
Zagadnienia 

z zakresu ochrony powietrza 

na terenie Gminy Sułkowice  

Sułkowice, dn. 28 listopada 2019 r.



Założenia 

UCHWAŁY

ANTYSMOGOWEJ
Od 1 lipca 2017 r. 

na terenie 

województwa 

małopolskiego 

obowiązuje uchwała 

antysmogowa, 

do stosowania której 

zobowiązani są 

wszyscy mieszkańcy 

Małopolski.



 Kotły instalowane w nowych budynkach lub remontowanych

kotłowniach muszą spełniać odpowiednie parametry wyznaczone

w unijnym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu.

 Kotły pozaklasowe mogą być eksploatowane do 1 stycznia 2023 r.

Wszystkie stare kotły tzw. „kopciuchy” powinny zostać wymienione

do końca 2022 r.

 Całkowity zakaz użytkowania kotłów klasy 3 i 4 od 1 stycznia

2027 r.

 Od 1 stycznia 2023 r. wszystkie kominki muszą spełniać

wymagania ekoprojektu lub ich sprawność cieplna powinna wynosić

co najmniej 80% lub być wyposażone w urządzenie redukujące

emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.

Kotły pozaklasowe mogą być eksploatowane



Program Ochrony Powietrza 

dla Województwa Małopolskiego 

Wyznacza działania, których celem jest osiągnięcie w całej Małopolsce 

do 2023 r. dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu:

pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku 

azotu i ozonu.



Program Ochrony Powietrza z roku 2013

Lata 2013-2015 

do likwidacji  258 
kotłów (zlikwidowano 
65 kotłów 
niskoemisyjnych)

Do roku 2023

1 160 kotłów do 
likwidacji



Program Ochrony Powietrza z roku 2017



Niewykorzystane możliwości

Województwo Małopolskie w ramach działania 4.4 Redukcja emisji

zanieczyszczeń do powietrza realizuje 3 poddziałania. Ich celem jest poprawa

jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów

cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań.

4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR

- podpisano 90 umów

- na realizację przeznaczono 137 327 137,65 zł

- zakontraktowano wymianę 9 885 szt. kotłów



Podział środków RPO na gminy w ramach poddziałań 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3

POWIAT MYŚLENICKI (stan na dzień 30.09.2019 r.)

0,00 zł

755 019,95 zł

2 086 853,48 zł

1 968 288,74 zł

1 732 117,24 zł

3 176 915,46 zł

1 055 816,47 zł

587 213,20 zł

0,00 zł





ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałania 

4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii  ze źródeł odnawialnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020

- wykorzystanie środków w powiecie myślenickim

Turystyczna Podkowa: 

Siepraw, Dobczyce, Lubień, 

Pcim, Raciechowice, Tokarnia, 

Wiśniowa

Zielony Pierścień Tarnowa: 

Myślenice i 34 inne gminy

Ponad 192 mln zł na odnawialne źródła energii dla gmin Małopolski





Działania podejmowane przez 

Gminę Sułkowice dla poprawy 

jakości powietrza



Sieć czujników AIRLY

Sieć czujników jakości powietrza:

1. Zespół Placówek Oświatowych 

w Krzywaczce, Krzywaczka 41

2. Zespół Placówek Oświatowych 

w Rudniku, Rudnik ul. Szkolna 55

3. Zespół Placówek Oświatowych 

w Harbutowicach, 

Harbutowice 179

4. Zespół Placówek Oświatowych 

w Biertowicach, Biertowice 222

5. Przedszkole Samorządowe Nr 1 

w Sułkowicach, Sułkowice 

ul. Kwiatowa 16

6. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Sułkowicach, Sułkowice ul. 11 

Listopada 29



Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla 

województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”



POROZUMIENIE

 26.07.2019 r.  Gmina Sułkowice 

podpisała porozumienie

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Krakowie dotyczące wspólnej 

realizacji Programu Priorytetowego 

Czyste Powietrze.

 Włączenie się Gminy Sułkowice 

w realizację Programu, umożliwia  

Mieszkańcom skorzystania z pomocy 

oraz złożenie wniosku 

w siedzibie Urzędu.



KONTROLE PALENISK INDYWIDUALNYCH

INTERWENCYJNE

ustalony harmonogram kontroli palenisk domowych na terenie

Podstawę prawną do prowadzenia kontroli palenisk indywidualnych przez wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz upoważnionych przez nich urzędników i funkcjonariuszy 

straży gminnych stanowi art. 379 p.o.ś. Zgodnie z ust. 1 tego artykułu Marszałek 

województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę 

przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością 

tych organów.

SYSTEMOWE

podstawą podjęcia interwencji są zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców

Kontrole palenisk indywidualnych wynikają z zapisów POP – nie wykonanie 

założeń POP może skutkować nałożeniem na gminę kary w kwocie do 500 tys. 

zł

Zakres działania naprawczego określono w liczbach bezwzględnych dla

Aglomeracji Krakowskiej (3000 kontroli rocznie), Tarnowa (1800

kontroli rocznie) i Nowego Sącza (1500 kontroli rocznie), zaś dla

pozostałych gmin województwa procentowo: kontroli należy poddać 3%

zabudowy mieszkaniowej w latach 2017-2019 i 5% zabudowy

mieszkaniowej w latach 2020-2023.

Liczba gospodarstw domowych w Gminie Sułkowice: 3 716 
(na podst. deklaracji dot. odbioru odpadów)



Współpraca z Komendą Powiatową Policji 

w Myślenicach

KONTROLE PALENISK INDYWIDUALNYCH

Uprawnieni do kontroli 

Kontrolę palenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i 

zakazu spalania odpadów mogą prowadzić następujące podmioty: 

• wójt, burmistrz, prezydent miasta albo upoważniony przez niego 

pracownik urzędu miasta lub gminy (art. 379 ust. 1 p.o.ś.); 

• funkcjonariusz straży gminnej lub miejskiej upoważniony przez 

wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 379 ust. 1 p.o.ś.); 

• funkcjonariusz Policji, w przypadku uzasadnionego podejrzenia 

popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, na podstawie przepisów 

k.p.k i k.p.w. (art. 1 ust. 2 pkt 4 u.p.); 

• inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska w odniesieniu do 

podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu p.o.ś. (art. 2 

ust. 1 u.i.o.ś.). 



EKOINTERWENCJA
Formularz EKOINTERWENCJI służy do zgłaszania przypadków 

spalania odpadów, naruszenia uchwały antysmogowej i sprzedaży 

węgla złej jakości. 

https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja

https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja


Gminny Program dofinansowań do wymiany 

kotłów w indywidualnych 

gospodarstwach domowych



CEL:

Zmniejszenie emisji płynów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery na terenie 
Gminy Sułkowice

DLA KOGO?

Mieszkańcy Gminy Sułkowice

Formy i wysokość dofinansowania:

- minimalna wartość inwestycji 10 000,00 zł

-3 000,00 zł na zakup niskoemisyjnego kotła na paliwo stałe (węgiel)

-4 500,00 zł na zakup na paliwo stałe (pellet/biomasę)

-4 500,00 zł na zakup kotła gazowego

Środki zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2020 -

100 000,00 zł



KREDYT KONSUMENCKI 

GOTÓWKOWY „EKO”
współpraca z Bankiem Spółdzielczym 

Rzemiosła w Sułkowicach

Kredyt gotówkowy ,,EKO” przeznaczony jest na:

 wymianę pokryć dachowych oraz elementów 
elewacji wykonanych 
z azbestu,

 wymianę niskowydajnych i nieekologicznych 
palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, 
proekologiczne w budynkach mieszkalnych,

 inne cele proekologiczne w tym m.in. pompy 
ciepła, instalacje fotowoltaiczne, instalacje 
solarne

Oprocentowanie kredytu
tylko dla mieszkańców Gminy Sułkowice:

Kredyt gotówkowy EKO do 12 miesięcy – 4,50%

Kredyt gotówkowy EKO do 36 miesięcy – 4,90%

Kredyt gotówkowy EKO do 60 miesięcy – 5,30%

Obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku



Dotację w ramach Programu Gminnego 
będzie można łączyć z:

Programem „Czyste powietrze” 

Programem „Mój prąd”

Ulgą termomodernizacyjną









Dziękujemy za uwagę

Ewa Kraus

Magdalena Zając

Urząd Miejski w Sułkowicach

Rynek 1, 32-440 Sułkowice

tel. 12 273 20 75 wew. 40

sulkowice.pl

Zielona Gmina Sułkowice


