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Szanowny/Szanowna Pan/Pani
Starosta, Prezydent, Burmistrz, Wójt
z terenu
województwa świętokrzyskiego
Powietrze w Polsce jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych w porównaniu do
pozostałych krajów Unii Europejskiej. 56% Polaków uznało zanieczyszczenie powietrza za
najważniejszy problem środowiskowy. W 2017 r. Polska zajęła 1 miejsce w Unii
Europejskiej pod względem przekroczenia stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu (84%
emisji powstaje w wyniku spalania paliw w przydomowych kotłowniach) w powietrzu.
Koszty zdrowotne związane z zanieczyszczeniem powietrza szacowane są na 125,2 mld zł
rocznie. Do powyższych kosztów, w wyniku wyroku TSUE z dnia 22 lutego 2018 r. w
sprawie c-336/16 Komisja przeciwko Polsce, może zostać nałożona na Polskę kara finansowa
z tytułu przekroczenia dopuszczalnych wartości pyłu PM 10 w powietrzu. Jak wynika z
dotychczasowej praktyki, kary finansowe nakładane na państwa członkowskie, obciążają
poszczególne gminy, na terenie których występują przekroczenia norm jakości powietrza.
Z drugiej zaś strony, problem zanieczyszczenia powietrza stanowi barierę rozwoju
gospodarczego województwa świętokrzyskiego, zła jakość powietrza jest czynnikiem
ograniczającym np. rozwój turystyki. Jednym z potencjalnych kierunków rozwoju naszego
regionu jest tzw. „srebrna gospodarka”, a szczególnie mogące odwrócić niekorzystne trendy
demograficzne, osiedlanie się seniorów na terenie województwa świętokrzyskiego, dla której
to grupy społecznej czyste środowisko jest jednym z kluczowych czynników.
Uznając za najwyższy priorytet zrównoważony rozwój województwa, Sejmik
Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29 czerwca b.r. podjął dwie, szczególnie istotne dla
poprawy jakości powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego uchwały:
 w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla województwa
świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych” (Dz. Urz. Woj.
Świętokrzyskiego z dnia 10.07.2020 r. poz. 2615), zwana dalej Programem ochrony
powietrza,
 w sprawie wprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 10.07.2020 r. poz. 2616),
zwana dalej uchwałą antysmogową.
Powyższe uchwały, będące aktami prawa miejscowego, obowiązujące od dnia 24 lipca
2020 r., są podstawą do korzystania na terenie województwa świętokrzyskiego
z programu Stop smog.

Główne cele wynikające z tych dokumentów to eliminacja nieekologicznych kotłów
opalanych paliwem stałym, która jest konieczna do osiągnięcia normatywnych stężeń pyłów
PM 2,5 i PM 10 oraz benzo(a)pirenu, a tym samym uniknięcia ryzyka zapłaty kar
finansowych nakładanych przez Komisję Europejską.
Dzięki podejmowaniu przez wszystkie szczeble samorządu terytorialnego działań, także
przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi, w tym finansowych wynikających z programów
rządowych dedykowanych dla samorządów oraz właścicieli budynków mieszkalnych
jednorodzinnych: Stop smog, Czyste powietrze, Mój prąd, najpóźniej do końca 2026 r. na
terenie wszystkich gmin w województwie świętokrzyskim, osiągnięte zostaną dopuszczalne
i docelowe wartości stężeń w powietrzu pyłów PM 2,5 i PM 10 oraz benzo(a)pirenu.
W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dot.
przedmiotowych uchwał, jednostkom organizacyjnym odpowiedzialnym w Państwa jednostce
za: planowanie przestrzenne, zarządzanie kryzysowe, inwestycje i budownictwo oraz pomoc
społeczną, a także intensyfikację działań i propagowanie informacji dot. przedmiotowych
uchwał wśród społeczności lokalnych.

