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Zadania samorz¹dów lokalnych
w procesie likwidacji niskiej emisji

STRESZCZENIE. Stan czystoœci powietrza jest czynnikiem istotnie wp³ywaj¹cym na poziom ¿ycia.
Zasadniczy wp³yw na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w poszczególnych stre-
fach, maj¹ du¿e i mniejsze zak³ady przemys³owe oraz zanieczyszczenia nap³ywaj¹ce czêsto
z innych regionów. Szczególne znaczenie maj¹ tu ciep³ownie oraz elektrownie. Powa¿ny
wp³yw na jakoœæ powietrza atmosferycznego w poszczególnych gminach ma ponadto niska
emisja, która odgrywa istotn¹ rolê w miesi¹cach zimowych. �ród³em niskiej emisji jest
spalanie wêgla niskiej jakoœci w lokalnych kot³owniach i w indywidualnych gospodarstwach
domowych oraz transport, szczególnie w rejonach dróg o znacznym natê¿eniu ruchu. Wiel-
koœæ niskiej emisji jest trudna do oszacowania i wykazuje zmiennoœæ sezonow¹, zwi¹zan¹
z okresem grzewczym.
Analiza danych monitoringowych z terenu województwa ma³opolskiego z lat 2003–2007
(WIOŒ 2004–2007), wykaza³a (na przyk³adzie benzenu), zmiennoœæ sezonow¹ zanieczysz-
czenia powietrza. W okresie jesienno-zimowym widoczny jest wyraŸny wzrost zanieczysz-
czeñ wprowadzanych przez lokalne kot³ownie oraz ruch drogowy.
W zwi¹zku z powy¿szym, istotna jest realizacja zadañ ekologicznych, które doprowadz¹ do
likwidacji niskosprawnych kot³owni oraz wymiany wyeksploatowanych kot³ów na nowo-
czesne. Kluczowym dzia³aniem jest zwiêkszenie wykorzystania Ÿróde³ energii odnawialnej
oraz promowanie dzia³añ zmniejszaj¹cych straty cieplne w budynkach, poparte szerok¹
edukacj¹ ekologiczn¹ spo³eczeñstwa. Proponowane w pracy zadania ekologiczne, mog¹
wspomagaæ dzia³ania decyzyjne gmin i powiatów, a tak¿e mog¹ stanowiæ przes³ankê dla
konstruowania bud¿etu tych jednostek.
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Wprowadzenie

Jednym z g³ównych celów polityki ekologicznej samorz¹dów lokalnych, czyli gmin
i powiatów, jest racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, stworzenie warunków dla
podnoszenia jakoœci poszczególnych sektorów œrodowiska lub utrzymania stanu istniej¹cego
oraz podnoszenie œwiadomoœci ekologicznej mieszkañców. Realizacja wyznaczonych celów,
kierunków i zadañ ekologicznych, w odniesieniu do konkretnych elementów œrodowiska, jest
elementem wype³niania zadañ okreœlonych w polityce ekologicznej pañstwa i powinna prowa-
dziæ do zrównowa¿onego rozwoju ca³ego regionu (Polityka ekologiczna pañstwa, 2009).

Czynnikiem istotnie wp³ywaj¹cym na poziom ¿ycia jest stan czystoœci powietrza. Ochro-
na powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakoœci w szczególnoœci przez
utrzymanie poziomów szkodliwych substancji w powietrzu poni¿ej dopuszczalnych war-
toœci. Zanieczyszczenie atmosfery oddzia³ywuje na ca³oœæ œrodowiska w sposób bezpo-
œredni. Zanieczyszczenia dostaj¹ siê do organizmów ¿ywych w procesie oddychania,
a w postaci kwaœnych deszczy osiadaj¹ na powierzchni pokrywy glebowo-roœlinnej, a tak¿e
oddzia³ywuj¹ na przyrodê nieo¿ywion¹, inicjuj¹c i intensyfikuj¹c procesy korozyjne oraz
wietrzeniowe. Zanieczyszczone opady atmosferyczne s¹ znacz¹cym Ÿród³em zanieczysz-
czeñ obszarowych i mog¹ powodowaæ obni¿enie jakoœci gleb i niekorzystnie wp³ywaæ na
jakoœæ wód powierzchniowych i podziemnych.

Na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w poszczególnych strefach, zasadniczy
wp³yw maj¹ du¿e zak³ady przemys³owe oraz czêsto nap³ywaj¹ce zanieczyszczenia z innych
regionów. �ród³em zanieczyszczenia powietrza s¹ tak¿e mniejsze zak³ady przemys³owe,
ciep³ownie oraz elektrownie. Niezmiernie istotny wp³yw na jakoœæ powietrza atmosfe-
rycznego w poszczególnych gminach ma tak¿e niska emisja.

1. Sezonowoœæ emisji zanieczyszczeñ do powietrza

Niska emisja odgrywa du¿¹ rolê w kszta³towaniu lokalnego poziomu zanieczyszczeñ
powietrza. Jej Ÿród³em jest spalanie wêgla niskiej jakoœci w lokalnych kot³owniach i w in-
dywidualnych gospodarstwach domowych (nie posiadaj¹ one urz¹dzeñ ochrony powietrza).
Wielkoœæ emisji z tych Ÿróde³ jest trudna do oszacowania i wykazuje zmiennoœæ sezonow¹,
zwi¹zan¹ z okresem grzewczym. �ród³em powstawania zanieczyszczeñ jest przede wszyst-
kim wykorzystywanie w przestarza³ych urz¹dzeniach grzewczych niskiej jakoœci wêgla,
a tak¿e ró¿nego rodzaju materia³ów odpadowych. Najwiêkszym zagro¿eniem jest spalanie
tworzyw sztucznych. Mo¿na temu czêœciowo zapobiec poprzez wprowadzenie selektywnej
zbiórki odpadów w sektorze komunalnym. Na nisk¹ emisjê wp³ywa równie¿ transport,
szczególnie w rejonach dróg o znacznym natê¿eniu ruchu.

W czo³ówce województw, emituj¹cych najwiêksze iloœci zanieczyszczeñ powietrza
w Polsce, od lat plasuje siê województwo ma³opolskie. Wartoœæ emisji zanieczyszczeñ
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py³owych i gazowych wykazuje tu jednak tendencjê malej¹c¹, wynikaj¹c¹ przede wszystkim
z dzia³añ proekologicznych wp³ywaj¹cych na ograniczenie iloœci zanieczyszczeñ odpro-
wadzanych do powietrza. W globalnej emisji zanieczyszczeñ z województwa ma³opolskiego
w roku 2002, 44% stanowi³ udzia³ emisji z sektora energetycznego, 50% udzia³ innych
dzia³ów gospodarki, natomiast 6% stanowi³ udzia³ gospodarki komunalnej i generalnie
spalanie paliw w kot³owniach indywidualnych (Raport..., 2003).

Badania prowadzone od szeregu lat przez WIOŒ w Krakowie wykaza³y, ¿e stê¿enie
benzenu, emitowanego g³ównie z procesów spalania paliw sta³ych i p³ynnych, wykazuje
zmiennoœæ sezonow¹, co jest odzwierciedleniem zró¿nicowanej wielkoœci emisji zanie-
czyszczeñ w skali roku. Stê¿enie benzenu w powietrzu województwa ma³opolskiego,
a przedstawione na rysunku 1, jest w poszczególnych latach zdecydowanie wy¿sze w se-
zonie jesienno-zimowym, a ni¿sze w sezonie letnim. Zasadne jest zatem stwierdzenie,
¿e jednym z powodów wysokich stê¿eñ w sezonie grzewczym jest emisja z sektora ko-
munalnego (tzw. niska emisja), wp³ywaj¹ca na pogorszenie warunków aerosanitarnych
w miastach oraz obszarach o gêstej, niskiej zabudowie mieszkalnej.

2. Zadania ekologiczne proponowane do realizacji

Ochrona powietrza atmosferycznego polega na zapobieganiu powstawaniu zanieczysz-
czeñ, ograniczaniu lub eliminowaniu wprowadzonych do powietrza substancji zanieczysz-
czaj¹cych w celu zmniejszenia stê¿eñ do dopuszczalnego poziomu lub utrzymania ich na
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Rys. 1. Minimalne i maksymalne stê¿enie benzenu w powietrzu województwa ma³opolskiego w sezonie letnim
oraz sezonie zimowym (grzewczym) [�g/m3]

Dane: Raport o stanie œrodowiska w województwie ma³opolskim w roku 2003, 2004, 2005, 2006 oraz 2007;
(WIOŒ w Krakowie, Biblioteka Monitoringu Œrodowiska, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

Fig. 1. Minimum and maximum benzene concentration in the air in Ma³opolska voivodeship in the summer and
winter (heating) season [�g/m3]



poziomie dopuszczalnych wielkoœci. Zagadnienia ochrony powietrza atmosferycznego s¹
szeroko rozpatrywane w programach ochrony powietrza oraz programach ochrony œrodo-
wiska, opracowanych i realizowanych na poziomie gminnym, powiatowym czy wojewódz-
kim. Ochrona powietrza wynika z zapisów zawartych w ustawie Prawo Ochrony Œrodo-
wiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku z póŸn,. zmianami (t.j. z roku 2008, Dz.U. Nr 25,
poz. 150) wraz z odpowiednimi aktami wykonawczymi. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami ka¿dy podmiot odprowadzaj¹cy w sposób zorganizowany zanieczyszczenia py³owo-
-gazowe musi posiadaæ odpowiednie zezwolenie i stosowaæ zabezpieczenia zgodne z naj-
lepsz¹ dostêpn¹ obecnie technik¹ (BAT). W zale¿noœci od kompetencji, gminne, powiatowe
oraz wojewódzkie s³u¿by ochrony œrodowiska mog¹ prowadziæ i prowadz¹ nadzór nad
przestrzeganiem warunków okreœlonych w wydanym pozwoleniu na wprowadzanie za-
nieczyszczeñ. Wprowadzanie zanieczyszczeñ do powietrza z indywidualnych kot³owni,
które wp³ywa na kszta³towanie siê niskiej emisji, nie podlega jednak decyzjom admi-
nistracyjnym. Mimo tego jej ograniczanie jest zadaniem priorytetowym do realizacji przez
jednostki samorz¹du lokalnego.

Sformu³owanie podstaw polityki ekologicznej samorz¹du gminnego oraz powiatowego
wi¹¿e siê decyduj¹co z okreœleniem celu tej polityki, który z jednej strony powinien
uwzglêdniaæ zadania ochrony œrodowiska (w tym przypadku powietrza) wyznaczone
w programach dla szczebla wy¿szego, zaœ z drugiej strony tworzyæ warunki do realizacji
celów spo³eczno-ekonomicznych. Efektywnoœæ dzia³añ w zakresie ochrony œrodowiska
przyrodniczego zale¿y, w du¿ej mierze, od polityki i rozwi¹zañ przyjêtych na szczeblu
lokalnym oraz od mo¿liwoœci pozyskania œrodków finansowych, a tak¿e zainteresowania
i zrozumienia ze strony mieszkañców. Podejmowane dzia³ania powinny byæ prowadzone
zgodnie z opracowanym uprzednio programem krótko- i d³ugookresowym, sporz¹dzonym
na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji aktualnej i przewidywanych zagro¿eñ w re-
jonie i mo¿liwoœci ich realizacji.

Program dzia³añ niezbêdnych dla realizacji polityki ekologicznej gminy i powiatu,
w zakresie ochrony powietrza, powinien byæ osi¹gniêty poprzez realizacjê celów i zadañ
ekologicznych prowadz¹cych do osi¹gniêcia poprawy stanu obecnego lub zachowania
dobrego stanu istniej¹cego. Po okreœleniu poszczególnych zadañ ekologicznych konieczne
jest ustalenie harmonogramu ich realizacji wraz z mechanizmami finansowo-ekonomicz-
nymi. Konieczna jest realizacja wielu zadañ przeciwdzia³aj¹cych nadmiernemu zanieczysz-
czeniu powietrza, a maj¹cych na celu poprawê jego jakoœci. Zadania te powinny zostaæ
wyznaczone przede wszystkim w programie ochrony œrodowiska dla gminy lub powiatu.

Zadania, które maj¹ realizowaæ gminy i powiaty polegaj¹ w czêœci na podejmowaniu
inwestycji, co poci¹ga za sob¹ potrzebê zaanga¿owania i przeznaczenia œrodków finanso-
wych jednostki realizuj¹cej. Czeœæ zadañ zwi¹zanych jest jednak z dzia³aniami planistycz-
nymi, m.in. opracowywaniem programów szczegó³owych (np. program likwidacji niskiej
emisji), a tak¿e wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie ochrony powietrza oraz
pe³nieniem funkcji opiniuj¹cej, koordynuj¹cej lub monitoruj¹cej.

Programy likwidacji (ograniczania) niskiej emisji maj¹ istotne znaczenie, szczególnie
w gminach miejsko-wiejskich lub wiejskich, gdzie znacz¹cy procent emitowanych zanie-
czyszczeñ pochodzi z ma³ych kot³owni indywidualnych. Celem programu ograniczania
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(likwidacji) niskiej emisji jest zmniejszenie ogólnej emisji zanieczyszczeñ do powietrza
pochodz¹cych g³ównie z sektora komunalnego. W ramach programu czêsto oferowane jest
doradztwo i wskazania dla uzyskania pomocy finansowej dla osób (podmiotów) chc¹cych
dokonaæ modernizacji systemu grzewczego. W programach ograniczania niskiej emisji
uwzglêdnia siê tak¿e dzia³ania poœrednio prowadz¹ce do redukcji zu¿ycia paliwa, takie jak
termomodernizacje obiektów (ocieplenie œcian i stropów, wymiana stolarki otworowej) oraz
wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³ energii (kolektorów s³onecznych) i pomp ciep³a.

Niezmiernie istotnym zadaniem, w szczególnoœci dla gmin, jest organizowanie i po-
zyskiwanie œrodków finansowych z przeznaczeniem dla swoich mieszkañców, a reali-
zuj¹cych inwestycje proekologiczne, takie jak wymiana urz¹dzeñ grzewczych, instalacja
systemów energii odnawialnej, termomodernizacja obiektów oraz wymiana starego po-
krycia dachowego. Powiaty mog¹ w tym przypadku pe³niæ rolê wspomagaj¹c¹ konkretn¹
gminê.

Przy wzrastaj¹cej liczbie ludnoœci poszczególnych gmin, brak realizacji zadañ ukie-
runkowanych na ograniczanie niskiej emisji mo¿e (szczególnie w rejonach zwartej
zabudowy) powodowaæ okresowe i stopniowo wzrastaj¹ce pogarszanie stanu œrodowiska.
Brak realizacji selektywnej zbiórki odpadów (w tym z tworzyw sztucznych), sprzyja
niebezpiecznemu wzrostowi ska¿enia powietrza i gleb produktami spalania tych odpadów
w niskotemperaturowych indywidualnych piecach c.o. Uwalniaj¹ce siê w takich przy-
padkach substancje, stanowi¹ powa¿ne zagro¿enie dla zdrowia ludzi i powoduj¹ de-
gradacjê gleb i wód.

W tabeli 1 przedstawiono propozycjê zadañ ekologicznych, które powinny realizowaæ
gminy i powiaty w ramach zadañ w³asnych (czyli finansowanych z w³asnych œrodków)
i koordynowanych (gmina i/lub powiat pe³ni¹ jedynie rolê koordynuj¹c¹, opiniuj¹c¹ lub
monitoruj¹c¹). Wa¿na jest kontynuacja likwidacji i modernizacji starych, niskosprawnych
kot³owni oraz wymiana wyeksploatowanych kot³ów na nowoczesne, wysokosprawne i po-
siadaj¹ce odpowiednie atesty. Wêgiel powinien byæ zastêpowany innymi, ekologicznymi
Ÿród³ami ciep³a (gaz ziemny, olej opa³owy i in.). Nale¿y d¹¿yæ do zwiêkszenia wyko-
rzystania Ÿróde³ energii odnawialnej (m.in. energia s³oneczna, zasoby wód podziemnych
i powierzchniowych, ciep³o gruntu, biogaz, zasoby wiatru) (m.in. Klojzy-Karczmarczyk B.,
Karczmarczyk A., 2005). Warto promowaæ równie¿ dzia³ania zmniejszaj¹ce straty cieplne
w budynkach (izolacja cieplna). Termoizolacja prowadzona zarówno w skali indywidu-
alnego odbiorcy, jak i zak³adów przemys³owych mo¿e znacznie zredukowaæ zu¿ycie
energii, co automatycznie ograniczy emisjê zanieczyszczeñ do powietrza. Istotna jest te¿
centralizacja uciep³owienia prowadz¹ca do likwidacji ma³ych, przestarza³ych kot³owni
i indywidualnych palenisk domowych o niskiej sprawnoœci. Na obszarach poszczególnych
gmin istnieje ponadto realne zagro¿enie ska¿enia œrodowiska py³em azbestowym pocho-
dz¹cym z uszkodzonych powierzchni p³yt azbestowo-cementowych na dachach i elewacjach
budynków. Istotne jest zatem opracowanie i realizacja programów usuwania materia³ów
zawieraj¹cych azbest zgodnie z okreœlonymi zasadami, co zapewni bezpieczeñstwo zarówno
dla zdrowia ludzi, jak te¿ dla œrodowiska przyrodniczego. Wymiana pokryæ dachowych
mo¿e równie¿ zmniejszyæ straty cieplne budynków, przez co przyczyni siê do miejscowej
likwidacji niskiej emisji

281



282

TABELA 1. Proponowane zadania ekologiczne do realizacji w gminach i powiatach
w procesie likwidacji niskiej emisji

TABLE 1. The suggested ecological tasks to be performed regionally
in the process of reducing low emission

Zadanie ekologiczne
Jednostka realizuj¹ca,

wspó³praca przy realizacji
zadania

Opracowanie i uchwalenie Programu Ochrony Œrodowiska
(z uwzglêdnienie zagadnieñ w zakresie ograniczania niskiej emisji)

Gmina oraz Powiat we
wspó³pracy z jednostkami

naukowymi

Wspomaganie realizacji zadañ pañstwowego monitoringu œrodowiska oraz innych
systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badañ stanu œrodowiska

Gmina oraz Powiat

Opracowanie programu likwidacji niskiej emisji Gmina

Inwentaryzacja, opracowania i realizacja programu usuwania wyrobów
zawieraj¹cych azbest (ze szczególnym uwzglêdnieniem pokryæ dachowych)

Gmina

Opiniowanie programu ochrony powietrza Powiat

Ograniczenie emisji do atmosfery poprzez wydawane decyzje administracyjne Powiat

Termomodernizacja budynków stanowi¹cych mienie powiatowe lub gminne Gmina i Powiat

Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizacjê i eliminacjê lokalnych kot³owni
wêglowych i indywidualnych palenisk domowych opalanych wêglem lub koksem

Gmina oraz
W³aœciciele obiektów

Identyfikacja wystêpowania i mo¿liwoœci wykorzystania Ÿróde³ energii odnawialnej
(energia s³oneczna, zasoby wód podziemnych, zasoby wód kopalnianych, ciep³o
gruntu, biogaz, biomasa)

Gmina we wspó³pracy
z Powiatem i jednostkami

naukowo-badawczymi

Ograniczanie niskiej emisji poprzez zastosowanie paliw alternatywnych
(wierzba, malwa, rzepak, s³oma), kolektorów s³onecznych, pomp ciep³a,
elektrowni wiatrowych lub kot³ów gazowych nowej generacji

Gmina we wspó³pracy
z jednostkami

badawczo-rozwojowymi

Zorganizowanie wsparcia finansowego dla mieszkañców zamieniaj¹cych ogrzewanie
wêglowe na bardziej ekologiczne i wykonuj¹cych inwestycje termomodernizacyjne

Gmina we wspó³pracy
z Powiatem

Organizowanie wsparcia finansowego dla mieszkañców maj¹cych zamiar stosowaæ
odnawialne Ÿród³a energii

Gmina we wspó³pracy
z Powiatem

Organizowanie wsparcia finansowego dla mieszkañców likwiduj¹cych pokrycie
dachowe z wbudowanymi elementami zawieraj¹cymi azbest

Gmina we wspó³pracy
z Powiatem

Prowadzenie edukacji ekologicznej spo³eczeñstwa na temat wykorzystania
proekologicznych noœników energii i szkodliwoœci spalania materia³ów
odpadowych

Gmina oraz Powiat we
wspó³pracy z jednostkami
badawczo-rozwojowymi

Eliminowanie ruchu tranzytowego z obszarów o gêstej zabudowie poprzez
budowê obwodnic oraz modernizacjê dróg istniej¹cych

Zarz¹dcy dróg we wspó³pracy
z Gmin¹ i Powiatem

Rozbudowa, przebudowa i remonty maj¹ce na celu poprawê jakoœci nawierzchni
dróg oraz zmniejszanie dopuszczalnej prêdkoœci pojazdów na wybranych odcinkach

Zarz¹dcy Dróg,
Gmina, Powiat



Podsumowanie

Efektywnoœæ dzia³añ w zakresie ochrony œrodowiska, w tym powietrza atmosferycz-
nego, zale¿y w du¿ej mierze od polityki i rozwi¹zañ przyjêtych na szczeblu lokalnym oraz od
mo¿liwoœci pozyskania œrodków finansowych a tak¿e od zainteresowania i zrozumienia ze
strony ludnoœci. Na stan czystoœci powietrza, oprócz Ÿróde³ lokalnych, wp³ywaj¹ równie¿
ponadregionalne zanieczyszczenia gazowe i py³owe pochodz¹ce z du¿ych oœrodków prze-
mys³owych. Istotn¹ rolê w kszta³towaniu lokalnego poziomu zanieczyszczeñ powietrza ma
jednak niska emisja, która pochodzi g³ównie ze spalania wêgla w lokalnych, kot³owniach
i paleniskach indywidualnych. Na nisk¹ emisjê wp³ywa równie¿ transport, szczególnie
w rejonach dróg o znacznym natê¿eniu ruchu. Analiza danych monitoringowych z terenu
województwa ma³opolskiego w latach 2003–2007, wykaza³a (na przyk³adzie benzenu)
zmiennoœæ sezonow¹ zanieczyszczenia powietrza, zwi¹zan¹ w znacznej mierze z okresem
grzewczym (WIOŒ 2004–2008).

W zwi¹zku z powy¿szym, istotna jest realizacja zadañ ekologicznych, które doprowadz¹
do likwidacji niskosprawnych kot³owni lub wymiany wyeksploatowanych kot³ów na nowo-
czesne. Istotne jest zwiêkszenie wykorzystania Ÿróde³ energii odnawialnej oraz promowanie
dzia³añ zmniejszaj¹cych straty cieplne w budynkach. Zadania ekologiczne wyró¿nione w ta-
beli 1 mog¹ stanowiæ przes³ankê do konstruowania dokumentów planowania strategicznego,
stawiaj¹cych cele i kierunki polityki ekologicznej samorz¹du gminy i powiatu. Propono-
wane zadania nie maj¹ znaczenia decyzyjnego, ale wspomagaj¹ dzia³ania decyzyjne gminy.
Mog¹ one stanowiæ przes³ankê konstruowania bud¿etu gminy i powiatu oraz s¹ podstaw¹ do
ubiegania siê o fundusze pomocowe ze Ÿróde³ krajowych i unijnych. Dla realizacji ca³oœci
zadañ i uzyskania efektu ekologicznego istotna jest szeroka edukacja spo³eczeñstwa oraz
œcis³a wspó³praca gminy z jednostkami nadrzêdnymi, a tak¿e organizacjami ekologicznymi,
instytucjami naukowymi i badawczymi, specjalistycznymi jednostkami projektowymi oraz
sektorem przemys³u i nowych technologii.
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Local government responsibilities in the process
of reducing low emission

Abstract

The condition of the air is an important factor which affects the standard of life. Large and smaller
industrial plants as well as pollution from other regions have a significant impact on the pollution of
atmospheric air in particular zones. Heat power and power plants are particularly significant here.
Moreover, low emission has a significant impact on the quality of atmospheric air in particular
communes, especially in winter months. Low emission is the result of burning low quality coal in local
boilers and in individual households as well as transport, especially in parts of roads with heavy traffic.
The size of low emission is difficult to assess and varies with the seasons depending on heating.

An analysis of monitoring data (for benzene) from the Ma³opolska voivodeship between 2003–
–2007 (WIOŒ 2004–2007) has indicated that air pollution varies with the seasons. In autumn and
winter there is a visible increase of pollution from local boilers and traffic.

Therefore it is of great importance to carry out ecological tasks which will lead to the closing down
of boilers with low efficiency and to the exchange of old boilers for modern ones. The key activities
are to increase the share of renewable energy and to promote the reduction of heat loss in buildings as
well as widespread ecological education. The ecological tasks suggested in the paper may help support
the local activities and equally be of help when planning their budgets.
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