Krótkoterminowych 

 
Podstawą do opracowania Planu Działań Krótkoterminowych dla strefy pomorskiej jest art. 91 ust. 3a 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), 

zwanej dalej ustawą Poś, stanowiący, iż dla stref, w których przekraczane są, poziomy dopuszczalne 

lub docelowe substancji w powietrzu, zarząd województwa opracowuje projekt uchwały w sprawie programu 

ochrony powietrza lub jego aktualizacji, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych 

oraz art. 92. ust. 1. stanowiący, iż w przypadku ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu 

alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu, zarząd województwa, 

w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania informacji o tym ryzyku od Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska, opracowuje i przedstawia do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom 

miast i starostom projekt uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych, w którym ustala się działania 

mające na celu: 

1) zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich przekroczeń; 

2) ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń. 

 

1.1. Analiza stanu jakości powietrza w strefie 

 
Opracowanie planu działań krótkoterminowych było wymagane ze względu na przekroczenia poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu w strefie 

pomorskiej w 2018 r.  

 

W latach 2013-2018 w strefie pomorskiej: 

 nie stwierdzono przekroczenia o ponad 200% średniodobowego lub średniorocznego poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, 

 w latach 2013-2018 corocznie notowano przekroczenie o ponad 200% średniorocznego poziomu 

docelowego benzo(a)pirenu. 

 

W latach 2013-2017 oraz w 2018 roku w strefie pomorskiej nie stwierdzono wystąpienia przekroczenia 

poziomu informowania ani alarmowego pyłu zawieszonego PM10. 

Tabela 1 Informacje o ryzyku wystąpienia przekroczeń poziomów dopuszczalnych lub docelowych w powietrzu 

w strefie pomorskiej przekazane przez GIOŚ Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku 

w roku 2018 

L.p. Data Ryzyko 
Miasta/ wartość 

przekroczenia 

1. 12.01.2018 r. dot. stwierdzonego ryzyka przekroczenia 

średniodobowego poziomu dopuszczalnego w zakresie 

pyłu zawieszonego PM10 

Lębork 

2. 20.04.2018 r. dot. stwierdzonego ryzyka przekroczenia poziomu 

docelowego w zakresie benzo(a)pirenu 

Wejherowo, Kościerzyna 

3. 15.05.2018 r. dot. stwierdzonego ryzyka przekroczenia 

średniodobowego poziomu dopuszczalnego w zakresie 

pyłu zawieszonego PM10 

Lębork 

4. 1.10.2018 r. dot. stwierdzonego ryzyka przekroczenia 

średniodobowego i średniorocznego poziomu 

dopuszczalnego w zakresie pyłu zawieszonego PM10 

Kościerzyna 
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L.p. Data Ryzyko 
Miasta/ wartość 

przekroczenia 

5. 27.12.2018 r. dot. stwierdzonego przekroczenia średniodobowego 

poziomu dopuszczalnego w zakresie pyłu 

zawieszonego PM10  

Kościerzyna, 

Wejherowo 

 

W 2019 roku GIOŚ Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku nie przekazywał 

informacji o ryzyku wystąpienia przekroczeń poziomów dopuszczalnych lub docelowych w powietrzu w strefie 

pomorskiej. 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 roku zmieniającym rozporządzenie 

w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1931) zaczęły obowiązywać niższe 

poziomy pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu: 

 poziom alarmowy 150 µg/m3, 

 poziom informowania 100 µg/m3. 

 
Wielkości poziomów substancji w powietrzu w strefie pomorskiej w latach 2013-2018 przedstawiają 

poniższe tabele. 

Tabela 2 Wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu w strefie pomorskiej w latach 2013-2017 

Lp. Stanowisko 
Kod krajowy 

stacji 
Rok 

PM10  Benzo(a)piren  

S36max 

[μg/m3] 

L>50  

(S24)  

 

Sa [μg/m3] 
Sa 

[ng/m3] 

Norma zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu 

50,0 35 40 1,0 

1. PmKosTargo12 
Kościerzyna, 

ul. Targowa 

2013 65,0 81 37  7,0 

2014 68,0 81 37  6,0 

2015 63,0 54 33  
niepełna seria 

pomiarowa 

2016 52,0 40 29 10,0 

2017 51,0 35 29  7,0 

2. PmKwiSportow 
Kwidzyn, 

ul. Sportowa 

2013 - 20 24  2,0 

2014 47,0 24 26  2,0 

2015 47,0 26 24  3,0 

2016 40,0 14 23 - 

2017 39,0 24 23  - 

3. PmLebMalcz16 

Lębork, 

ul. 

Malczewskiego 

2013 niepełna seria pomiarowa 3,0 

2014 niepełna seria pomiarowa 

2015 niepełna seria pomiarowa 

2016 53,0 45 29 - 

2017 51,0 36 28  - 

4. PmLinieKos17 
Liniewko 

Kościerskie 

2013 34,0 9 19  2,0 

2014 41,0 11 24  1,0 

2015 36,0 8 19  1,0 

2016 niepełna seria pomiarowa - 

2017 32,0 13 19  - 

5. 
PmMalMicki15 

 

Malbork, 

ul. Mickiewicza 

2013 41,0 11 24  2,0 

2014 niepełna seria pomiarowa 

2015 49,0 30 26  3,0 

2016 40,0 18 23 - 

2017 38,0 20 23  - 

6. PmSlupKniazi 

Słupsk, 

ul. Kniaziewicza 

30 

2013 38,0 11 23  2,0 

2014 41,0 13 24  1,0 

2015 42,0 19 24  1,0 
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Lp. Stanowisko 
Kod krajowy 

stacji 
Rok 

PM10  Benzo(a)piren  

S36max 

[μg/m3] 

L>50  

(S24)  

 

Sa [μg/m3] 
Sa 

[ng/m3] 

2016 33,0 6 19 - 

2017 37,0 13 21  - 

7. PmSlupOrzesz 
Słupsk, 

ul. Orzeszkowej 

2013 niepełna seria pomiarowa 3,0 

2014 niepełna seria pomiarowa 

2015 niepełna seria pomiarowa 

2016 - - - - 

2017 - - - - 

8. PmTczeTarg07 
Tczew, 

ul. Targowa 

2013 niepełna seria pomiarowa - 

2014 39,6 9 23  - 

2015 35,4 9 19  - 

2016 - 6 18 - 

2017 - - - - 

9. PmWejhPlWejh 

Wejherowo, 

pl. Jakuba 

Wejhera 8 

2013 niepełna seria pomiarowa 5,0 

2014 niepełna seria pomiarowa 

2015 53,0 34 28  
niepełna seria 

pomiarowa 

2016 60,0 43 29 8,0 

2017 48,0 28 27  
niepełna seria 

pomiarowa 

10. PmWladywHallera 
Władysławowo, 

ul. Hallera 

2013 niepełna seria pomiarowa 1,0 

2014 42,0 21 24  2,0 

2015 40,0 19 21  
niepełna seria 

pomiarowa 

2016 - - - - 

2017 - - - - 

11. PmStaGdaLubi1 

Starogard 

Gdański 

ul. Lubichowska 

2013 - 64 39  - 

2014 - 124 45  - 

2015 - 76 39  - 

2016 - 101 42 - 

2017 niepełna seria pomiarowa - 

Tabela 3 Wyniki pomiarów stężeń pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu w 2018 r. ze stacji monitoringu 

zlokalizowanych w strefie pomorskiej 
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Norma zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu 

50,0 35 

 

40 1,0 

1. PmKosTargo12  
Kościerzyna, 

ul. Targowa 
54 4 45 10 

30 0 
7 6 

2. PmKwiSportow 
Kwidzyn, 

ul. Sportowa 
49 0 31 0 

26  0 
- 

3. PmLebMalcz16  
Lębork, 

ul. Malczewskiego 
64 14 63 28 

34  0 
- 

                                                 
1 W Rocznych Ocenach Jakości Powietrza w Województwie Pomorskiem za lata 2013-2017 nie podano średniodobowych wartości stężeń 

pyłu zawieszonego PM10.  
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4. PmLinieKos17  
Liniewko 

Kościerskie 
niepełna seria pomiarowa - 

5. PmMalMicki15 
Malbork, 

ul. Mickiewicza 
48 0 31 0 

26  0 
- 

6. PmSlupKniazi  
Słupsk, 

ul. Kniaziewicza 30 
39 0 17 0 

23  00 
- 

7. PmWejhPlWejh  
Wejherowo, 

pl. Jakuba Wejhera 8 
55 5 47 12 

29  0 
5 4 

Potencjalnymi źródłami przekroczeń poziomów alarmowych, informowania, dopuszczalnych 

lub docelowych substancji w powietrzu w strefie pomorskiej są emisje antropogeniczne pyłu zawieszonego 

PM10 oraz niesionego w pyle benzo(a)pirenu. 

Spośród źródeł emisji zlokalizowanych na terenie strefy pomorskiej, największe oddziaływanie na stan 

jakości powietrza, w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu ma ogrzewanie indywidualne oparte 

o paliwa stałe, wykorzystywane przez osoby fizyczne w celu dostarczenia ciepła do pomieszczeń mieszkalnych 

oraz ciepłej wody. Ponadto do wysokich stężeń tych zanieczyszczeń w powietrzu przyczyniają się szczególnie 

niekorzystne warunki meteorologiczne – występowanie niskich temperatur, brak wiatru oraz inwersja termiczna. 

Nie można społeczeństwu ograniczyć możliwość ogrzewania pomieszczeń w których żyją lub pracują 

ani korzystania (a więc i ogrzewania) ciepłej wody. W świetle art. 3, ust. 20 ustawy Poś2 osoba fizyczna 

korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska nie wymaga pozwolenia, nie jest 

podmiotem korzystającym ze środowiska. Z powyższego wynika, iż zakres działań krótkookresowych, które 

byłyby skuteczne i przyniosłyby wymierny efekt ekologiczny jest bardzo ograniczony. Na ponadnormatywne 

stężenia średnioroczne zanieczyszczeń w powietrzu działania krótkookresowe nie mają praktycznie żadnego 

wpływu. 

 

1.2. Zakres i rodzaj działań krótkoterminowych oraz sposób postępowania 

 
Zakres i rodzaj działań krótkoterminowych oraz sposób postępowania w sytuacji wystąpienia ryzyka 

przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu lub przekroczenia tego poziomu ogranicza 

się do działania informacyjnego. 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty o ryzyku 

przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu lub przekroczeniu tego poziomu. 

 

                                                 
2 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.). 



5 

 

Tabela 4 Zakres i rodzaj działań krótkoterminowych oraz sposób postępowania dla pyłu zawieszonego PM10 w strefie pomorskiej 

Kod 

działania 
Działanie Sposób działania Rodzaj emisji 

Wykonawca 

(podmiot 

realizujący 

zadanie) 

Jednostka 

kontrolna 

POZIOM 1 ( kolor żółty - ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego) 

WPsPInf 
Informacja o ryzyku przekroczenia 

poziomu dopuszczalnego 

Informacje na stronie internetowej o możliwości 

wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego 

pyłu PM10  

- WCZK - 

WPsPISo 

Stosowanie się do ustawowego 

zakazu spalania odpadów w 

instalacjach do tego 

nieprzystosowanych 

Wzmożenie kontroli kotłów domowych w tym 

zakresie 

emisja 

powierzchniowa 
mieszkańcy 

Straż 

Miejska/Gminna/ 

pracownicy gmin 

 

WPsPIOm 
Ogrzewanie mieszkań lepszym 

jakościowo paliwem 

Zalecenie dla mieszkańców strefy – jeżeli jest to 

możliwe, nie należy stosować paliwa stałego (węgla, 

drewna) do ogrzewania lub stosować węgiel lepszej 

jakości (paliwo lepszej jakości powinno posiadać 

przynajmniej parametry: wilgotność – poniżej 15%, 

zawartość popiołu - poniżej 15%, kaloryczność – 

powyżej 21MJ/kg) 

emisja 

powierzchniowa 
mieszkańcy - 

POZIOM 2 (kolor pomarańczowy -ryzyko przekroczenia poziomu informowania) 

WPsPInf 
Informacja o ryzyku przekroczenia 

poziomu informowania 

Informowanie społeczeństwa i wskazanych w PDK 

podmiotów o ryzyku wystąpienia przekroczenia progu 

informowania oraz konieczności podjęcia działań 

określonych dla alertu 2 

- WCZK - 

WPsPIISsg 
Zakaz używania spalinowego sprzętu 

ogrodniczego i grilli 
Należy realizować w okresie od wiosny do jesieni 

emisja 

niezorganizowana 
mieszkańcy 

Straż 

Miejska/Gminna/

pracownicy 

gmin; Policja 

WPsPIIPo 

Kontrola przestrzegania zakazu 

palenia bioodpadów (liści, gałęzi, 

trawy) 

Wzmożenie liczby kontroli; należy realizować w 

okresie od wiosny do jesieni 

emisja 

niezorganizowana 
- 

Straż 

Miejska/Gminna/

pracownicy 

gmin;  Policja 

WPsPIIPk Zakaz palenia w kominkach Nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła 
emisja 

powierzchniowa 
mieszkańcy 

Straż 

Miejska/Gminna/

pracownicy 

gmin; 
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Kod 

działania 
Działanie Sposób działania Rodzaj emisji 

Wykonawca 

(podmiot 

realizujący 

zadanie) 

Jednostka 

kontrolna 

 

WPsPIIOm 
Ogrzewanie mieszkań lepszym 

jakościowo paliwem 

Zalecenie dla mieszkańców strefy – jeżeli jest to 

możliwe, nie należy stosować paliwa stałego (węgla, 

drewna) do ogrzewania lub stosować węgiel lepszej 

jakości (paliwo lepszej jakości powinno posiadać 

przynajmniej parametry: wilgotność – poniżej 15%, 

zawartość popiołu - poniżej 15%, kaloryczność – 

powyżej 21MJ/kg) 

emisja 

powierzchniowa 
mieszkańcy - 

WPsPIIKw 

Zakaz używania kotłów 

węglowych/na drewno jeżeli 

pozwolenie na użytkowanie lub 

miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego wskazują inny sposób 

ogrzewania pomieszczeń 

Wzmożenie kontroli kotłów domowych w tym 

zakresie 

emisja 

powierzchniowa 
mieszkańcy 

Straż 

Miejska/Gminna/

pracownicy gmin 

 

WPsPIISo 

Stosowanie się do ustawowego 

zakazu spalania odpadów w 

instalacjach do tego 

nieprzystosowanych 

Wzmożenie kontroli kotłów domowych w tym 

zakresie 

emisja 

powierzchniowa 
mieszkańcy 

Straż 

Miejska/Gminna/

pracownicy gmin 

 

POZIOM 3 (kolor czerwony - ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego) 

WPsPInf 
Informacja o ryzyku przekroczenia 

poziomu alarmowego  

Informowanie społeczeństwa i wskazanych w PDK 

podmiotów o przekroczeniu poziomu alarmowego i 

konieczności podjęcia działań określonych dla alertu 3 

- WCZK - 

WPsPIIIKm 
Korzystanie z komunikacji miejskiej 

zamiast komunikacji indywidualnej 

Zalecenie dla ludności w celu ograniczenia natężenia 

ruchu samochodowego; 

Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją 

zbiorową dla posiadaczy samochodów osobowych, w 

dniach alertowych w gminach, w których funkcjonuje 

komunikacja zbiorowa 

emisja liniowa 

mieszkańcy, 

przewoźnicy (np. 

PKS, MZK, MPK, 

MKS itp.) 

- 

WPsPIIISs 
Zakaz używania spalinowego sprzętu 

ogrodniczego 
Należy realizować w okresie wiosennym i jesiennym 

emisja 

niezorganizowana 
mieszkańcy 

Straż 

Miejska/Gminna/

pracownicy gmin 
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Kod 

działania 
Działanie Sposób działania Rodzaj emisji 

Wykonawca 

(podmiot 

realizujący 

zadanie) 

Jednostka 

kontrolna 

WPsPIIIPo 

Wzmożenie kontroli przestrzegania 

zakazu palenia bioodpadów (liści, 

gałęzi, trawy) 

Należy realizować w okresie jesiennym i wiosennym 
emisja 

niezorganizowana 
- 

Straż 

Miejska/Gminna/

pracownicy gmin 

WPsPIIIPk Zakaz palenia w kominkach Nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła 
emisja 

powierzchniowa 
mieszkańcy 

Straż 

Miejska/Gminna/

pracownicy gmin 

WPsPIIIOm 
Ogrzewanie mieszkań lepszym 

jakościowo paliwem 

Zalecenie dla mieszkańców strefy – jeżeli jest to 

możliwe, nie należy stosować paliwa stałego (węgla, 

drewna) do ogrzewania lub stosować węgiel lepszej 

jakości (paliwo lepszej jakości powinno posiadać 

przynajmniej parametry: wilgotność – poniżej 15%, 

zawartość popiołu - poniżej 15%, kaloryczność – 

powyżej 21MJ/kg) 

emisja 

powierzchniowa 
mieszkańcy - 

WPsPIIISo 

Stosowanie się do ustawowego 

zakazu spalania odpadów w 

instalacjach do tego 

nieprzystosowanych 

Wzmożenie kontroli kotłów domowych w tym 

zakresie  

emisja 

powierzchniowa 
- 

Straż 

Miejska/Gminna/

pracownicy gmin 

WPsPIIIZw 
Zakaz wjazdu samochodów 

ciężarowych powyżej 3,5 t, do miast  
Czasowy zakaz wjazdu do  miast Emisja liniowa 

Odpowiednie 

Zarządy Dróg 

Miejskich – 

właściwe 

oznakowanie 

dróg, 

przedsiębiorstwa 

przewozowe 

Policja, Inspekcja 

Transportu 

Drogowego 

WPsPIIIUr 
Upłynnienie ruchu kołowego w 

miastach 

Kierowanie ruchem przez policję na newralgicznych 

skrzyżowaniach, w godzinach o dużym natężeniu 

ruchu; 

Przekierowanie ruchu na drogi alternatywne o 

mniejszym natężeniu ruchu. 

Emisja liniowa 

Odpowiednie 

Zarządy Dróg 

Miejskich – 

właściwe 

oznakowanie 

dróg, Policja 

Policja, Inspekcja 

Transportu 

Drogowego 
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1.3. Planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny wynikający z realizacji działań 

 
Celem wdrożenia działań krótkoterminowych jest niedopuszczenie do przekroczenia poziomów 

alarmowych, informowania, dopuszczalnych lub docelowych albo w przypadku ich przekroczenia, 

jak najszybsze obniżenie stężeń tych zanieczyszczeń w powietrzu. W przypadku normy dopuszczalnej dla pyłu 

PM10 (wartość średniodobowa – dopuszczalne przekroczenie wartości 50 µg/m3 – 35 dni w roku 

kalendarzowym), efektem podjętych działań będzie niedopuszczenie do sytuacji przekroczenia tego poziomu 

36 dni w roku. 

Planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny wynikający z realizacji działań krótkoterminowych nie jest 

możliwy do wyznaczenia z uwagi na charakter działań krótkoterminowych. Przede wszystkim większość 

z działań to zalecenia odnoszące się do postępowania mieszkańców, a stopień ich wdrażania zależy 

od indywidualnego podejścia. W aspekcie działań skierowanych do służb polegających na wzmożeniu czujności 

oraz działań kontrolnych nie można określić ich wymiernego efektu. Ponadto, w przypadku działań skierowanych 

na ograniczenie komunikacji oraz niezorganizowanej emisji pyłu efekt ekologiczny zależy od wielkości obszaru 

na jakich zostaną wdrożone, a każdorazowo może to dotyczyć innego obszaru.  

 

1.4. Lista podmiotów korzystających ze środowiska 
 

W Planie Działań Krótkoterminowych dla strefy pomorskiej nie wskazuje się podmiotów 

korzystających ze środowiska, o których mowa w §9 ust. 2d rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

14 czerwca 2019 r. w sprawie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych (Dz.U. z 2019 

r., poz. 1159), ponieważ na terenie strefy nie występują podmioty obowiązane do ograniczenia lub zaprzestania 

wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, które eksploatują instalację objętą postępowaniem, o którym 

mowa w art. 227 – 229 ustawy Poś.  

 

1.5. Sposób organizacji i ograniczeń ruchu pojazdów w strefie 
 

Podstawowym źródłem emisji powodującej przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, 

a także docelowego benzo(a)pirenu jest ogrzewanie indywidualne oparte o paliwa stałe, wykorzystywane przez 

osoby fizyczne w celu dostarczenia ciepła do pomieszczeń mieszkalnych oraz ciepłej wody (źródła 

powierzchniowe).  

Emisja komunikacyjna (emisja pochodząca ze spalania paliw płynnych – benzyny, oleju napędowego 

w pojazdach i innych urządzeniach napędzanych silnikami spalinowymi), w strefie pomorskiej, w ogólnej emisji 

ww. zanieczyszczeń ma niski udział. Jednak w związku dość wysokim udziałem pyłu unoszonego w ogólnej 

ilości pyłu emitowanego z komunikacji w Planie Działań Krótkoterminowych dla strefy pomorskiej określa się 

iż w sytuacji ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10 stosuje się zakaz wjazdu samochodów 

ciężarowych powyżej 3,5 t, do miast. 

 

1.6. Sposób postępowania organów administracji, podmiotów korzystających ze środowiska 

oraz osób fizycznych 

 
Sposób postępowania organów administracji i podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie 

działań krótkoterminowych określa ustawa Poś. 

1. Zarząd Województwa Pomorskiego: 

 odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji z prezydentami, burmistrzami, 

wójtami i starostami Planu działań krótkoterminowych, 

 monitoruje realizację przez podmioty i organy wskazane w Planie działań realizowanych 

na szczeblu gminnym i powiatowym; 

2. Sejmik Województwa – odpowiada za uchwalenie PDK; 

3. Główny Inspektor Ochrony Środowiska odpowiada za: 

 monitoring jakości powietrza zgodnie z wymogami stawianymi przez Państwowy Monitoring 

Środowiska, 

 powiadamianie organów o stanie jakości powietrza i wystąpieniu ryzyka wystąpienia 

lub wystąpieniu przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych i alarmowych substancji 

w powietrzu, 
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4. Wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska sprawuje nadzór w zakresie 

terminowego uchwalania planów działań krótkoterminowych; 

5. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut badawczy wykonuje modelowanie transportu 

i przemian substancji w powietrzu w celu określania ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu 

alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu albo 

wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego 

substancji; 

6. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego odpowiada za: 

 ogłoszenie określonego poziomu alarmu, 

 niezwłoczne powiadamianie społeczeństwa i podmiotów określonych w PDK o konieczności 

podjęcia określonych działań wskazanych dla każdego rodzaju ogłoszonego alertu, 

 współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej niższego 

szczebla, 

 nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego 

ostrzegania ludności, 

 współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska, 

 dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum, 

 zamieszczanie powiadomień o ogłoszeniu bądź odwołaniu alarmu, jego obszarze, czasie trwania, 

powodach wystąpienia oraz o zaleceniach dla ludności na stronie internetowej. 

 
Dodatkowo określa się sposób postępowania jednostek wskazanych do realizacji zapisów PDK takich 

jak: 

1. Dyrektorzy szpitali, oddziałów ratunkowych, pogotowia oraz przychodni: 

 śledzą komunikaty przekazywane przez WCZK w zakresie działań wskazanych do realizacji 

w ramach PDK, 

 powiadamiają personel o ogłoszeniu alarmu i sposobie postępowania w trakcie alertu, 

 zapewniają warunki do przyjęcia zwiększonej liczby pacjentów. 

2. Dyrektorzy placówek szkolno-opiekuńczych: 

 śledzą komunikaty przekazywane przez WCZK w zakresie działań wskazanych do realizacji 

w ramach PDK, 

 powiadamiają personel o ogłoszeniu alertu i sposobie postępowania w trakcie alertu, 

 wydają zalecenia dotyczące sposobu postępowania w trakcie trwania alertu poprzez ograniczenie 

przebywania na otwartej przestrzeni, ograniczenie wyjść poza obszar budynków w czasie wolnym, 

ograniczenie wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni czy ograniczenia wietrzenia pomieszczeń. 

3. Zarządcy dróg odpowiadają za: 

 organizację zakazu wjazdu samochodów ciężarowych do centrów miast, 

 przygotowanie objazdów i znaków informacyjnych. 

4. Straż miejska/gminna/upoważnieni pracownicy gmin:  

 prowadzi kontrole dotyczące zakazu spalania odpadów w kotłach domowych,  

 prowadzi kontrole w zakresie palenia w kominkach, 

 prowadzi kontrole przestrzegania zakazu spalania pozostałości roślinnych jak i używania 

spalinowego sprzętu ogrodniczego (codziennie na obszarze przekroczeń, w dniach wystąpienia 

przekroczeń poziomów informowania oraz alarmowych pyłu PM10), 

 prowadzi kontrolę przestrzegania zakazu spalania odpadów poza instalacjami do tego 

przystosowanymi. 

 
Rekomendowany sposób postępowania osób fizycznych: 

 
Mieszkańcy województwa powinni: 

 stosować się do zaleceń przekazywanych przez WCZK, 

 przestrzegać zakazów i nakazów wprowadzonych w związku z realizacją działań krótkoterminowych, 

 starać się nie przebywać na powietrzu oraz nie wietrzyć mieszkań, w obszarach, gdzie występują 

nadmierne stężenia, 

 nie wyprowadzać dzieci przedszkolnych i żłobkowych na spacery w dniach i na terenach, gdzie 

występują nadmierne stężenia zanieczyszczeń, 
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 ograniczyć swoją aktywność fizyczną na otwartej przestrzeni, 

 w miarę możliwości ograniczać własną emisję zanieczyszczeń, poprzez: 

 ograniczenie korzystania z samochodów osobowych, 

 ograniczenie spalania węgla w piecach, 

 rezygnację z palenia ognisk w ogrodach, 

 ograniczenie używania grilli, 

 nie używanie kosiarek spalinowych. 

 

1.7. Tryb ogłaszania wdrożenia działań krótkoterminowych dla pyłu zawieszonego PM10 

w strefie pomorskiej  

 
Działania krótkoterminowe należy wdrażać w sytuacjach ryzyka wystąpienia lub wystąpienia 

przekroczeń poziomów alarmowych, informowania i dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, 

a ich celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich przekroczeń oraz ograniczenie skutków i czasu trwania 

zaistniałych przekroczeń. 

System informowania społeczeństwa opiera się na trzech poziomach według następujących kryteriów: 

1. Poziom 1 (kolor żółty) – istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego 

PM10, 

2. Poziom 2 (kolor pomarańczowy) – istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania pyłu 

zawieszonego PM10, 

3. Poziom 3 (kolor czerwony) – istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowania pyłu zawieszonego 

PM10. 

W systemie informowania, w zależności od zaistniałej sytuacji, przekazywanych jest 10 rodzajów 

powiadomień o jakości powietrza: 

1) powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego – poziom 1 żółty, 

2) powiadomienie o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego, 

3) powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania – poziom 2 (pomarańczowy), 

4) powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego – poziom 3 (czerwony), 

5) powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i ryzyku przekroczenia poziomu 

informowania – poziom 2 (pomarańczowy), 

6) powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i ryzyku przekroczenia poziomu 

alarmowego – poziom 3 (czerwony), 

7) powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i ryzyku przekroczenia poziomu 

informowania - poziom 2 (pomarańczowy), 

8) powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego 

- poziom 3 (czerwony), 

9) powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego, 

10) powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania. 

 
Poziom 1 (żółty) 

Informacja o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10. 

Tryb i zakres działań. 

1. Warunek wymagany do ogłoszenia informacji: wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu 

dopuszczalnego (o okresie uśredniania wyników pomiarów 24 godziny lub o okresie uśredniania 

wyników pomiarów rok kalendarzowy) pyłu zawieszonego PM10. 

2. Termin ogłoszenia powiadomienia: po przekazaniu przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

informacji o ryzyku przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10. 

3. Rodzaj i stopień powiadomienia: 

a) tytuł powiadomienia, 

b) data, godzina i obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu 

zawieszonego PM10 wraz z podaniem przyczyny tego stanu, 

c) prognoza zmian poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu łącznie z przyczynami tych 

zmian, 

d) czas trwania ryzyka wystąpienia przekroczenia, 

e) wskazanie grup ludności wrażliwych na przekroczenie oraz środki ostrożności, które mają być 

przez nie podjęte, 
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f) możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych – jakich i u kogo, kontaktowy 

numer telefonu do informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla 

bezpieczeństwa ludzi. 

W przypadku Poziomu 1 wdrażane są działania krótkoterminowe określone w Tabela 4 Zakres i rodzaj 

działań krótkoterminowych oraz sposób postępowania dla pyłu zawieszonego PM10 w strefie pomorskiej  

„POZIOM 1 (kolor żółty – ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego”. 

 
Poziom 2 (pomarańczowy) 

Informacja o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10. 

Tryb i zakres działań. 

1. Warunek wymagany do ogłoszenia informacji: wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu 

informowania dla pyłu zawieszonego PM10. 

2. Termin ogłoszenia powiadomienia: po przekazaniu przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

informacji o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10. 

3. Rodzaj i stopień powiadomienia: 

a) tytuł powiadomienia, 

b) data, godzina i obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu 

zawieszonego PM10 wraz z podaniem przyczyny tego stanu, 

c) prognoza zmian poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu łącznie z przyczynami tych 

zmian, 

d) czas trwania ryzyka wystąpienia przekroczenia, 

e) wskazanie grup ludności wrażliwych na przekroczenie oraz środki ostrożności, które mają być 

przez nie podjęte, 

f) możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych – jakich i u kogo, kontaktowy numer 

telefonu do informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa 

ludzi. 

W przypadku Poziomu 2 wdrażane są działania krótkoterminowe określone w Tabela 4 Zakres i rodzaj 

działań krótkoterminowych oraz sposób postępowania dla pyłu zawieszonego PM10 w strefie pomorskiej 

„POZIOMU 2 (kolor pomarańczowy – ryzyko przekroczenia poziomu informowania). 

 
Poziom 3 (czerwony) 

Informacja o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10. 

Tryb i zakres działań 

1. Warunek wymagany do ogłoszenia informacji: wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 

dla pyłu zawieszonego PM10. 

2. Termin ogłoszenia powiadomienia: po przekazaniu przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

(GIOŚ) informacji o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10. 

3. Rodzaj i stopień powiadomienia: 

a) tytuł powiadomienia, 

b) data, godzina i obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu 

zawieszonego PM10 wraz z podaniem przyczyny tego stanu, 

c) prognoza zmian poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu łącznie 

z przyczynami tych zmian, 

d) czas trwania ryzyka wystąpienia przekroczenia, 

e) wskazanie grup ludności wrażliwych na przekroczenie oraz środki ostrożności, które mają być 

przez nie podjęte, 

f) możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych – jakich i u kogo, kontaktowy numer 

telefonu do informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa 

ludzi. 

W przypadku Poziomu 3 wdrażane są działania krótkoterminowe określone w Tabela 4 Zakres i rodzaj 

działań krótkoterminowych oraz sposób postępowania dla pyłu zawieszonego PM10 w strefie pomorskiej  

„POZIOM 3 (kolor czerwony – ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego)”. 
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Tabela 5 Informacja o stopniu narażenia ludności w trakcie wystąpienia przekroczeń 

Poziom 

ostrzeżenia 

Grupy ludności szczególnie 

narażone na zanieczyszczenia 

powietrza 

Treść komunikatu 

Poziom 1 dzieci i młodzież poniżej 25 roku 

życia  

osoby starsze i w podeszłym wieku  

osoby z chorobami układu 

oddechowego (szczególnie chore na 

astmę)  

osoby z chorobami układu 

krwionośnego  

osoby palące papierosy i bierni 

palacze  

osoby zawodowo narażone na 

działanie pyłów i innych 

zanieczyszczeń 

Występuje średnie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. 

Występuje zagrożenie zaostrzenia chorób u osób z alergiami 

oddechowymi, astmą, chorobami płuc i układu krwionośnego. 

Może nastąpić podrażnienie górnych dróg oddechowych, w 

wyniku czego może wystąpić napadowy kaszel, zapalenie 

górnych dróg oddechowych, oskrzeli, płuc. 

Osoby należące do wymienionych grup ludności szczególnie 

narażonej na zanieczyszczenie powietrza powinny zmniejszyć 

swoją aktywność na otwartym przestrzeni; powinny unikać 

przebywania w pobliżu ruchliwych ulic i na osiedlach z 

indywidualnym ogrzewaniem węglowym. 

Poziom 2 Cała ludność na obszarze objętym 2 

stopniem zagrożenia, 

a w szczególności: 

dzieci i młodzież poniżej 25 roku 

życia, 

osoby starsze i w podeszłym wieku, 

osoby z chorobami układu 

oddechowego (szczególnie chore na 

astmę),  

osoby z chorobami układu 

krwionośnego, 

osoby palące papierosy i bierni 

palacze, 

osoby zawodowo narażone na 

działanie pyłów i innych 

zanieczyszczeń. 

Występuje wysokie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. 

Zanieczyszczenia działają drażniąco na śluzówki dróg 

oddechowych, mogą przedostać się do płuc i układu 

krwionośnego i wywoływać choroby. 

Występuje: 

Możliwość pojawienia się alergii, długotrwałego napadowego 

kaszlu, zapalenia oskrzeli, stanów zapalnych dróg oddechowych 

oraz astmy.  

Możliwe zaostrzenie chorób układu krwionośnego, w tym 

również powstawanie zakrzepów. 

Zwiększona możliwość wystąpienia ataków astmy. 

Zwiększone ryzyko zawału serca, udaru mózgu. 

Należy unikać przebywania na otwartej przestrzeni w celu 

uniknięcia narażenia na bardzo wysokie stężenia 

zanieczyszczeń. 

Należy pozostać w pomieszczeniach zamkniętych. 

Należy zrezygnować z aktywności fizycznej na otwartej 

przestrzeni. 

Należy stosować się do zaleceń lekarskich.  

Nie należy wietrzyć mieszkań oraz pomieszczeń służących do 

nauki, pracy itp. 

Poziom 3 Cała ludność na obszarze objętym 3 

stopniem zagrożenia, 

a w szczególności: 

dzieci i młodzież poniżej 25 roku 

życia, 

osoby starsze i w podeszłym wieku, 

osoby z chorobami układu 

oddechowego (szczególnie chore na 

astmę),  

osoby z chorobami układu 

krwionośnego, 

osoby palące papierosy i bierni 

palacze, 

osoby zawodowo narażone na 

działanie pyłów i innych 

zanieczyszczeń. 

Występuje bardzo wysokie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. 

Skutkami zdrowotnymi narażenia na bardzo wysokie stężenia 

pyłu zawieszonego mogą być alergie, długotrwały napadowy 

kaszel, zapalenie oskrzeli, stany zapalne dróg oddechowych, 

przewlekłe stany zapalne dróg oddechowych oraz astma. 

Zanieczyszczenia działają drażniąco na śluzówki dróg 

oddechowych, mogą przedostać się do płuc i układu 

krwionośnego i wywoływać choroby. 

Występuje: 

Wysokie ryzyko podrażnienia górnych dróg oddechowych, w 

wyniku czego może wystąpić napadowy kaszel, zapalenie 

górnych dróg oddechowych, oskrzeli, płuc. 

Możliwe zaostrzenie chorób układu krwionośnego, w tym 

również powstawanie zakrzepów. 

Wysokie ryzyko wystąpienia lub zaostrzenia ataków astmy. 

Zwiększone ryzyko zawału serca, udaru mózgu. 

Należy unikać przebywania na otwartej przestrzeni w celu 

uniknięcia narażenia na bardzo wysokie stężenia 

zanieczyszczeń.  

Należy pozostać w pomieszczeniach zamkniętych. 

Należy zrezygnować z aktywności fizycznej na otwartej 

przestrzeni. 

Należy stosować się do zaleceń lekarskich.  
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Poziom 

ostrzeżenia 

Grupy ludności szczególnie 

narażone na zanieczyszczenia 

powietrza 

Treść komunikatu 

Nie należy wietrzyć mieszkań oraz pomieszczeń służących do 

nauki, pracy itp. 

 
Grupy ludności wrażliwe na przekroczenia standardów jakości powietrza:  

 
Grupa dzieci i młodzieży poniżej 25 roku życia.  

 

Szczególnie narażone na szkodliwe działanie podwyższonych stężeń są dzieci, które spędzają 

na powietrzu więcej czasu niż osoby dorosłe. Jednocześnie ich organizmy są w fazie wzrostu i ogólnego rozwoju, 

co sprzyja pojawianiu się zaburzeń zdrowotnych pod wpływem zanieczyszczeń powietrza.  

 

Grupa osób starszych i w podeszłym wieku. 

 

Wrażliwość osobnicza przedstawicieli tej grupy wynika z ogólnego osłabienia organizmu związanego 

z procesem starzenia się, co w konsekwencji powoduje zwiększenie podatności na zachorowania.  

 

Grupa osób z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego. 

 

Zanieczyszczenia powietrza trafiają do organizmu wraz z wdychanym powietrzem i działają drażniąco 

na śluzówki dróg oddechowych, a czasem oczu. Szczególnie narażone na szkodliwe działanie zanieczyszczeń są 

osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, głównie osoby chore na astmę.  

 

Grupa osób z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego.  

 

Powstające w ludzkim organizmie pod wpływem stężeń niektórych zanieczyszczeń, związki chemiczne 

mogą prowadzić do powstawania blokujących naczynia krwionośne złogów, a te z kolei mogą być przyczyną 

zawału czy udaru. 

 

Grupa osób palących papierosy.  

 

Wdychanie dymu papierosowego znacznie osłabia błony śluzowe dróg oddechowych, co ułatwia 

przenikanie zanieczyszczeń z wdychanego powietrza do tkanek organizmu.  

 

Grupa osób zawodowo narażona na działanie zanieczyszczeń. 

 

Wykonywanie niektórych zawodów wiąże się z długotrwałą ekspozycją na działanie podwyższonych 

stężeń różnorodnych substancji znajdujących się w powietrzu, przez co wzrasta narażenie zdrowotne związane 

ze szkodliwym ich działaniem. Do grupy tej należą m.in. osoby wykonujące prace na wolnym powietrzu lub 

obsługujące urządzenia emitujące zanieczyszczenia.  

 

1.8. Skutki realizacji działań krótkoterminowych, zagrożenia i bariery realizacji 
 

Diagnoza istniejącego stanu w zakresie jakości powietrza na terenie strefy pomorskiej wskazuje, 

iż główną przyczyną przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz docelowego 

benzo(a)pirenu jest emisja powierzchniowa z sektora bytowo-komunalnego oraz, w mniejszym stopniu, napływ 

zanieczyszczeń spoza strefy. Udział emisji punktowej i liniowej w zanieczyszczeniu powietrza pyłem jest 

zdecydowanie mniejszy. Specyfika pyłu zawieszonego, którego dużą część tworzą aerozole nieorganiczne 

(siarczany i azotany), będące wynikiem emisji zarówno z wysokich jak i niskich źródeł spalania, powoduje, że 

dość duży udział w stężeniach tego pyłu ma napływ, szczególnie w okresie zimowym. Ograniczanie emisji 

napływowej (z wysokich źródeł energetycznych spoza strefy) jest i będzie wynikiem wdrażania kolejnych coraz 

ostrzejszych standardów emisji dla tych źródeł (kolejne dyrektywy: IPPC, IED), a także będzie wynikiem 

wdrażania kolejnych programów ochrony powietrza w sąsiednich strefach. Jednak wysoki udział w stężeniach 

pyłu zawieszonego ma również lokalne ogrzewanie indywidualne oraz lokalna komunikacja. 
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Podstawowym źródłem emisji pyłów i niesionego w pyle B(a)P jest niepełne spalanie paliw stałych 

(węgla, koksu, drewna) oraz odpadów w piecach, w celach ogrzewania mieszkań/domów i wody. Zarówno stan 

techniczny dużej ilości kotłów, w których odbywa się spalanie paliw w celach grzewczych jest zły – bardzo niska 

sprawność, zanieczyszczenie kominów i palenisk, jak i jakość paliw (węgla i drewna) jest wysoce 

niezadowalająca. Często dochodzi również do tego spalanie w piecach odpadów z gospodarstw domowych 

(między innymi butelek PET, kartonów po napojach, odpadków organicznych i innych). Czynniki 

te w połączeniu z niekorzystnymi warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, jakie często 

występują w okresie zimowym (grzewczym) tj. inwersje temperatury, niskie prędkości wiatru, decydują 

o występowaniu przekroczeń norm jakości powietrza. Spalanie oprócz węgla również odpadów z gospodarstw 

domowych, powoduje, że emisja różnorodnych zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 jest 

jeszcze większa. Z kolei im lepsza jakość paliwa (nawet węgla) i sprawniejszy piec, tym emisja zanieczyszczeń 

jest mniejsza.  

Ponieważ nawet na krótki okres czasu nie można zakazać ogrzewania pomieszczeń, to działania 

krótkoterminowe w zakresie ograniczania niskiej emisji komunalnej mogą być skierowane jedynie 

na bezwzględny zakaz spalania odpadów (który obowiązuje zgodnie z ustawą o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 797)) i jego egzekucję oraz na apele skierowane do społeczeństwa z prośbą (ale nie nakazem), aby w miarę 

możliwości stosować w czasie trwania alertu 2 lub 3 paliwo lepszej jakości. Jednie działania długookresowe 

związane ze zmianą paliw stosowanych do ogrzewania i modernizacjami systemów grzewczych 

oraz termomodernizacjami budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej mogą być naprawdę skuteczne. 

Dodatkowo na duże stężenie pyłów w powietrzu wpływa unos z dróg oraz emisja ze ścierania 

mechanicznego powstające w czasie ruchu pojazdów na drogach.  Z roku na rok natężenie ruchu na głównych 

ulicach miast stale wzrasta. Rekomendowane działania krótkoterminowe mogą pozwolić na krótkotrwałe 

obniżenie stężenia tego zanieczyszczenia, ale są to działania wysoko kosztowe. Są to działania, które ograniczą 

natężenie ruchu na drogach miejskich, czyli na przykład: bezpłatne bilety na komunikację miejską, zakaz wjazdu 

samochodów ciężarowych do miast oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń, czyli obniżenie prędkości 

ruchu, zakaz używania sprzętu spalinowego, zakaz używania spalinowego sprzętu budowlanego. Działania te są 

kosztowne oraz uciążliwe. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu miastach może tylko spowodować 

przeniesienie problemów z zanieczyszczeniami w inne obszary, natomiast z pewnością spowoduje ogromne 

kłopoty organizacyjne, paraliż komunikacyjny i straty finansowe. Stąd podstawowym rozwiązaniem problemów 

z nadmiernymi stężeniami pochodzącymi z komunikacji wydają się być działania długoterminowe: budowa tras 

obwodowych, rozwój komunikacji zbiorowej, rozwój infrastruktury rowerowej, edukacja społeczeństwa 

i stopniowe rozszerzanie systemu ograniczeń wjazdu do centrum miast. 

Głównym rozwiązaniem problemów z nadmiernymi stężeniami pochodzącymi z komunikacji wydają się 

być działania długoterminowe: rozwój komunikacji zbiorowej, rozwój infrastruktury rowerowej, edukacja 

społeczeństwa i stopniowe wdrażanie systemu ograniczeń wjazdu do centrum miast. 

Przy czym wszystkie działania krótkoterminowe mogą mieć wpływ jedynie na krótkookresowe, 

chwilowe stężenia zanieczyszczeń, a nie będą miały na stężenia średnioroczne. 

Poziomy alarmowe stanowią bardzo wysokie stężenia krótkoterminowe, bardzo negatywnie wpływające 

na zdrowie ludzkie, stąd działania krótkoterminowe muszą maksymalnie ograniczać emisję danego 

zanieczyszczenia do powietrza w ramach możliwości technologicznych, organizacyjnych i finansowych 

na danym obszarze.  

Poziomy dopuszczalne, krótkoterminowe (jedno lub 24-godzinne) są również wartościami określonymi 

ze względu na negatywne, krótkoterminowe oddziaływanie na zdrowie ludzkie, jednak są to wartości 

kilkukrotnie niższe niż alarmowe, stąd działania nie muszą i nie powinny być tak rygorystyczne. 

Natomiast poziomy dopuszczalne i docelowe średnie roczne są wartościami długoterminowymi, na które 

działania krótkoterminowe będą miały znikomy wpływ, tak więc powinny się ograniczyć do działań 

informacyjnych. 

Szybsza realizacja działań naprawczych z programów ochrony powietrza oraz intensywna edukacja 

ekologiczna społeczeństwa powinna spowodować, że również działania krótkoterminowe będą skuteczniejsze. 

Wdrożenie Planu Działań Krótkoterminowych musi być poprzedzone szeroką kampanią informacyjną 

oraz szeroką edukacją społeczeństwa. Edukacja ekologiczna społeczeństwa we wszystkich grupach wiekowych 

powinna być prowadzona w sposób ciągły, przez wiele lat. 
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Ograniczenie zaproponowanych działań krótkoterminowych wynika z: 

 rodzaju poziomu normatywnego stężenia zanieczyszczenia dla jakiego jest określany Plan 

(w zależności czy jest to poziom długoterminowy czy krótkoterminowy),  

 problemów i ograniczeń, które mogą być powodowane uruchomieniem wybranych działań, 

 zgodności z normami prawnymi, 

 bilansu kosztów do osiągniętych zysków (obniżenia stężeń zanieczyszczeń), 

 możliwości technicznych, 

 przyzwolenia społecznego – działania nie mogą ograniczać podstawowych praw jednostki. 

 

Każdorazowe wdrożenie działań krótkoterminowych niesie za sobą konsekwencje finansowe, prawne 

i społeczne. Im większy obszar obejmują działania i im dłużej one trwają tym koszty są wyższe. Przy obecnym 

podziale na strefy (aglomeracja, miasto powyżej 100 tys. mieszkańców, pozostała część województwa), gdzie 

strefy obejmują bardzo duże i zróżnicowane obszary, ogłaszanie działań krótkoterminowych powinno się 

ograniczyć tylko i wyłącznie do rzeczywistego obszaru występowania stężeń ponadnormatywnych.  

 

1.9. Ogólna strategia udostępniania informacji zainteresowanym stronom 
 

Powszechnie przyjęty sposobem udostępniania informacji jest Internet.  

Na stronie GIOŚ www.powietrze.gios.gov.pl dostępne są na bieżąco informacje o jakości powietrza 

w Polsce oraz w województwie pomorskim. 

Na stronie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

http://www.gdansk.uw.gov.pl/pomorskie-ostrzezenia-regionalny-system-ostrzegania  na bieżąco dostępne są 

komunikaty i ostrzeżenia związane z jakością powietrza  

Ponadto w przypadku alertu 2 i 3 stopnia informacja powinna być przekazywana za pomocą mediów 

lokalnych: radia i telewizji. 

 

Rysunek 1 Schemat przekazywania informacji w Planie działań krótkoterminowych 

1.10. Termin podjęcia działań krótkoterminowych 

 
Działania krótkoterminowe należy podejmować natychmiast po ogłoszeniu przez Wojewódzkie Centrum 

Zarządzania Kryzysowego powiadomienia. Powinny być one realizowane tak długo jak przewiduje 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w powiadomieniu. 

 

2. Część wyszczególniająca obowiązki i ograniczenia wynikające z realizacji Planu 

 
Zgodnie z art. 92 ust. 1d ustawy Poś w przypadku wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu 

alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu wojewódzkie centrum 

zarządzania kryzysowego informuje właściwe organy o konieczności podjęcia działań określonych planem 

działań krótkoterminowych. 

Do zadań wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego należą: 

 pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania 

kryzysowego, 

 współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 

http://www.gdansk.uw.gov.pl/pomorskie-ostrzezenia-regionalny-system-ostrzegania
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 nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego 

ostrzegania ludności, 

 współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska, 

 współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne, 

 dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum, 

 realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 
 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego: 

 powiadamia odpowiednie jednostki oraz społeczeństwo o ogłoszeniu, odwołaniu bądź zmianie 

poziomu zagrożenia, 

 zamieszcza powiadomienia o ogłoszeniu bądź odwołaniu zagrożenia, jego obszarze, czasie trwania, 

powodach wystąpienia oraz o zaleceniach dla ludności na stronie internetowej. 
 

GIOŚ Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku: 

 monitoruje jakość powietrza w zakresie zanieczyszczeń w województwie pomorskim; 

 powiadamia Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania 

Kryzysowego o ryzykach bądź wystąpieniu przekroczenia odnośnych poziomów normatywnych 

stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, wraz z informacją o obszarze tego przekroczenia 

oraz przewidywanym czasem trwania. 

 

2.1. Monitoring realizacji Planu 

 
Zarząd województwa monitoruje realizację przez podmioty i organy wskazane w planie działań 

krótkoterminowych działań naprawczych realizowanych na szczeblu gminnym i powiatowym (art. 91 ust. 9f 

ustawy Poś). 

Organy oraz instytucje uczestniczące w realizacji Planu działań krótkoterminowych corocznie są 

zobowiązane do przekazywania Zarządowi Województwa Pomorskiego sprawozdań z realizacji Planu. 

Zgodnie z art. 94 ust. 2a ustawy Poś Zarząd województwa, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 

klimatu oraz właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska: 

1) co roku, w terminie do dnia 31 marca, za poprzedni rok kalendarzowy, sprawozdanie okresowe z realizacji 

działań naprawczych wynikających z planu działań krótkoterminowych; 

2) w terminie 6 miesięcy po zakończeniu realizacji planu działań krótkoterminowych, sprawozdanie końcowe z 

realizacji tego planu obejmujące cały okres realizacji. 

Zakres sprawozdania z realizacji Planu działań krótkoterminowych ujęty jest w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących 

zanieczyszczeń powietrza (Dz. U. z 2018 r. poz. 1120). 

Tabela 6 Wzór tabeli „Sprawozdanie z realizacji planu działań krótkoterminowych”3 

1. Ogólne 

2. Link do strony internetowej, na której został zamieszczony plan działań krótkoterminowych   

2.1. Czy były stwierdzone przekroczenia poziomów alarmowych (zwanych dalej „PA”) lub 

istotne przekroczenia  (ponad 200%) poziomów dopuszczalnych (zwanych dalej „PD”) lub 

docelowych (zwanych dalej „PDC”) w ciągu ostatnich trzech lat?* 

□ Tak, PA 

□ Tak, PD/PDC 

□ Tak, obydwa 

□ Nie 

Jeśli tak, proszę podać szczegóły 
 Tekst – maksymalnie 

400 znaków 

3. Proszę opisać wszystkie aspekty wdrażania planu oraz dodać swoje uwagi i doświadczenia  

Test – maksymalnie 600 znaków 

4. Czy plan działań krótkoterminowych został rozpoczęty?* 
□ Tak 

□ Nie 

4.1. Jeżeli tak, to jak często, w jakich sytuacjach? Proszę opisać  

Tekst – maksymalnie 600 znaków 

5. Plany działań krótkoterminowych: udostępnienie informacji do publicznej wiadomości: 

                                                 
3 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji 

dotyczących zanieczyszczeń powietrza (Dz.U. z 2018 r. poz. 1120) 
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5.1. Czy informacje dotyczące planu były podawane do publicznej wiadomości?* 

□ Tak 

□ Internet 

□ Radio 

□ Telewizja 

□ Inne 

□ Nie 

5.2. Link do strony internetowej, na której została zamieszczona informacja  

5.3. Proszę opisać ogólną strategię udostępniania informacji, w tym wszystkich zainteresowanym stronom 

Tekst – maksymalnie 600 znaków 

6. Plany działań krótkoterminowych: wpływ 

6.1. Proszę podać informację na temat wpływu i skuteczności podjętych działań przez sektory 

Tekst – maksymalnie 600 znaków 

6.2. Jakie działania zostały uznane za najbardziej skuteczne? Proszę opisać i wyjaśnić dlaczego 

Tekst – maksymalnie 600 znaków 

6.3. Proszę podać linki do raportów i / lub odniesienia do innych dokumentów wykorzystane do przygotowania 

sprawozdania z planu działań krótkoterminowych 

Tekst – maksymalnie 600 znaków 

7. Pozostałe problemy 

Tekst – maksymalnie 600 znaków 

8. Uwagi  

Tekst  

* Należy zaznaczyć prawidłową odpowiedź 

 

GIOŚ Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku jest zobowiązany do dokumentowania 

i archiwizowania wyników pomiarów stężeń zanieczyszczeń, dla których uchwalony jest Plan Działań 

Krótkoterminowych. 

 

 
 


