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CZĘŚĆ I 

1. Analiza stanu obecnego, w szczególności narzędzi ustawowych 

i planów urbanistycznych miast oraz współpracy z innymi 

miastami w zakresie ochrony powietrza. 

 

Katowice położone są w centrum największego w Polsce i Europie Środkowej 

policentrycznego zespołu miejskiego. Zależnie od przyjętych kryteriów granice tego 

obszaru definiowane są w różny sposób. Obecnie najczęściej wymienia się: 

1. Metropolie Górnośląską, 

2. Aglomerację Górnośląską, 

3. Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię. 

Powyższe obszary zostały poniżej pokrótce opisane. 

 

1.1. Miejski obszar funkcjonalny ośrodka województwa śląskiego 

– Metropolia Górnośląska 

Województwo śląskie położone jest na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko – 

Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego i Beskidów 

Zachodnich. Z województwem śląskim sąsiadują:  

 województwa: 

◦ opolskie,  

◦ łódzkie,  

◦ świętokrzyskie,  

◦ małopolskie  

 Republika Czeska,  

 Republika Słowacka.  

Powierzchnia Województwa wynosi 12 333 km2. Liczba ludności 3510034 osób. 

Województwo Śląskie charakteryzuje się wysokim stopniem urbanizacji, który wynosi 

77,6%. 
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Mając na uwadze duże zróżnicowanie poszczególnych obszarów województwa 

zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” przyjętą 

Uchwałą nr Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/38/2/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. na 

podstawie KPZK w województwie śląskim określono obszary funkcjonalne 

województwa śląskiego. Najistotniejszy z punktu widzenia niniejszego opracowania jest 

Metropolia Górnośląska, stanowiąca miejski obszar funkcjonalny ośrodka 

wojewódzkiego. 

Metropolia Górnośląska to centralny obszar rozwojowy województwa śląskiego o 

znaczeniu europejskim. W wyniku delimitacji do Metropolii Górnośląskiej 

zakwalifikowano 23 miasta: Będzin, Bieruń, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa 

Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Knurów, Łaziska Górne, Mikołów, Mysłowice, 

Piekary Śląskie, Radzionków i Wojkowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, 

Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Zabrze. 

Natomiast obszar funkcjonalny metropolii  stanowi 29 gmin: Bobrowniki, Bojszowy, 

Chełm Śląski, Gierałtowice, Imielin, Kalety, Kobiór, Krupski Młyn, Lędziny, Łazy, 

Miasteczko Śląskie, Miedźna, Mierzęcice, Ornontowice, Orzesze, Ożarowice, 

Pilchowice, Psary, Pyskowice, Rudziniec, Siewierz, Sławków, Sośnicowice, Świerklaniec, 

Toszek, Tworóg, Wielowieś, Wyry, Zbrosławice. 
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Metropolia Górnośląska charakteryzuje się zdywersyfikowaną strukturą gospodarczą i 

jest obok Warszawy najsilniejszym ośrodkiem gospodarczym w kraju. Na terenie 

Metropolii zlokalizowanych jest szereg instytucji o charakterze międzynarodowym, 

instytucji kultury wysokiej oraz wysokospecjalistycznych placówek ochrony zdrowia. 

Metropolia Górnośląska jest silnym ośrodkiem naukowym i badawczo-rozwojowym w 

Rysunek 1.1 Obszary funkcjonalne województwa śląskiego. Źródło: Strategia Rozwoju Województwa 

Śląskiego „Śląskie 2020+” 
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Polsce. Ma duże znaczenie w sferze gospodarczej oraz w zakresie zaspokojenia 

dostępu do usług publicznych wyższego rzędu.  Obszar Metropolii Górnośląskiej jest 

specyficzny nie tylko w skali kraju, ale także w skali europejskiej. Uległ przeobrażeniu z 

tradycyjnego obszaru miejsko-przemysłowego w obszar postindustrialny, 

metropolitalny o dobrze rozwiniętym przemyśle oraz sektorze usług. Jednak proces ten 

nie został zakończony. Obszar ze względu na swą skalę wymaga wsparcia i 

kontynuacji działań ukierunkowanych na metropolizację, poprawę warunków 

inwestycyjnych, dalszy rozwój jego potencjału rynkowego oraz poprawę wewnętrznej 

i zewnętrznej dostępności transportowej, a także poprawę stanu środowiska i 

przeciwdziałanie problemom społecznym. Jednym z podstawowych czynników 

rozwoju miast są uwarunkowania demograficzne i społeczne. W związku z tym, że 

Metropolia Górnośląska jest największym i najbardziej zurbanizowanym obszarem w 

Polsce, to wszelkie procesy zachodzące w miastach najbardziej się tu uwidaczniają. 

Nasilają się procesy demograficzne i społeczne typowe dla obszarów miejskich 

państw Europy. Do procesów tych należy zmiana modelu rodziny, wydłużanie 

przeciętnego trwania życia, migracje wewnętrzne i zagraniczne, zmiany 

demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa i przenoszeniem się ludności 

miejskiej do strefy podmiejskiej. „Kurczenie się” miast i suburbanizacja mają 

niekorzystny wpływ na przestrzeń Metropolii, powodują zamieranie centrów miast, 

degradację przestrzeni publicznych oraz sprzyjają tendencji do segmentacji 

przestrzeni miejskich. Obszary śródmiejskie podlegają dezurbanizacji, przejawiającej 

się m.in. depopulacją i dekapitalizacją zasobów budowlanych.  Wyzwaniem dla 

polityki rozwoju tego obszaru jest dalszy rozwój funkcji metropolitalnych i 

wypromowanie Metropolii Górnośląskiej na arenie krajowej i europejskiej.   

1.2. Aglomeracja górnośląska 

Zgodnie z „Programem ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego  

mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz 

pułapu stężenia ekspozycji” przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr 

V/47/5/2017 miasto Katowice leży w strefie aglomeracja górnośląska. Strefa położona 

jest w centralnej części województwa śląskiego i oprócz Katowic, obejmuje ona 

następujące miasta: 

 Bytom, 

 Piekary, 
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 Gliwice, 

 Zabrze, 

 Chorzów, 

 Katowice, 

 Mysłowice, 

 Ruda Śląska, 

 Siemianowice Śląskie, 

 Świętochłowice, 

 Dąbrowa Górnicza, 

 Jaworzno, 

 Sosnowiec, 

 Tychy. 

Powierzchnia aglomeracji górnośląskiej to 1 218 km2, co stanowi 9,81 powierzchni 

województwa śląskiego, zamieszkuje ją 1 881 801 osób, co stanowi 41,2 % ludności 

województwa śląskiego. 



 

9 
 

 

Aglomeracja górnośląska leży w północnej i środkowej części Wyżyny Śląskiej. 

Niewielkie fragmenty aglomeracji położone w rejonie Gliwic i Tychów znajdują się w 

obrębie Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej. Od strony północno-wschodniej, w pobliżu 

Dąbrowy Górniczej, przylega obszar jurajskiej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. 

Rzeźba terenu wykazuje dużą zmienność: od wysokości około 190 m n.p.m. w rejonie 

Kanału Gliwickiego do wysokości około 350 m n.p.m. w rejonie Piekar Śląskich i 

Rysunek 1.2 Aglomeracja górnosląska Źródło: www.spjp.katowice.pios.gov.pl 
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Dąbrowy Górniczej. Aglomeracja górnośląska jest zespołem policentrycznego układu 

urbanistycznego powstałego na bazie eksploatacji surowców kopalnych. 

Niekorzystny wpływ na rozwój przestrzenny poszczególnych miast aglomeracji i ich 

wizerunku wywiera nierównomierne rozmieszczenie obiektów i zakładów 

przemysłowych, przemieszanych z zabudową mieszkaniową i infrastrukturą miejską. 

Niemal cała aglomeracja górnośląska (z wyjątkiem okolic Gliwic i Bytomia) położona 

jest w zasięgu typu klimatów wyżyn środkowych w krainie śląsko-krakowskiej. Zachodni 

kraniec aglomeracji górnośląskiej (Gliwice, Bytom) leży w obrębie typu klimatów 

podgórskich nizin i kotlin w krainie górnośląskiej.  

 

1.3. Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia 

 

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie 

utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą 

„Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia” powstał największym obszarem 

metropolitalny w kraju. Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię stanowi 41 gmin – 

miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, 

Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, 

Świętochłowice, Tychy i Zabrze oraz gminy o statusie miasta: Będzin, Bieruń, 

Bobrowniki, Bojszowy, Chełm Śląski, Czeladź, Gierałtowice, Imielin, Knurów, Kobiór, 

Lędziny, Łaziska Górne, Mierzęcice, Mikołów, Ożarowice, Pilchowice, Psary, 

Pyskowice, Radzionków, Rudziniec, Siewierz, Sławków, Sośnicowice, Świerklaniec, 

Tarnowskie Góry, Wojkowice, Wyry, Zbrosławice. Metropolia zajmuje obszar ponad 

2553 km2, co stanowi 20,7 % powierzchni województwa śląskiego. Metropolię 

zamieszkuje 2300 osób, co stanowi 49,9% mieszkańców województwa śląskiego. 

Stopień urbanizacji wynosi 93,8%. 
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Związek metropolitalny wykonuje wg art. 12  Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku 

metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. 2017 poz. 730)  GZM zadania 

publiczne w zakresie: 

1)  kształtowania ładu przestrzennego; 

2) rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku metropolitalnego; 

3) planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego, 

w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także 

zrównoważonej mobilności miejskiej; 

4) metropolitalnych przewozów pasażerskich; 

5) współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze 

związku metropolitalnego; 

6) promocji związku metropolitalnego i jego obszaru. 

Związek może wykonywać także inne zadania, zlecane przez gminy, zawierając 

porozumienia z gminami lub ich związkami oraz organami administracji rządowej. 

Według art. 14 ustawy Związek może powoływać nowe podmioty dla sprawnego 

Rysunek 1.3 Obszar Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii Źródło: www.gzm.org.pl 

http://www.gzm.org.pl/
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działania. Związek będzie także realizować zadania wykraczające poza jedną gminę, 

powoływany jest bowiem dla rozwiązywania ponadlokalnych problemów. 

 

2. Projekt AWAIR oraz charakterystyka miejskiego obszaru 

funkcjonalnego 

Miasto Katowice pełni rolę partnera pn. Environmental integrated, multilevel 

knowledge and approaches to counteract critical AIR pollution events, improving 

vulnerable citizens quality of life in Central Europe Functional Urban Areas;  

Zintegrowana, wielopoziomowa wiedza i podejście w celu przeciwdziałania 

krytycznym zjawiskom związanym z zanieczyszczeniem powietrza, poprawa jakości 

życia obywateli w Funkcjonalnych Obszarach Miejskich w Europie Środkowej ; 

akronim: AWAIR. 

Idea projektu dotyczy problemu zanieczyszczenia powietrza (smogu) na terenach 

silnie zurbanizowanych i tak zwanych miejskie obszary funckcjonalne (Functional 

Urban Areas - FUAs), oraz ich wływu na zdrowie mieszkańców (główne grupy 

najbardziej dotknięte to dzieci, osoby starsze czy osoby cierpiące na choroby układu 

oddechowego i krążenia). Projekt koncentruje się na rozwiązaniach systemowych 

i organizacyjnych, z punktu widzenia kontroli zjawiska, planowania działań 

naprawczych i prewencyjnych w skali makro (miasto + obszar metropolitarny FUAs) i 

mikro (na poziomie ulicy). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 2.4 Rozmieszczenie czujników w mieście Katowice Źródło: 

opracowanie Urzędu Miasta Katowice 
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Rezultatem projektu ma być opracowanie  planu dot. zmniejszenia wpłwu 

zanieczyszczenia powietrza i smogu na życie mieszkańców. Przewidziane są również 

działania pilotażowe w Mieście Katowice w zakresie instalacji czujników pomiaru 

zanieczyszenia powietrza w budynkach użteczności publicznej. Projekt będzie 

obejmował również wymianę doświadczeń na poziomie międzynarodowym. 

 Partnerzy w projekcie: 

Lider projektu - Regionalna Agencja Zapobiegania, Środowiska i Energii z regionu 

Emilia Romagna (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e 

l'energiadell'Emilia-Romagna), Włochy 

Główni partnerzy: Narodowe Międzyuczelniane Konsorcjum na rzecz Nauk o 

Środowisku (Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali, Włochy) 

Miasto Parma (Włochy), Miasto Budapeszt – Dzielnica Zuglo (Węgry), Miasto Katowice, 

Główny Instytut Górnictwa, Miasto Graz (Austria), Niemieckie Centrum Badawcze 

na rzecz Zdrowia i Środowiska (Helmholtz Zentrum München – Deutsches Forschungsz 

entrum für Umwelt und Gesundheit, Niemcy) 

Okres realizacji: 36 miesięcy, 01.07.2017 - 30.06.2020  

Całościowy budżet projektu wynosi 1.951.729,50 €. Budżet Miasta Katowice wynosi 

295.525,00 €, z czego 85 % to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

tj. 251.196,25 €, natomiast wkład Miasta Katowice wynosi 44.328,75 €. 

Mając na uwadze obszar projektu i rozmieszczenie czujników zanieczyszczeń 

powietrza tylko i wyłącznie na terenie miasta przyjęto, że obszarem funkcjonalnym jest 

obszar wyznaczony granicami administracyjnymi miasta Katowice. 

 

3. Charakterystyka miasta Katowice 

 

Miasto Katowice jest miastem na prawach powiatu, położonym w południowej 

Polsce, w województwie śląskim. Położone jest na Płaskowyżu Bytomsko-Katowickim 

będącym częścią Wyżyny Śląskiej, na terenie Górnego Śląska. Przez miasto 

przepływają rzeki: Rawa i Kłodnica oraz kilka mniejszych rzek. Teren miasta odznacza 

się urozmaiconą rzeźbą. Najwyższe wzniesienie jest położone 352 m n. p. m., a najniższy 

punkt leży na wysokości 266 m n. p. m. Pod względem geologicznym Katowice 
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położone są w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym obejmującym cały Górnośląski 

Okręg Przemysłowy oraz Rybnicki Okręg Węglowy. 

Miasto graniczy z następującymi gminami: 

 miastem Tychy, 

 miastem Mysłowice, 

 miastem Sosnowiec, 

 miastem Siemianowice Śląskie, 

 miastem Chorzów, 

 miastem Czeladź, 

 miastem Lędziny, 

 miastem Mikołów, 

 miastem Ruda Śląska. 
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Rysunek 3.5 Miasto Katowice na mapie województwa śląskiego 

 

Miasto Katowice jest drugim co do wielkości największym miastem pod względem 

powierzchni w województwie śląskim, liczącym 16,464 tys. km2, natomiast liczba 

mieszkańców miasta Katowice wynosi 299 910 (GUS, 2017 r.). 

Katowice na podstawie kryteriów funkcjonalno – przestrzennych zostały podzielone 

na 22 dzielnice, które składają się na 5 zespołów dzielnic: śródmiejskich, północnych, 

zachodnich, wschodnich i południowych. 
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Lp. Zespół dzielnic Dzielnica Oznaczenie na 

rysunku 

I śródmiejskich Śródmieście 1 

Osiedle Paderewskiego  -Muchowiec 4 

Koszutka 12 

Bogucice 13 

II północnych Załężę 7 

Osiedle Witosa 8 

Osiedle Tysiąclecia 9 

Dąb 10 

Wełnowiec - Józefowiec 11 

III zachodnich Załęska Hałda – Brynów 2 

Brynów – Osiedle Zgrzebnioka 5 

Ligota - Panewniki 6 

IV wschodnich Zawodzie 3 

Dąbrówka Mała 14 

Szopienice - Burowiec 15 

Janów - Nikiszowiec 16 

Rysunek 3.6 Rysunek nr 5: Podział miasta na dzielnice Źródło: 

www.katowice.eu 

 

http://www.katowice.eu/
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Giszowiec 17 

V południowych Murcki 18 

Piotrowice - Ochojec 19 

Zarzecze 20 

Kostuchna 21 

Podlesie 22 

 

3.1. Układ komunikacyjny 

Miasto Katowice leży na skrzyżowaniu dwóch europejskich korytarzy transportowych: 

 korytarza III: Berlin – Wrocław – Katowice – Lwów – Kijów, w ramach którego 

usytuowana jest przebiegająca przez Katowice autostrada A4, 

 korytarza VI: Gdańsk – Katowice – Żylina, w ramach którego przebiega 

autostrada A1 znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. 

  

Podstawowy układ komunikacyjny miasta stanowią drogi powiatowe, wojewódzkie, 

krajowe oraz autostrada A4. 

Na terenie miasta Katowice przebiegają następujące drogi krajowe: 

 DK Nr 79 relacji: Bytom – Chorzów – Katowice – Jaworzno – Trzebinia – Kraków – 

Sandomierz – Warszawa, 

 DK Nr 81 relacji: Katowice – Mikołów – Żory – Skoczów , 

 DK Nr 86 relacji: Wojkowice Kościelne – Będzin – Sosnowiec – Katowice – Tychy, 

 Droga ekspresowa S1 relacji: Zwardoń – Pyrzowice. 

Przez teren miasta przebiega również autostrada A4 (międzynarodowej trasy E40). 

Istotnym elementem sieci transportowej miasta Katowice jest również Drogowa Trasa 

Średnicowa. Przebiega ona przez śródmieście miasta Katowice, następnie przez 

miasta: Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska, Zabrze i Gliwice. 

Łączna długość sieci drogowej na terenie miasta Katowice wynosi 561,4 km. 

 

3.2. Warunki klimatyczne 
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W klimacie miasta Katowice zaznacza się przewaga wpływów oceanicznych nad 

kontynentalnymi. Najczęściej napływa powietrze polarno-morskie. Średnia roczna 

temperatura dla miasta Katowice wynosi 8°C. Minimalna średnia miesięczna 

temperatura występuje w lutym i wynosi -2,4°C, maksymalna wynosi 17,8°C i występuje 

w lipcu.  Charakterystyczne są wiatry słabe, o prędkości nie przekraczającej 2m/s, 

przeważają wiatry z kierunku zachodniego. Z powodu dużego zapylenia na terenie 

miasta występuje duże zachmurzenie oraz podwyższone sumy opadów. 

Średnioroczne sumy opadów wynoszą dla miasta Katowice 723 mm. 

3.3. Sytuacja demograficzna 

 Poniższy wykres przedstawia liczbę ludności miasta w latach. 

 

 

Poniżej zestawiono podstawowe wskaźniki demograficzne dla miasta Katowice w 

porównaniu ze wskaźnikami dla województwa i dla Polski. 

 

Wskaźnik Obszar Wielkość Jednostka 
Trend 

lata 1995 -2015 

miasto Katowice 1821,6 os./km2 spadkowy 
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Rysunek 3.7 liczba mieszkańców miasta w poszczególnych latach Źródło: na podstawie 

danych GUS 
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Gęstość 

zaludnienia 

województwo 

śląskie 

370,6 os./km2 wzrostowy 

Polska 122,9 os./km2 spadkowy 

Przyrost naturalny 

miasto Katowice -0,34 % spadkowy 

województwo 

śląskie 

-0,19 % spadkowy 

Polska -0,07 % spadkowy 

Saldo migracji 

miasto Katowice -0,29 % spadkowy 

województwo 

śląskie 

-0,15 % spadkowy 

Polska -0,04 % wzrostowy 

Źródło: GUS 

 

Prognoza GUS przewiduje do 2035 roku zmniejszenie liczby ludności o 52 510 osób, 

co stanowi spadek w stosunku do stanu ludności z 2015 roku o 17%. Tak duży spadek 

liczby ludności jest prawdopodobny, jednak analizując dotychczasowy trend zmian – 

spadek liczby ludności może być mniejszy.   

W ostatnich latach liczba ludności w wieku poprodukcyjnym uległa wzrostowi w 

stosunku do liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, co oznacza 

stopniowe starzenie się społeczności miasta. Tę kwestię należy zaliczyć do 

negatywnych wskaźników społeczno – gospodarczych, niemniej jednak nie jest to 

jedynie problem lokalny, lecz dotyczący praktycznie całego kraju. 

 

Wskaźnik Obszar Wielkość Jednostka 
Trend 

lata 1995 -2015 

Ludność w wieku 

przedprodukcyjnym do liczby 

mieszkańców ogółem 

miasto Katowice 14,4 % spadkowy 

województwo 

śląskie 

16,8 % spadkowy 

Polska 18,0 % spadkowy 

Ludność w wieku 

produkcyjnym do liczby 

mieszkańców ogółem 

miasto Katowice 61,7 % wzrostowy 

województwo 

śląskie 

62,5 % wzrostowy 

Polska 62,4 % wzrostowy 

Ludność w wieku 

poprodukcyjnym do liczby 

mieszkańców ogółem 

miasto Katowice 23,9 % wzrostowy 

województwo 

śląskie 

20,7 % wzrostowy 

Polska 19,6 % wzrostowy 
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Liczba pracujących w 

stosunku do liczby 

mieszkańców w wieku 

produkcyjnych 

miasto Katowice 87,3 % spadkowy 

województwo 

śląskie 

58,5 % wzrostowy 

Polska 37,2 % spadkowy 

Liczba podmiotów 

gospodarczych na 1000 

mieszkańców 

miasto Katowice 155,2 l.p./1000 

os. 

wzrostowy 

województwo 

śląskie 

101,9 l.p./1000 

os. 

wzrostowy 

Polska 108,9 l.p./1000 

os. 

wzrostowy 

 

Źródło: GUS 

Liczba ludności w wieku produkcyjnym wzrosła. Natomiast stosunek liczby 

mieszkańców pracujących w odniesieniu do wszystkich mieszkańców w wieku 

produkcyjnym - na przestrzeni omawianego przedziału czasowego – wzrósł o nieco 

ponad ok. 1,2%.  Pozytywnym zjawiskiem jest także rosnąca liczba podmiotów 

gospodarczych, co świadczy o rozwoju gospodarczym miasta. Na terenie miasta w 

2015 roku zarejestrowanych było 46 547 firm. W ciągu ostatnich 6 lat liczba ta wzrosła 

ok. 5 596. Do największych grup branżowych na terenie miasta Katowice w 2015 

należały firmy z kategorii: 

 handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli 

oraz artykułów użytku osobistego i domowego (11 820 podmiotów), 

 edukacja (6033 podmiotów), 

 budownictwo (3771  podmiotów), 

 opieka zdrowotna i pomoc społeczna (3 205 podmiotów). 

3.4. Charakter istniejącej infrastruktury miasta 

Na koniec 2015 roku na terenie miasta zlokalizowanych było 142 204  mieszkań o 

łącznej powierzchni użytkowej 8 534 405 m2 (wg danych GUS). Wskaźnik powierzchni 

mieszkalnej przypadającej na jednego mieszkańca wyniósł 28,2 m2 , a średni metraż 

przeciętnego mieszkania wynosił 60,0 m2 (2015 rok). Oba wskaźniki  na przestrzeni lat 

wzrastają, co świadczy o wzroście jakości życia społeczności miasta i stanowią 

podstawy do prognozowania dalszego wzrostu poziomu życia w następnych latach.   

W poniższej tabeli przedstawiono liczbę i powierzchnię mieszkań oddawanych do 

użytku na przestrzeni lat 2005 – 2015. 
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rok Mieszkania oddane do użytku w 

danym roku 

 Liczba, szt. Powierzchnia, m2 

2005 317 39 046 

2006 440 47 502 

2007 619 53 499 

2008 1 303 124 197 

2009 949 79 960 

2010 1 137 89 923 

2011 663 52 492 

2012 376 43 597 

2013 510 47 889 

2014 1 314 90 187 

2015 1 159 73 225 

Źródło: GUS 

 

Wskaźnik Obszar Wielkość Jednostka 

Trend 

lata 1995 -

2015 

Gęstość zabudowy 

mieszkaniowej 

gmina 448,8 m2pow.uż/ha wzrostowy 

województwo 443,3 m2pow.uż/ha wzrostowy 

kraj 33,2 m2pow.uż/ha wzrostowy 

Średnia powierzchnia 

mieszkania na 1 mieszkańca 

gmina 23,2 m2/osobę wzrostowy 

województwo 29,5 m2/osobę wzrostowy 

kraj 27,0 m2/osobę spadkowy 

Średnia powierzchnia 

mieszkania 

gmina 60,8 m2/mieszk. wzrostowy 

województwo 71,9 m2/mieszk. spadkowy 

kraj 73,6 m2/mieszk. spadkowy 

Liczba osób na 1 mieszkanie 

gmina 2,6 os./mieszk. wzrostowy 

województwo 2,4 os./mieszk. wzrostowy 

kraj 2,7 os./mieszk. wzrostowy 

Źródło: GUS 



 

22 
 

4. Jakość powietrza w aglomeracji górnośląskiej i mieście 

Katowice 

  

W wyniku przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 

Katowicach oceny jakości powietrza za rok 2015 strefa aglomeracja górnośląska 

została zakwalifikowana do klasy C, a tym samym istnieje obowiązek opracowania 

Programu ochrony powietrza ze względu na: 

 przekroczenie dopuszczalnego poziomu stężenia średniorocznego oraz 

dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego 24-godz. 

stężeń pyłu zawieszonego PM10; 

 przekroczenie dopuszczalnego poziomu stężenia średniorocznego pyłu 

zawieszonego PM2,5; 

 przekroczenie poziomu docelowego stężenia średniorocznego 

benzo(a)pirenu; 

 przekroczenie dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu docelowego 

ośmiogodzinnego dla ozonu; 

 przekroczenia dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu celu 

długoterminowego dla ozonu; 

 przekroczenia poziomu dopuszczalnego stężenia średniorocznego dwutlenku 

azotu. 

Zgodnie z powyższym Programem ochrony powietrza dla terenu województwa 

śląskiego  mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w 

powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa 

Śląskiego nr V/47/5/2017 została także objęta aglomeracja górnośląska. 

Na poniższych rysunkach przedstawiono stan jakości powietrza w aglomeracji 

górnośląskiej. Rysunki pochodzą z ww. dokumentu. 
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Rysunek 4.8 Rozkład przestrzenny wielkości stężeń średniorocznych, liczby dni z przekroczeniem 

dopuszczalnego stężenia dobowego oraz 36-te maksymalne stężenie dobowe dla pyłu 

zawieszonego PM10 na terenie województwa śląskiego w roku bazowym 2015 
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Rysunek 4.9 Rozkład przestrzenny stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM 2,5 i 

benzo(a)pirenu na terenie województwa śląskiego w roku bazowym 2015 
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Rysunek 4.10 Rozkład przestrzenny stężeń średniorocznych dwutlenku azotu na terenie strefy 

aglomeracja górnośląska w roku bazowym 2015 
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4.1. Jakość powietrza w Katowicach 

 

Na terenie miasta Katowice zlokalizowane są dwie automatyczne stacje pomiarowe 

funkcjonujące w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. W tabeli poniżej 

zestawiono parametry, które są mierzone na tych stacjach. 

 

Parametry meteorologiczne, które są mierzone na danej stacji 

Stacja przy ul. Kossutha 6 Stacja przy autostradzie A4 ul. 

Górnośląska/Plebiscytowa 

ciśnienie atmosferyczne, 
kierunek wiatru, 
prędkość wiatru, 
temperatura 
wilgotność względna, 
stężenia substancji zanieczyszczających 

powietrze: 

Ciśnienie atmosferyczne 

stężenia substancji zanieczyszczających 

powietrze: 

- tlenku węgla; 

- azotu, 

Rysunek 4.11 Rozkład przestrzenny wartości kryterialnych dla ozonu ze względu na ochronę ludzi 

oraz ochronę roślin na terenie województwa śląskiego w roku bazowym 2015 
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- tlenek i dwutlenek azotu, tlenki azotu, 

- ozon, 

- pył zawieszony PM10, PM2.5, 

- dwutlenek siarki, 

- substancje w PM10: arsen, 

benzo(a)antracen, benzo(a)piren, 

benzo(a)fluoranten, benzo(j)fluoranten, 

benzo(k)fluoranten,kadm, dibento(a, 

h)antracem, indeno(1, 2, 3-cd)piren, nikiel, 

ołów. 

- dwutlenku azotu; 

- siarki, 

- tlenków azotu, 

- pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5, 

- benzenu 

 

 

Szczegółowe wyniki pomiarów na ww. stacjach pomiarowych przedstawiono 

na kolejnych rysunkach (stężenia pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, SO2, NO, NO2, NOx, 

O3) w poszczególnych miesiącach wraz z wartością uśrednioną w latach 2014 – 2016. 

 

Rysunek 4.12 Imisja dwutlenku siarki (SO2) na terenie miasta Katowice w latach 2014 – 2016 – 

stacja przy ul. Kossutha 6 Źródło: WIOŚ 
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Rysunek 4.13  Imisja dwutlenku azotu (NO2) na terenie miasta Katowice w latach 2014 – 2016 

– stacja przy ul. Kossutha 6 Źródło: WIOŚ 

 

Rysunek 4.14 Imisja tlenków azotu (NOx) na terenie miasta Katowice w latach 2014 – 2016 – 

stacja przy ul. Kossutha 6 Źródło: WIOŚ 
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Rysunek 4.15  Imisja tlenku azotu (NO) na terenie miasta Katowice w latach 2014 – 2016 – 

stacja przy ul. Kossutha 6 Źródło: WIOŚ 

 

 

Rysunek 4.16  Imisja ozonu (O3) na terenie miasta Katowice w latach 2014 – 2016 – stacja przy 

ul. Kossutha 6 Źródło: WIOŚ 
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Rysunek 4.17 Imisja pyłu zawieszonego PM10 na terenie miasta Katowice w latach 2014 – 

2016 – stacja przy ul. Kossutha 6 Źródło: WIOŚ 

 
 

 

Rysunek 4.18 Wykres nr 7: Imisja pyłu zawieszonego PM2.5 na terenie miasta Katowice w 

latach 2014 – 2016 – stacja przy ul. Kossutha 6 Źródło: WIOŚ 

Na podstawie powyższych rysunków stwierdza się przekroczenie norm w zakresie 

rocznych stężeń: 

 tlenków azotu (NOx), 

 dwutlenku azotu (NO2), 

 pyłu zawieszonego (PM10). 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

sty.18mar.18maj.18lip.18wrz.18lis.18sty.19mar.19maj.19lip.19wrz.19lis.19sty.20mar.20maj.20lip.20wrz.20lis.20

im
is

ja
 s

u
b

st
an

cj
i, 

µ
g/

m
3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

sty.18mar.18maj.18lip.18wrz.18lis.18sty.19mar.19maj.19lip.19wrz.19lis.19sty.20mar.20maj.20lip.20wrz.20lis.20

im
is

ja
 s

u
b

st
an

cj
i, 

µ
g/

m
3



 

31 
 

Poniższe tabela przedstawia zestawienie stężeń imisji zanieczyszczeń do powietrza 

odnotowanych na stacjach pomiarowych w gminach województwa śląskiego w 2016 

roku. 

 Imisja pyłu zawieszonego PM10 odnotowana w automatycznych pomiarach na stacjach 

pomiarowych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego w 2016 roku. Źródło: WIOŚ 

 

Stacja Jedn. Norma 
Miesiąc 

Rok 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej μg/m3 40 80 38 45 34 26 21 17 17 27 30 36 58 36 

Cieszyn, ul. Mickiewicza μg/m3 40 64 30 39 30 23 19 16 17 26 25 32 39 30 

Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła II μg/m3 40 71 43 50 43 28 24 18 23 40 37 48 51 40 

Częstochowa, ul. Baczyńskiego μg/m3 40 55 32 38 33 22 20 16 20 31 27 36 40 31 

Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia μg/m3 40 75 38 48 40 27 20 15 18 34 33 43 64 38 

Gliwice, ul. Mewy μg/m3 40 84 47 54 46 36 31 26 28 45 43 54 60 46 

Katowice, ul. Kossutha μg/m3 40 77 41 47 41 29 26 21 23 36 33 43 50 39 

Rybnik, ul. Borki μg/m3 40 100 51 64 46 30 24 19 21 39 45 73 67 48 

Sosnowiec, ul. Lubelska μg/m3 40 72 36 45 36 26 23 19 20 31 31 42 53 36 

Tychy, ul. Tołstoja μg/m3 40 78 33 39 36 27 22 18 21 33 29 47 48 36 

Ustroń, ul. Sanatoryjna μg/m3 40 46 24 28 23 19 15 13 14 21 20 24 29 23 

Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego μg/m3 40 96 54 61 46 29 23 19 21 36 44 61 76 47 

Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej μg/m3 40 87 44 53 40 29 22 18 20 39 35 57 70 43 

Złoty Potok, Leśniczówka μg/m3 40 41 24 26 25 20 19 16 17 24 22 29 33 25 

Żywiec, ul. Kopernika μg/m3 40 93 55 50 41 29 22 18 21 31 39 47 83 44 

Imisja tlenku azotu NO2 odnotowana w automatycznych stacjach pomiarowych 

zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego w 2016 roku. Źródło: WIOŚ 

Stacja Jedn. Norma 
Miesiąc 

Rok 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej μg/m3 40 29 21 24 21 16 14 13 15 18 19 20 27 20 

Cieszyn, ul. Mickiewicza μg/m3 40 22 15 18 13 10 9 8 9 11 14 16 22 14 

Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła II μg/m3 40 38 36 35 40 39 37 29 35 46 32 35 32 36 

Częstochowa, ul. Baczyńskiego μg/m3 40 26 19 20 19 15 14 12 15 22 16 21 21 18 

Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia μg/m3 40 33 26 28 28 21 22 21 22 29 23 28 33 26 

Gliwice, ul. Mewy μg/m3 40 30 24 24 23 21 21 15 20 31 22 27 26 24 

Katowice, ul. Kossutha μg/m3 40 38 30 31 32 27 28 24 27 37 28 30 32 30 

Katowice, ul. Plebiscytowa/A4 μg/m3 40 59 54 50 57 57 60 55 57 68 47 54 55 56 

Rybnik, ul. Borki μg/m3 40 31 23 24 22 17 17 14 17 25 20 25 24 21 

Sosnowiec, ul. Lubelska μg/m3 40 35 25 25 23 17 17 17 19 24 21 27 32 23 

Tychy, ul. Tołstoja μg/m3 40 30 23 25 23 19 17 14 17 24 21 26 26 22 

Ustroń, ul. Sanatoryjna μg/m3 40 18 15 13 11 10 9 8 9 12 15 16 20 13 

Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego μg/m3 40 32 22 22 20 14 15 12 14 21 19 25 28 20 

Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej μg/m3 40 29 21 21 20 16 15 13 14 21 14 24 29 20 

Złoty Potok, Leśniczówka μg/m3 40 18 11 9 8 5 5 5 7 7 9 13 18 9 

Żywiec, ul. Kopernika μg/m3 40 24 20 18 17 11 8 8 8 11 14 18 21 15 
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Imisja tlenków azotu NOx odnotowana w automatycznych stacjach pomiarowych 

zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego w 2016 roku. Źródło: WIOŚ. 

Stacja Jedn. Norma 
Miesiąc 

Rok 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej μg/m3 30 48 30 33 25 18 16 15 17 22 28 31 50 28 

Cieszyn, ul. Mickiewicza μg/m3 30 32 18 23 16 12 11 10 10 14 18 21 29 18 

Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła II μg/m3 30 111 91 83 92 75 71 58 71 127 99 110 94 90 

Częstochowa, ul. Baczyńskiego μg/m3 30 41 25 30 29 20 20 18 23 38 29 36 35 29 

Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia μg/m3 30 58 38 45 49 32 34 32 38 59 43 49 68 45 

Gliwice, ul. Mewy μg/m3 30 56 37 37 34 29 28 20 27 57 39 55 46 39 

Katowice, ul. Kossutha μg/m3 30 74 50 52 52 38 37 33 42 74 50 58 66 52 

Katowice, ul. Plebiscytowa/A4 μg/m3 30 224 172 149 161 153 163 155 169 217 171 203 221 180 

Rybnik, ul. Borki μg/m3 30 56 33 35 32 22 23 20 24 42 36 53 44 35 

Sosnowiec, ul. Lubelska μg/m3 30 54 33 34 30 20 21 21 24 32 34 45 57 34 

Tychy, ul. Tołstoja μg/m3 30 61 35 35 34 24 22 18 24 42 35 55 45 36 

Ustroń, ul. Sanatoryjna μg/m3 30 25 19 17 16 12 10 11 12 15 19 21 25 17 

Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego μg/m3 30 49 29 30 23 17 17 14 17 27 29 40 43 28 

Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej μg/m3 30 59 36 39 32 24 22 18 21 42 36 50 55 36 

Złoty Potok, Leśniczówka μg/m3 30 21 13 11 10 6 6 6 8 9 10 15 22 11 

Żywiec, ul. Kopernika μg/m3 30 45 34 29 23 15 12 12 12 18 27 36 40 25 

 

Analizując powyższe zestawienia stwierdza się, że 

 średnioroczne wartości stężeń pyłu PM10 rejestrowanych w Katowicach są na 

poziomie niższym niż poziom normatywny, 

 stężenia tlenków azotu (NO2) dla stacji przy autostradzie A4, jako jedynej, 

zanotowano przekroczenia średniorocznych wartości dopuszczalnych. 

Poniżej przedstawiono emisje substancji zanieczyszczeń do powietrza oszacowaną w 

Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice – aktualizacja. 

 

Zestawienie zbiorcze emisji substancji do atmosfery z poszczególnych źródeł emisji na  terenie 

miasta Katowice w 2015 roku. Źródło: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice – 

aktualizacja. 

Lp. Substancja Jednostka 
Rodzaj emisji 

Wysoka Niska Liniowa Razem 

1 SO2 Mg/rok 1 970 3 055 168 5 194 

2 NOx Mg/rok 832 547 2 496 3 875 

3 CO Mg/rok 474 18 741 5 364 24 579 

4 pył Mg/rok 324 4 636 135 5 094 

5 B(a)P kg/rok 77 3 734 0 3 811 

6 CO2 Mg/rok 661 649 541 125 413 917 1 616 691 
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7 Er Mg/rok 6 040 50 804 10 479 67 324 

 

Udział punktowych, rozproszonych i liniowych źródeł w całkowitej emisji 

poszczególnych substancji do atmosfery przedstawia rysunek 6-6. 

 

 

 

Rysunek 4.19 Udział rodzajów źródeł emisji w całkowitej emisji poszczególnych zanieczyszczeń 

do atmosfery w mieście Katowice w 2015 roku. Źródło: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla 

miasta Katowice – aktualizacja. 

Widoczny na powyższym zestawieniu największy udział niskiej emisji w emisji całkowitej, 

niemal wszystkich substancji szkodliwych, potwierdza także wyznaczona emisja 

równoważna (zastępcza, ekwiwalentna) dla omawianych rodzajów źródeł emisji 

co przedstawia rysunek 6-14. 
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Rysunek 4.20  Udział emisji zastępczej z poszczególnych źródeł emisji w całkowitej emisji 

substancji szkodliwych przeliczonych na emisję równoważną SO2 w mieście Katowice w 2015 

roku Źródło: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice – aktualizacja. 

 

4.2. Działania miasta w zakresie poprawy jakości powietrza 

4.2.1. Działania krótkoterminowe, (podejmowane w momencie przekroczenia 

norm emisji) 

Działania doraźne są związane z „Planem działań krótkoterminowych” (PDK; jednym z 

zaledwie kilku w kraju), który w zależności od stanu jakości powietrza wprowadza 

odpowiednie poziomy PDK na terenie miasta oraz obliguje jednostki podległe do 

podejmowania przypisanych do poziomów działań informacyjnych i operacyjnych. 

Aktualny PDK powiązany jest z wytycznymi zawartymi w „Programie ochrony 

powietrza dla woj. śląskiego” oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 

sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U z 2012r., 

poz. 1031). Rozgranicza ono w przypadku pyłu PM10: przekroczenie stężenia 

dopuszczalnego (50 µg/m3), powiadomienie o możliwości przekroczenia poziomu 

alarmowego (poziom informowania społeczeństwa, 200 µg/m3) oraz przekroczenie 

poziomu alarmowego (300 µg/m3). 

Celem działań informacyjnych jest powiadomienie jak największej liczby mieszkańców 

o stanie jakości powietrza. Lista działań zawiera powiadomienie poprzez takie kanały 

informacyjne jak: 

 strona miasta; 

 profil FB; 

 strona http://katowice.energiaisrodowisko.pl/; wiadomości wywieszone w 

budynkach użyteczności publicznej; 

 sms w systemie KISS; 
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 komunikaty na ekranach BOM-u; 

 komunikaty na ekranach logowania pracowników UM; 

 przygotowanie informacji dla lokalnych mediów. 

Z kolei celem działań operacyjnych jest chwilowe zmniejszenie emisji. Lista działań 

zawiera: 

 wystąpienie Prezydenta Miasta do Komendy Miejskiej Policji oraz Inspektoratu 

Transportu Drogowego o wzmożenie kontroli spalin w pojazdach poruszających 

się na terenie miasta Katowice oraz pojazdów opuszczających place budowy, 

składy budowlane, kopalnie i składy paliwa; 

 wystąpienie Prezydenta Miasta do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego o wzmożenie kontroli placów budowy w zakresie ograniczenia 

emisji pyłu z prowadzonych prac budowlanych oraz składowanych materiałów 

sypkich; 

 apel Prezydenta Miasta do mieszkańców, w którym Prezydent prosi o pomoc, 

poprzez świadome decyzje (np. niepalenie w kominkach), w doraźnym 

obniżeniu poziomu zanieczyszczeń. 

 

4.2.2. Działania długoterminowe (zmierzające do stałego obniżenia poziomu 

zanieczyszczeń) 

Działania podejmowane w tym zakresie to m.in.: 

 Dotacje do niskoemisyjnych źródeł ciepła 

Dotacje do 10 tys. zł, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych (wysokość zależy od 

źródła, od 2016 r. kwota została zwiększona i jest teraz jedną z najwyższych w kraju) dla 

osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców do 

wymiany starych źródeł ciepła i OZE (w latach 2011 – 2017 wymieniono 2 664  źródła 

ciepła przy dofinansowaniu w wysokości prawie 17,69 mln zł oraz zamontowano 677 

instalacji wykorzystujących OZE przy dofinansowaniu wynoszącym prawie 3,66 mln zł). 

Na rok 2018 wpłynęły 1 476 wnioski dotyczące wymiany źródeł. Realizacja zadania w 

poprzednim roku pierwszy raz była dofinansowana ze środków WFOŚiGW 

w Katowicach. 

 Kontrole Straży Miejskiej 



 

36 
 

W przypadku m.in. podejrzenia o spalania odpadów (w latach 2011 – 2015 3,3 tys. 

kontroli, w samym 2016 r. tych kontroli było 3,4 tys., a do połowy 2017 r. aż ponad 3 

tys.). Należy również podkreślić, że działaniom kontrolnym towarzyszą działania 

informacyjne dotyczące miejskich dotacji na wymianę źródeł ciepła oraz nauki 

prawidłowego palenia, by pomóc mieszkańcom w rozwiązaniu problemu nadmiernej 

emisji dymu. Strażnicy przekazują ulotki związane z ochroną powietrza oraz dotyczące 

zasad prawidłowej gospodarki odpadami. 

 Monitoring jakości powietrza „AWAIR” 

W ramach międzynarodowego projektu o nazwie „AWAIR” miasto Katowice, wraz z 

partnerami z innych miast europejskich, otrzymało dofinansowanie zadania z 

programu „INTERREG EUROPA CENTRALNA”. Istniejący PDK zostanie zaktualizowany, 

uzupełniony oraz wyposażony w procedury wdrażania i monitorowania zadań. 

Planuje się m.in. realizację zadania pilotażowego, polegającego na montażu w 

wybranych lokalizacjach (żłobki, przedszkola, domy dziecka, domy pomocy 

społecznej) czujników zanieczyszczeń powietrza i prezentacja multimedialna wyników 

na utworzonej platformie internetowej oraz w poszczególnych lokalizacjach jednostek 

(127 czujników powietrza i 153 ekrany multimedialne). Będzie to największa liczba 

czujników, które stanowią własność miasta, w kraju (0,77 czujnika na km2). Koszt 

realizacji projektu to ponad 290 tys. euro. 

 Wyspecjalizowany referat 

Od 2013 r. w strukturach Urzędu Miasta Katowice (Wydział Kształtowania Środowiska) 

funkcjonuje Referat Zarządzania Energią, który jest specjalistyczną komórką doradczą 

w zakresie energetyki i ochrony powietrza zarówno dla wydziałów Urzędu Miasta 

Katowice, jednostek organizacyjnych miasta Katowice jak i dla mieszkańców. 

 Zakup niskoemisyjnego taboru 

Zakup 100 autobusów za 100 mln zł dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w 

Katowicach. 

 Ograniczenie ruchu samochodowego 

Wprowadzenie strefy ograniczonego tonażu w śródmieściu Katowic jak i 

wprowadzenie stref ograniczonej prędkości pojazdów „Tempo 30” w centrum miasta 

oraz na wybranych obszarach dzielnic. 
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4.2.3. Działania długoterminowe  – termomodernizacja 

Miasto przeprowadza również sukcesywnie termomodernizację budynków, które 

stanowią jego własność. W latach 2010-2016 zrealizowano 12 inwestycji w budynkach 

mieszkalnych oraz w 12 budynkach użyteczności publicznej na kwotę 61,17 mln zł. 

Obecnie Katowice wdrażają uchwalony w 2014 i zaktualizowany w 2017 roku „Plan 

gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice” (PGN), który określa cele i 

przedstawia drogę do uzyskania poprawy jakości powietrza na terenie miasta, także 

poprzez termomodernizację. W ramach PGN-u roku realizujemy niżej wymienione 

zadania: 

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (KTW009, KTW011) 

Zadanie wpisane do PGN-u, przewiduje termomodernizację dla 45 obiektów 

użyteczności publicznej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ok. 100 

mln zł). Niektóre z zaplanowanych zadań inwestycyjnych już się rozpoczęły. 

 Uciepłownienie wybranych rejonów miasta (KTW019) 

Zadanie pilotażowe dotyczące uciepłownienia wybranych budynków 

wielorodzinnych na terenie dzielnicy Ligota, na kwotę 1,7 mln zł z wykorzystaniem 

środków unijnych. 

4.2.4. Działania towarzyszące (pośrednio wpływające na obniżenie skali 

problemu niskiej emisji) 

W PGN-ie znajdują się też inne zadania, które pośrednio również wpływają na 

ograniczenie emisji, poprzez poprawę efektywności energetycznej lub usprawnienie 

transportu, takie jak: 

 System zarządzania energią (KTW001) 

Zakup i wdrożenie „Systemu zarządzania energią i środowiskiem w mieście Katowice”, 

który zastąpił istniejący od 2011 r. „Internetowy system monitoringu i zarządzania 

energią”. Jest to systemu „księgowości energetycznej” (faktury za media), który 

dostępny jest dla każdego administratora na przeglądarce internetowej. Wdrażany 

system jest łatwiejszy w obsłudze i gwarantuje większe możliwości. Na chwilę obecną 

do systemu zgłoszono 365 obiektów, które są obsługiwane przez 190 administratorów. 

 System monitoringu nośników energii i wody (KTW003) 
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Zakup i wdrożenie „System monitoringu nośników energii i wody wraz z przebudową 

źródeł zasilania w energię cieplną wraz z automatyką czasowopogodową w 

wybranych obiektach miasta Katowice”, stanowiącego rozwinięcie istniejącego od 

2012 r. systemu monitoringu nośników energii dla budynków, który pierwotnie 

obejmował 5, a następnie 22 obiekty (w ostatnich 2 sezonach grzewczych sterowanie 

przyniosło ponad 700 tys. zł oszczędności). W ramach realizacji, we wszystkich 

budynkach planowanych na najbliższe lata do termomodernizacji zaprojektowano 

odpowiednie systemy monitoringu i sterowania, a na początku tego roku planuje się 

wykonać inwentaryzację pozwalającą na określenie całkowitego kosztu wdrożenia i 

utrzymania takiego systemu dla wszystkich pozostałych budynków. 

 Oświetlenie miejskie (KTW014-15) 

Modernizacja wyeksploatowanej infrastruktury oświetlenia drogowego w technologii 

LED (1 600 szt.) oraz wykonania oświetlenia miejsc za pomocą oświetlenia 

hybrydowego (41 szt.). 

 Węzły przesiadkowe (KTW034) 

Budowa „Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych” (48 szt.). 

4.2.5. Działania edukacyjne (zmierzające do wzrostu świadomości 

mieszkańców) 

Miasto bardzo dużą wagę przywiązuje do edukacji: 

 Organizacja wydarzeń specjalnych dla mieszkańców 

Miasto Katowice organizuje co roku dwie duże imprezy plenerowe („Dni Energii Miasta 

Katowice” oraz „Leśny Piknik Rodzinny - EKOODPOWIEDZIALNI”), których głównym 

zadaniem jest edukacja ekologiczna m. in. w zakresie ochrony powietrza i które co 

roku przyciągają kilkutysięczną rzeszę odwiedzających. W czasie tych imprez 

(głównie, ale nie tylko) dystrybuujemy wśród mieszkańców szereg gadżetów i ulotek 

związanych z ochroną powietrza, niezbędnych przy realizacji naszych działań. 

 Projekty edukacyjne dla najmłodszych 

W przedszkolach oraz na wszystkich poziomach szkół w Katowicach, realizowane są 

cykliczne działania programowe oraz projekty i dedykowane działania edukacyjne 

związane z ochroną powietrza – w tym trzeba podkreślić przede wszystkim działania 

zespołu prewencji szkolnej katowickiej Straży Miejskiej. 
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 Spotkania z mieszkańcami 

Jednym z ostatnich projektów edukacyjnych, była organizacja w październiku 2016 r. 

oraz lutym i marcu 2017 r. przez katowicki magistrat cyklu 24 spotkań z mieszkańcami 

pod hasłem „Jak Ekoodpowiedzialnie ogrzać mieszkanie?”, w których do udziału, 

zaproszono przedstawicieli Straży Miejskiej w Katowicach, Korporacji Mistrzów 

Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz przedsiębiorstw ciepłowniczych. Dotyczyły 

one możliwości dofinansowania wymiany źródeł ciepła oraz sposobów ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń powietrza bez wymiany źródła ciepła (a więc bez ponoszenia 

dużych kosztów) poprzez naukę prawidłowych sposobów rozpalania i palenia 

w urządzeniach grzewczych zasilanych paliwami stałymi. 

 Szkolenia 

W grudniu 2016 r., przy okazji szkoleń dotyczących zarządzania energią dla 

administratorów wszystkich obiektów miejskich przygotowana została prezentacja 

dotyczącą PDK, norm jakościowych powietrza i źródeł informacji o jego stanie w 

Katowicach z zaleceniami do bieżącego sprawdzania „Indeksu Jakości Powietrza” i 

reagowaniu na jego wartości jeszcze zanim zostanie ogłoszone wprowadzenie PDK 

(dotyczy to zwłaszcza ograniczenia zajęć dziecięcych poza placówkami). 

Prawdopodobnie było to pierwsze w kraju szkolenie przeprowadzone na taką skalę. 

Kolejne szkolenie przeprowadziliśmy w listopadzie 2017. 

 Strona internetowa 

Utrzymanie i aktualizacja (od 2009 r.) portalu edukacyjno- informacyjnego „Energia i 

Środowisko w Katowicach”. Jest to jeden z nielicznych działających portali 

tematycznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, związanych 

m. in. z ochroną powietrza. 

 „Centrum Informacji o Efektywności Energetycznej” 

W pierwszej kolejności planujemy udostępnić tematyczny profil w mediach 

społecznościowych. 

4.2.6. Współpraca 

Przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice angażują się w działania o charakterze 

ponadlokalnym m.in.: 

 Międzynarodowy projekt monitoringu realizacji PGN-u 
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Wraz z Głównym Instytutem Górnictwa i innymi partnerami, realizujemy 

międzynarodowy projekt „MOLOC”. Celem działań w projekcie jest opracowanie 

modelowego systemu oceny i monitorowania przedsięwzięć związanych z 

wdrażaniem PGN oraz opracowanie procedur optymalnego wdrożenia na terenie 

miasta Katowice zadania KTW003. 

 „Memorandum Miasta Statutowego Ostrawa i Miasta Katowice dotyczące 

wspólnego interesu poprawy czystości powietrza na polsko – czeskim 

pograniczu” 

Współpraca polega na wymianie doświadczeń w zakresie mających na celu 

poprawę jakości powietrza. 

Katowice należą także do międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji (Eurocities, 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Edukacyjnych - IAEC i Międzynarodowej 

Rady na Rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych – ICLEI) 

 Projekty na poziomie samorządu i polityki centralnej 

Katowice biorą również aktywny udział w kształtowaniu centralnej i lokalnej polityki 

energetycznej oraz ekologicznej. Prezydent miasta jest członkiem Komisji Wspólnej 

Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przedstawiciele miasta Katowice uczestniczą w 

spotkaniach Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej oraz Komisji Ekologii działającej 

przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Zespołu ds. Ochrony Powietrza i Adaptacji do 

Zmian Klimatu utworzonego w ramach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz 

Komisji ds. Ochrony Krajobrazu i Środowiska przy Unii Metropolii Polskich z ramienia 

Związku Subregionu Centralnego. 

4.2.7. Realizacja zapisów „uchwały antysmogowej” 

Przedstawiciel Urzędu Miasta był członkiem powołanego przy Urzędzie 

Marszałkowskim Zespołu Roboczego ds. Ograniczenia Niskiej Emisji, który prowadził 

prace związane z uchwaleniem tzw. „uchwały antysmogowej województwa 

śląskiego” (jej projekt został zaakceptowany przez Zarząd Województwa Śląskiego 

12 stycznia tego roku, natomiast 7 kwietnia na Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego 

uchwała, druga w Polsce, została jednogłośnie przyjęta). 

Wg jej zapisów od 1 września 2017 r. obowiązuje zakaz stosowania węgla brunatnego, 

mułów i flotokoncentratów, wilgotnego drewna. Uchwała zawiera również obowiązek 

stosowania w nowych instalacjach centralnego ogrzewania certyfikowanych źródeł 
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ciepła spełniających standardy emisyjne zgodne z 5 klasą (PN-EN 303-5:2012) oraz w 

instalacjach wykorzystywanych w innym celu – źródeł spełniających minimalne 

poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla 

sezonowego ogrzewania pomieszczeń w odniesieniu do wymogów dotyczących 

ekoprojektu (rozporządzenie Komisji [UE] 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r.) 

potwierdzone odpowiednimi zapisami w instrukcji dla instalatorów i użytkowników. 

Dodatkowo, w zależności od wieku źródła i rodzaju instalacji, nakłada obowiązek jego 

wymiany (instalacje c.o.), bądź co najmniej dostosowania (pozostałe instalacje) 

w odpowiednim terminie. 

Regulacje dotyczą również jednostek samorządu terytorialnego, stąd wynika potrzeba 

aktualizacji realizowanej przez miasto strategii: 

 Pomoc potrzebującym 

W ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach 

najbiedniejszym mieszkańcom miasta Katowice przyznawana jest pomoc w formie 

zasiłków celowych do bieżących opłat czynszowych, do napełnienia butli gazowej, 

do bieżących opłat za nośniki energii, do zakupu opału. Ponadto najbiedniejszym 

mieszkańcom miasta, którzy nie mają instalacji c.o., c.w.u. lub gazowej, przysługuje 

ryczałt na zakup opału. Z powyższych świadczeń, w różnym stopniu, korzysta corocznie 

około 6 850 rodzin. Dodatkowo, zgodnie z Prawem Energetycznym, na terenie miasta 

Katowice przyznawanych jest corocznie ponad 35 tys. dodatków energetycznych do 

rachunków za energię elektryczną. 

Z uwagi na ograniczenia w stosowaniu paliw, wynikające z „uchwały antysmogowej” 

została zmieniona polityka przyznawania świadczeń MOPS w części dotyczącej 

wysokości pomocy na zakup opału. Kwota została podwyższona z 450,00 zł do 900,00 

zł, aby umożliwić zakup dozwolonego paliwa. Oszacowano, że w 2017 roku pomoc 

powinna trafić do ok. 1 500 rodzin i spowodować podwyższenie wydatków MOPS-u na 

ten cel o ponad 460 tys. zł (w 2018 roku i kolejnych o 525 tys. zł). Osoby, którym 

przyznana zostanie pomoc muszą podpisać oświadczenie zobowiązujące do zakupu 

odpowiedniego paliwa, zostaną poinformowane o możliwej kontroli pracowników 

MOPS lub Straży Miejskiej oraz otrzymają materiały edukacyjne związane z „uchwałą”. 

Wzrośnie również wysokość dodatków mieszkaniowych, jeśli obecnie przyznawany 

ryczałt na zakup opału nie pokryje ponoszonych z tego tytułu wydatków. 
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W tej chwili proponowane jest również objęcie pomocą ok. 50 osób (których dochód 

nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w Ustawie o pomocy 

społecznej (tj. 1268,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub 1028,00 zł 

na osobę w rodzinie oraz u których stwierdzony zostanie jeden z powodów 

wymienionych w art. 7 powyższej ustawy tj. m.in. ubóstwo, bezrobocie, 

niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony 

macierzyństwa lub wielodzietność), a które w 2018 roku zmienią stare kotły/piece 

węglowe korzystając z dotacji udzielanej przez Urząd Miasta Katowice, MOPS 

przewiduje możliwość wypłaty jednorazowego zasiłku w wysokości do 2 000 zł (nie 

więcej, niż wymagany wkład własny). Oznacza to, że w niektórych przypadkach 

możliwe byłoby całkowite sfinansowanie zmiany systemu grzewczego ze środków 

miasta Katowice. 

 Aktualizacja programu „Ograniczania niskiej emisji” 

Kontynuacja od stycznia 2018 r. tzw. programu „Ograniczania niskiej emisji na terenie 

miasta Katowice”. Jego założenia zostały zweryfikowane i uzgodnione w kontekście 

„uchwały antysmogowej” oraz możliwości budżetowych miasta Katowice. Szacuje się, 

że z dotacji na zmianę systemu ogrzewania budynków udzielaną przez miasto 

Katowice, do końca 2027 roku skorzystać może nawet 19 tys. właścicieli i najemców 

nieruchomości. Koszt całkowity tego zadania ocenia się na prawie 235 mln zł (w tym 

176 mln zł dotacji). W projekcie budżetu miasta Katowice na rok 2018 zaplanowano 

wydatkowanie 16,5 mln zł na ten cel. 

 Zwiększenie obowiązków Straży Miejskiej 

Mając na uwadze wejście w życie uchwały Straż Miejska w Katowicach 

przeprowadziła kontrolę wszystkich składów opału na terenie naszego miasta. 

Ponadto w dniu 23 sierpnia 2017 r. strażnicy miejscy z pionu komunalnego odbyli 

specjalnie szkolenie dotyczące zapisów uchwały i możliwości ich egzekucji 

zorganizowane przez Urząd Marszałkowski. 

 Wymiana kotłów i termomodernizacja w miejskich budynkach mieszkalnych 

W myśl uchwały KZGM intensyfikuje swoje działania i planuje przeprowadzić zmianę 

sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych znajdujących się w zasobach miasta 

Katowice. Jesteśmy właścicielami 2,7 tys. lokali mieszkalnych w 539 budynkach 

ogrzewanych węglem. W zasobach KZGM-u znajduje się 83% budynków wzniesionych 

do 1945 roku, z czego 24% to budynki ponad stuletnie. Niemożliwa jest w nich 
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wyłącznie wymiana źródeł, konieczne jest poddanie tych budynków 

termomodernizacji, a tam gdzie jest to nieopłacalne – ich wyburzenie. Do 2021 roku 

planuje się remont 45 budynków na kwotę prawie 51,5 mln zł. Kolejne 70 budynków 

przewidywana jest do wykonania w latach 2022-2025. Pozostaną jeszcze 424 budynki, 

które nie są objęte żadnym planem (musiałoby to być w rzeczywistości ok. 55 

budynków rocznie, dla porównania w latach 2010-2016 termomodernizacji podlegało 

12 budynków mieszkalnych). Szacowany koszt eliminacji ogrzewania węglowego w 

tych lokalach uwzględniając modernizacje instalacji c.o., wymianę źródeł ciepła, 

termomodernizacją oraz podstawowy remont budynku oszacowano na 291 mln zł. Do 

powyższej kwoty należy jeszcze dodać 225 mln zł na 8 budynków Skarbu Państwa i 215 

znajdujących się w zarządzie tymczasowym (w których oprócz uregulowania stanów 

prawnych należy wystąpić o zgodę na realizację zadań związanych ze zmianą 

systemu ogrzewania), 39 mln zł na 2 158 miejskich lokali we wspólnotach 

mieszkaniowych oraz 2,5 mln zł na 13 budynków użyteczności publicznej. Na 

termomodernizację miasto może potrzebować nawet 1 mld zł, uwzględniając koszty 

wyburzenia. 

4.2.8. Pozostałe działania 

 Strategia adaptacji do zmian klimatu 

Od 2014 r., współpracujemy z „Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju”, Miastem 

Stołecznym Warszawą, „Unią Metropolii Polskich” (UMP) oraz Verband Region Stuttgart 

w „Przygotowaniu strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy 

wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej” (ADAPTCITY). Efektem 

będzie zredukowanie negatywnych skutków zmian klimatu dla ekosystemu Warszawy 

i rozpoczęcie działań adaptacyjnych w innych metropoliach w Polsce. 

 Miejski plan adaptacji do zmian klimatu 

Przy wsparciu środków budżetu państwa oraz Unii Europejskiej, wraz z 44 innymi 

miastami pod egidą Ministerstwa Środowiska, Katowice biorą udział w opracowaniu 

„Miejskich planów adaptacji do zmian klimatu” (MPA). Dzięki udziałowi w projekcie, 

miasto po raz pierwszy otrzyma kompleksowe dokumenty identyfikujące zagrożenia 

wynikające ze zmian klimatu oraz przedstawiające kompleksowe rozwiązania. W 

Katowicach wzrośnie bezpieczeństwo, rozwinie się system szybkiego reagowania, 

poprawi się jakość życia oraz podniesie świadomość dotycząca zmian klimatu. 



 

44 
 

CZĘŚĆ II 

5. Analiza formalno-prawna realizacji zakresu projektu, ze 

szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Ministerstwa 

Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania 

oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012r.,poz.1032) 

5.1. Wprowadzenie 

Obserwując obecną sytuację jakości powietrza w polskich miastach należy wziąć 

pod uwagę powtarzające się corocznie problemy z występowaniem smogu w 

miesiącach zimowych. Każdego roku problem ten szczególnie nasila się w 

miastach południowej Polski m.in. w Katowicach gdzie roczna liczba przekroczeń 

dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 wynosiła w ostatnich latach średnio 79 dni w 

ciągu roku, na 35 dni dopuszczalnych. Liczba przekroczeń jest zależna od 

panującej temperatury zewnętrznej (długości sezonu grzewczego), a także siły i 

kierunku wiatru, oraz okresów szczególnie mroźnych podczas których temperatura 

spada poniżej 0 stopni Celsjusza. Najczęstszym powodem występowania smogu 

w okresie zimowym jest tzw. niska emisja wynikająca ze spalania paliw stałych w 

domowych kotłowniach i paleniskach. Najczęściej z niską emisją mamy do 

czynienia w starych, nieocieplonych, bądź nieocieplonych w pełni budynkach 

jedno i wielorodzinnych w których stosowane są przestarzałe, pozaklasowe 

kotłownie na paliwo stałe, lub indywidualne piece w pomieszczeniach 

mieszkalnych. W tego typu instalacjach spalane jest zazwyczaj paliwo gorszej 

jakości, o niskiej kaloryczności jak muł czy flot węglowy, wilgotne drewno, a 

nierzadko również odpady komunalne, resztki mebli, czy też materiałów 

budowlanych. W wyniku spalania tego typu paliw powstają poza dużymi ilościami 

szkodliwych substancji również duże ilości pyłu PM.10 i PM2.5, które w połączeniu z 

wilgotnym i stojącym powietrzem wywołują zjawisko smogu. W mniejszym stopniu 

– jednakże mającym wpływ na powstawanie smogu – są kotły i piece zasypowe 

klas 3 i wyższych w których dochodzi do nieprawidłowego użytkowania poprzez 

stosowanie niewłaściwego paliwa, lub niewłaściwego rozpalania w palenisku, co 

powoduje zwiększoną emisję pyłów do atmosfery. 
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W związku z dostrzeżeniem problemu przez mieszkańców, organizacje 

pozarządowe, ekologów, a także samorządowców dla województwa śląskiego 

została uchwalona tzw. uchwała antysmogowa, która ma na celu 

wyeliminowanie z użytkowania do 2027 roku wszystkich kotłów na paliwo stałe  nie 

spełniające wymagań emisyjnych klasy 5 lub do 2023 roku pieców i kominków nie 

spełniających wymagań ekoprojektu w zakresie emisji i sprawności. Dodatkowo 

wprowadzony został zapis zakazujący spalania paliw niskiej jakości, a także 

rozporządzenie zakazujące wprowadzania do obrotu od 1 października 2017 r. 

kotłów na paliwo stałe, które nie spełniają wymagań ekoprojektu w zakresie emisji. 

Pozwoli to na poprawę jakości powietrza na terenie województwa śląskiego w 

przeciągu kilku lat. Jednakże pewną przeszkodą w realizacji tego przedsięwzięcia 

są duże koszty inwestycyjne dla wymiany źródła ciepła, przebudowy instalacji 

wewnętrznej co powoduje, że bez zewnętrznego wsparcia finansowego proces 

ten może nie objąć wystarczającej ilości mieszkańców województwa. 

5.2. Dokonywaniem oceny i prognoz stanu środowiska oraz 

gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania 

informacji o środowisku zajmuje się Państwowy Monitoring 

Środowiska.  

Informacje zbierane przez PMŚ wykorzystywane są dla potrzeb skutecznego 

zarządzania środowiskiem poprzez monitorowanie skuteczności działań, 

strategiczne planowanie w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego 

rozwoju na wszystkich poziomach zarządzania. 

PMŚ zapewnia także dane podlegające udostępnianiu w myśl przepisów 

regulujących sprawy swobodnego dostępu do informacji o środowisku. W 

odniesieniu do wszystkich rodzajów zadań w PMŚ obowiązuje zasada cykliczności 

oraz zasada jednolitości metod (art. 26, ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska). 

Warunkiem wypełnienia celów PMŚ stawianych mu przez ustawę jest 

wiarygodność danych. 

5.2.1. Podsystem monitoringu jakości powietrza 

Celem funkcjonowania podsystemu monitoringu jakości powietrza jest uzyskiwanie 

informacji i danych dotyczących poziomów substancji w otaczającym powietrzu 



 

46 
 

oraz wyników analiz i ocen w zakresie przestrzegania standardów jakości 

powietrza. Pozyskane dane stanowią podstawę do zarządzania jakością 

powietrza w kraju i województwa m.in. poprzez programy ochrony powietrza, do 

formułowania i kontroli realizacji strategii ochrony powietrza na poziomie kraju.  W 

2001 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska, 

która określiła nowe zasady oceny jakości powietrza, co spowodowało, iż w 2002 

roku nastąpiły istotne zmiany w przepisach prawa dotyczących oceny poziomów 

substancji w powietrzu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 

czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu, ocenie 

poddawany jest pył zawieszony PM10, a nie jak było poprzednio opad pyłu. W 

rozporządzeniu podano także górne i dolne progi oszacowania dla substancji o 

ustalonych poziomach dopuszczalnych, minimalną liczbę stałych punktów 

pomiarowych, kryteria lokalizacji punktów poboru próbek substancji przy 

prowadzeniu pomiarów. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 

2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu zostało zastąpione 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu. Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z 6 czerwca 2002 r. ustalające dopuszczalne poziomy niektórych 

substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu 

oraz marginesy tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji 

również zostało zastąpione rozporządzeniem Ministrem Środowiska z dnia 3 marca 

2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. W nowym 

rozporządzeniu dla niektórych substancji zanieczyszczających zostały 

wprowadzone poziomy docelowe i poziomy celu długoterminowego. W 

rozporządzeniu z dnia 6 marca 2008 r. Minister Środowiska określa strefy, w których 

dokonuje się oceny jakości powietrza. W województwie śląskim pod kątem 

zawartości dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku węgla, 

benzenu, pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w tym pyle ołowiu, arsenu, 

kadmu, niklu i bezno(a)piranu wydzielono 10 stref, w tym 2 aglomeracje. Dla celów 

oceny jakości powietrza pod kątem zawartości ozonu wydzielono 3 strefy: śląską i 

dwie aglomeracje. W 2012 roku ponownie nastąpiły zmiany w przepisach prawa. 

Zmienione zostały rozporządzenie Ministra Środowiska z w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu, rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie 
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dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu, rozporządzenie Ministra 

Środowiska w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza oraz 

rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu przekazywania 

informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza. 

5.2.2. Akty prawne powiązane tematycznie z monitoringiem 

powietrza 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska -art. 85-95 (tekst 

jednolity Dz.U. 2016 poz. 672 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.2016poz. 353 z 

późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1032), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, 

w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. 2012 poz. 914), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie 

zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia 

powietrza (Dz.U. 2012 poz. 1034) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 

1032). 

5.2.3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 

r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 

(Dz.U. 2012 poz. 1032) 

Powyższe rozporządzenie określa m.in metody i zakres dokonywania pomiarów a także 

górne i dolne progi oszacowania dla niektórych substancji w powietrzu raz 

dopuszczalne częstości przekraczania progów oszacowania. Całościowy zakres 

rozporządzenia jest zawarty w §1 niniejszego rozporządzenia. §2 z kolei określa strefy w 

których dokonuje się pomiarów poziomów substancji w powietrzu. Dla interesujących 

nas pyłow PM10 PM2.5 oraz BaP pomiary są dokonywane na terenie całego kraju za 

wyjątkiem trzech stref wyszczególnionych w ust. 2 tj: 

1) terenów zakładów pracy; 

2) miejsc, do których obowiązuje zakaz wstępu; 
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3) jezdni dróg i pasów rozdzielczych dróg, z wyjątkiem sytuacji, w której piesi mają 

dostęp do pasa rozdzielczego. 

W przypadku Katowic oraz lokalizacji czujników powietrza rozpatrywane są wyłącznie 

strefy w pkt 1 i 3. Wyłączenie w/w stref wiąże się ze zwiększoną emisją zanieczyszczeń, 

co miejscowo zaburzałoby szacowanie stanu jakości powietrza dla całej badanej 

strefy. W przypadku terenów zakładów pracy mamy do czynienia z emisją punktową, 

a także zwiększoną emisją pyłów wynikających z pracy maszyn, urządzeń, a także 

transportu materiałów i produktów. W przypadku jezdni dróg będzie to zwiększona 

emisja substancji od przejeżdżających pojazdów mechanicznych, a także pyłu 

unoszonego z jedni w wyniku zużycia opon w czasie jazdy. Ponieważ wiele z 

proponowanych lokalizacji czujników znajduje się przy drogach miejskich może 

dochodzić do zaburzenia odczytów poziomu stężeń w powietrzu, poprzez zawyżenie 

ich wartości. Wartości odczytu z czujników obarczone byłyby zatem błędem, który 

musiałby być korygowany poprzez odpowiednią kalibrację czujników z istniejącą 

stacją WIOŚ.  

§3 niniejszego rozporządzenia dodatkowo mówi o metodach oceny poziomów 

substancji  w powietrzu. Referencyjnymi metodami dokładności pomiaru są pomiary 

ciągłe, okresowe a także zastosowanie modelowania matematycznego. Określenie 

górnych i dolnych progów szacowania pomaga ustalić metody oceny poziomów 

substancji w powietrzu. W przypadku instalacji czujników w ramach programu AWAIR 

dostępne będą w dużej mierze pomiary ciągłe, ze względu na stałość 

zamontowanych czujników w niezmienionych lokalizacjach, a także 24 godzinnym 

dostępem do wyników pomiarowych przesyłanych przez czujniki i gromadzonych na 

serwerze danych. Pomiary okresowe nie są przewidywane do wykorzystania. 

Zastosowanie modelowania matematycznego do oszacowania zanieczyszczenia nie 

będzie konieczne. Ponieważ siatka czujników pokryje gęsto tkankę miejską w każdym 

punkcie spodziewane jest uzyskanie niejednolitego obrazu mapy zanieczyszczeń na 

terenie miasta ze zróżnicowaniem obszarów o mniejszym i większym poziomie 

zanieczyszczeń. 

Czujniki instalowane w ramach projektu AWAIR spełniałyby kryteria lokalizacji w skali 

mikro i makro zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia. Dla skali mikro jedynie w 

przypadku ust. 1 pkt  2 lit b nie spełniony byłby warunek oznaczania ilości ozonu w 

atmosferze ze względu na bliskie usytuowanie względem dróg. Jednakże sam czujnik 

w swoim zakresie pomiarowym nie będzie dokonywał pomiarów ozonu, dlatego ten 
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przypadek można pominąć. Lokalizację w skali makro zawartych w ust. 3 uznaje się za 

w pełni spełnione za wyłączeniem punktu 4 dotyczącego pomiaru poziomu ozonu, z 

tych samych względów co dla skali mikro. 

Zakres projektu nie będzie spełniał również wymagań monitoringu dla przemysłu ze 

względu na lokalizacje czujników skupionych na monitorowaniu zanieczyszczeń z 

niskiej emisji, a  nie na dużych instalacjach. Dodatkową trudnością byłoby 

umieszczenie takiego czujnika w lokalizacji przemysłowego emitera, co wiązałoby się 

z dodatkowymi kosztami, a także odpowiednią aparaturą pomiarową i 

wzorcowaniem każdego czujnika, by pomiar zanieczyszczeń był jak najbardziej 

wiarygodny. 

Dodatkowo, by czujnik mógł zostać uznany za referencyjny punkt pomiarowy zgodny 

z rozporządzeniem musiałby spełniać kryteria lokalizacji określone w §12 

rozporządzenia. Jak już było zaznaczone w punktach powyżej czujniki będą 

znajdowały się w przy drogach, a także w gęstej zabudowie w związku z czym 

istniałoby wiele czynników wpływających na wyniki z danego czujnika powietrza. 

Reasumując czujniki zainstalowane w ramach projektu AWAIR nie mogą służyć jako 

czujniki pomiarowe podobne do tych ze stacji WIOŚ. Zakres pomiarowy, trudności w 

spełnieniu wymagań lokalizacji z dala od dróg, a także konieczność kalibracji skłaniają 

bardziej w stronę zastosowania czujników do określania mapy niskiej emisji na terenie 

miasta Katowice. Szczególnie przydatne może być to w określeniu poziomów 

zanieczyszczenia w poszczególnych dzielnicach miasta, uwzględniając gęstość 

zaludnienia i zabudowy mieszkalnej. Pozwoli to na precyzyjne działanie w zakresie 

likwidacji niskiej emisji. Może służyć do informowania mieszkańców o stanie jakości 

powietrza, poprzez wystawienie danych z pomiarów na dostępnym serwerze, 

jednakże nie można na podstawie odczytów z czujników dokonywać informowania o 

poziomie zanieczyszczenia powietrza i wprowadzać procedur zawartych w planie 

działań krótkoterminowych. 
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CZĘŚĆ III 

6. Propozycja modelu pozyskiwania informacji środowiskowych w 

oparciu o pozyskane dane z lokalnych pomiarów. 

Celem funkcjonowania podsystemu monitoringu jakości powietrza jest uzyskiwanie 

informacji dotyczących poziomów substancji w otaczającym powietrzu oraz wyników 

analiz i ocen w zakresie przestrzegania standardów jakości powietrza. Pozyskane dane 

stanowią podstawę do zarządzania jakością powietrza w kraju i województwa m.in. 

poprzez programy ochrony powietrza oraz do formułowania i kontroli realizacji 

strategii ochrony powietrza na poziomie kraju i Unii Europejskiej. Dodatkowo w ramach 

obowiązków sprawozdawczych są przekazywane do Komisji Europejskiej, Europejskiej 

Agencji Środowiska i do organów konwencji międzynarodowych. 

 

W ramach monitoringu prowadzone są działania mające na celu określenie jakości 

powietrza atmosferycznego. Ocena jakości powietrza realizowana jest w oparciu o 

wojewódzkie systemy oceny jakości powietrza, nadzorowane przez Wojewódzkie 

Inspektoraty Ochrony Środowiska. 

W ramach tej działalności zbierane są informacje o wielkości emisji substancji do 

atmosfery, w podziale na poszczególne grupy źródeł (emisja punktowa, 

powierzchniowa i liniowa). Tak usystematyzowane informacje w postaci baz danych 

emisji wykorzystywane są przy określeniu stanu jakości powietrza za pomocą 

matematycznego modelowania jakości powietrza, będącego pomocniczym 

narzędziem w ocenie jakości powietrza. Dodatkowym zastosowaniem 

matematycznego modelowania jakości powietrza oraz zebranych baz danych jest 

prognozowanie stanu zanieczyszczenia powietrza, w oparciu o cyfrowe prognozy 

meteorologiczne.  

Pozyskane dane środowiskowe powinny umożliwiać zaimplementowanie ich w 

dedykowanym systemie informatycznym, pozwalającym na gromadzenie, 

archiwizowanie i prezentację danych. Docelowo system powinien być narzędziem 

wspomagającym zarządzanie środowiskiem, spełniającym następujące funkcje: 

 informacyjną, 

 ostrzegawczą, 

 prognostyczną. 
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6.1. Dostępne źródła danych o jakości powietrza: 

6.1.1. Dane Inspektoratów Ochrony Środowiska 

Inspekcja Ochrony Środowiska działa w oparciu o ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska 

(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 686). Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest 

centralnym organem administracji rządowej, powołanym do kontroli przestrzegania 

przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska, nadzorowanym przez 

ministra właściwego do spraw środowiska. Zgodnie z art. 2 w/w ustawy do zadań Inspekcji 

Ochrony Środowiska należy m.in. „organizowanie i koordynowanie państwowego 

monitoringu środowiska, prowadzenie badań jakości środowiska, obserwacji i oceny jego 

stanu oraz zachodzących w nim zmian”. Przejawem realizacji powyższego zadania jest 

utrzymywanie krajowej sieci stacji monitoringu jakości powietrza. Stacje dostarczają dane 

pozyskiwane następującymi metodami: 

 metodę grawimetryczną (referencyjną), która jest uznana i stosowana na świecie 

jako najbardziej precyzyjna metoda pomiaru, 

 metodę automatyczną, posiadającą wykazaną równoważność do metody 

referencyjnej. 

Metoda grawimetryczna, zwana również metodą manualną (referencyjną) - w tej 

metodzie używa się tzw. poborników pyłowych, specjalnych urządzeń, do których 

zasysane jest powietrze atmosferyczne. Co dwa tygodnie do pobornika zakłada się 14 

jednorazowych filtrów, które urządzenie zmienia automatycznie co 24 godziny. Każdy filtr 

posiada swój niepowtarzalny numer identyfikacyjny. Filtry czyste, przed założeniem do 

pobornika są kondycjonowane i ważone w laboratorium, umieszczane w specjalnych 

pojemnikach do transportu, a następnie  transportowane na stację pomiarową i 

umieszczane w poborniku. Po 14 dniach wszystkie filtry są wyjmowane, umieszczane w 

specjalnych pojemnikach do transportu i przewożone do laboratorium. W laboratorium 

filtry są kondycjonowane i ważone po raz drugi, już jako filtry po tzw. ekspozycji. Z różnic 

mas przed i po ekspozycji filtra, odniesionych do objętości przepływu powietrza w 

poborniku, wyliczane są stężenia pyłów. Stężania te podawane są w mikrogramach na 

metr sześcienny [µg/m3]. Zaletą tej metody pomiarowej jest jej bardzo wysoka 

dokładność, wadą natomiast jest czas potrzebny na uzyskanie wyników, który wynosi ok. 

3 tygodni, czyniąc tym samym metodę tą możliwą do stosowania wyłącznie w celach 

statystycznych. 

Obecnie w Polsce pomiary metodą grawimetryczną są prowadzone na ok. 180 

stanowiskach  pyłu PM10 i ok. 70 stanowiskach pyłu PM2,5. 
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Metoda automatyczna, równoważna do referencyjnej -aby urządzenie do 

automatycznych pomiarów pyłu zawieszonego dopuszczone zostało do pomiarów, które 

wykorzystywane będą do celów oceny jakości powietrza, stosowana przez nie metoda 

pomiarowa musi zostać uznana za metodę równoważną do metodyki referencyjnej. W 

takim wypadku należy wykazać, iż urządzenie spełnia wymagania równoważności, a 

wyniki takich badań muszą zostać przedstawione Komisji Europejskiej i zaakceptowane 

przez nią. Do pomiarów wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 

stosuje się mierniki automatyczne, które posiadają certyfikaty potwierdzające ich 

równoważność z metodą referencyjną. Mierniki te na bieżąco mierzą stężenia pyłu, co 

umożliwia pokazywanie wyników tych pomiarów w trybie „on-line” na portalach inspekcji 

ochrony środowiska (GIOŚ i WIOŚ). Dane te są aktualizowane co godzinę i, w celu 

porównania z poziomem dopuszczalnym, przeliczane na wartości średniodobowe. 

Obecnie w Polsce pomiary metodą automatyczną są prowadzone na ok. 135 

stanowiskach  pyłu PM10 i 45 stanowiskach pyłu PM2,5. Dane pozyskiwane z mierników 

automatycznych, które są widoczne „on-line” na portalach określane są jako dane 

„surowe”, czyli takie, które nie zostały poddane weryfikacji. 

 

6.1.2. Dane pochodzące z pomiarów zanieczyszczenia powietrza za pomocą 

niskokosztowych czujników 

Oferowane na rynku komercyjnym tzw. niskokosztowe czujniki do pomiarów 

zanieczyszczeń powietrza, a w szczególności do pomiarów stężeń pyłu zawieszonego 

PM10 i PM2,5 w powietrzu, nie są urządzeniami pracującymi zgodnie z wyżej opisaną 

metodyką referencyjną. Z powodu braku wykazanej równoważności metody 

stosowanych w czujnikach niskokosztowych do metodyki referencyjnej nie mogą być one 

traktowane jako źródło wiarygodnych danych, a na ich podstawie nie można określać 

czy nastąpiło przekroczenie norm jakości powietrza (poziomów dopuszczalnych, 

docelowych, informowania czy alarmowych) i dokonywać oceny jakości powietrza. Z 

powyższych powodów czujniki te nie są stosowane do pomiarów jakości powietrza 

prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Niejednokrotnie 

lokalizacja czujników niskokosztowych stosowanych przez osoby indywidualne czy też w 

ramach różnego rodzaju projektów, nie spełnia wymogów zapisanych w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów 

substancji w powietrzu ponieważ są one montowane w miejscach mało 

reprezentatywnych dla danego obszaru, na przykład na balkonach, przy oknach, na 

dachach, drzewach itp. 
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W związku z powyższym, śledząc w Internecie informacje na temat stężeń pyłu 

zawieszonego, które są generowane za pomącą niskokosztowych czujników, należy mieć 

na uwadze, iż pomiary te mogą być obarczone bardzo dużym błędem, a w przypadkach 

skrajnych mogą być one całkowicie nieprawidłowe, co w konsekwencji może 

wprowadzać użytkowników tych informacji w błąd. 

Inną przeszkodą w wykorzystywaniu danych pozyskiwanych przez czujniki komercyjne 

może być utrudniony dostęp do analizy tych danych. Nawet w przypadku publikowania 

ich na dedykowanych portalach internetowych, może wystąpić konieczność uiszczania 

dodatkowych opłat, bądź możliwością otrzymywania ich tylko w limitowanej ilości pobrań. 

6.2. Docelowy model pozyskiwanych danych w ramach projektu 

Przyjmując jako referencyjne, nie tylko metody pomiarowe, ale również zakres 

gromadzonych informacji przez Inspektoraty Ochrony Środowiska, propozycja 

docelowego modelu pozyskiwania informacji środowiskowych zakładała będzie 

odzwierciedlenie danych zbieranych w zakresie pomiarów automatycznych przez te 

właśnie instytucje. 

Taka harmonizacja danych pozwoli zniwelować niewątpliwy mankament krajowej sieci 

stacji monitoringu powietrza, jakim jest jej niewystarczająca gęstość.  Na terenie objętym 

projektem – miasta Katowic – znajdują się tylko 2 stacje: Katowice, ul. Kossutha 6 i 

Katowice, Plebiscytowa / A4. Wiarygodną informację o stanie powietrza można uzyskać 

tylko wtedy, gdy będzie ona pochodziła z rozproszonej sieci  punktów pomiarowych. W 

związku z występowaniem punktowych źródeł zanieczyszczeń, stan jakości powietrza 

może się zasadniczo różnić w miejscach oddalonych od siebie zaledwie o parę 

kilometrów. Zagęszczenie krajowej sieci monitoringu sensorami pozyskującymi dane w 

modelu harmonicznym względem niej, umożliwi detekcję miejsc, w których zjawisko 

występuje w największej skali. W zakresie przedmiotowego projektu dostarczone zostanie 

127 czujników jakości powietrza, uszczegółowiających istniejącą osnowę pomiarową.  

Przechowywane dane o stanie jakości powietrza: 

NO2 – dwutlenek azotu [µg/m3] 

O3 – ozon [µg/m3] 

PM10 – pył zawieszony PM10 [µg/m3] 

PM2.5 – pył zawieszony PM2.5 [µg/m3] 

SO2 – dwutlenek siarki [µg/m3] 
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Model danych powinien umożliwiać również przechowywanie danych o parametrach 

meteorologicznych: 

Kierunek wiatru [º] 

Temperatura [ºC] 

Prędkość wiatru [m/s] 

Wilgotność względna [%] 

Ciśnienie [hPa]
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parametr 

dane o stanie jakości powietrza dane meteorologiczne 

NO2 O3 PM10 PM2.5 SO2 WD TEMP WS HUMID PRESS 

Dwutlenek 

azotu Ozon 

Pył 

zawieszony 

PM10 

Pył 

zawieszony 

PM2.5 

Dwutlenek 

siarki 

Kierunek 

wiatru Temperatura 

Prędkość 

wiatru 

Wilgotność 

względna 

Ciśnienie 

atmosferyczne 

jednostka [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [°] [°] [m/s] [%] [hPa] 

 

 


