
REKOMENDACJE

dla zespołu ds opracowania 
programu poprawy jakości powietrza

poprzez ograniczenie emisji pyłów zawieszonych w Łodzi



Wstęp

W związku z uchwałą NR XLII/1083/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 
lutego 2017r.,  w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Łodzi  w 
zakresie  poprawy  jakości  powietrza  poprzez  walkę  z  niską  emisją  oraz 
zarządzeniem  prezydent  miasta  Łodzi  z  dnia  7  czerwca  2017r.,  znak 
6192/VII/17, składam niniejsze opracowanie.

Proponowane rozwiązania opierają się na  diagnozie sytuacji, zawartej 
w następujących dokumentach:

1. Uchwała  Nr  XXXV/689/13  Sejmiku  Województwa  Łódzkiego  z  dnia  26 
kwietnia  2013r.,  w  sprawie  programu  ochrony  powietrza  dla  strefy  w 
województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu 
zawieszonego i  poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle 
zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: 
aglomeracja łódzka. Kod strefy: PL 1001. (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013r. 
poz. 3434 ze zm.). - dalej zwana POP,

2. Uchwała NR XLV/1193/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2017 
w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  Planu  gospodarki  niskoemisyjnej  dla 
miasta Łodzi –  dalej zwany PGN,

3. Gminny Program Rewitalizacji  Miasta Łodzi – pkt. 2.2.2.2.1 – problem 
niskiej emisji z palenisk indywidualnych - Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi 
NR XXXV/916/16 z dnia 28 września 2016r.

Celem wskazanych tu działań jest:
1. realizacja zaleceń zawartych w § 14 i § 15 ww. uchwały Sejmiku
2. osiągnięcie  w  Łodzi  poziomu  zanieczyszczeń  powietrza  nie 

przekraczającego norm Światowej Organizacji Zdrowia (50 μg/m³ frakcji 
PM 10 średniodobowo) - do roku 2022, 

3. osiągnięcie  maksymalnego  i  najbardziej  trwałego  efektu,  w  relacji  do 
zainwestowanych środków publicznych (efektywność),

4. przedstawienie  argumentów,  przemawiających  za  uzupełnieniem 
programu rewitalizacji o finansowanie wskazanych tu działań.

Propozycje podzielono na trzy grupy: 
• pierwsza to działania informacyjno – edukacyjne i kontrolne,
• druga,  to  działania,  które  bezpośrednio  posłużą  ograniczeniu  niskiej 

emisji (program ograniczenia niskiej emisji - PONE), 
• trzecia – działania planistyczne i transportowe. 

Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje tematu.  Traktuję  je jako głos w 
dyskusji. Zastrzegam możliwość modyfikacji stanowiska, stosownie do rozwoju 
sytuacji (np. w razie wprowadzenia rządowego programu walki ze smogiem). 
Cały czas zbieramy informacje i materiały. Wskazuję tu istotne problemy oraz 
wybrane, sprawdzone rozwiązania z innych miast.



Część I – działania informacyjno – edukacyjne i kontrolne

W zakresie  działań  informacyjno  –  edukacyjnych  apelujemy  o  lepszą 
informację o jakości powietrza. Łodzianie potrzebują regularnego i rzetelnego 
informowania  o  problemie  zanieczyszczeń  powietrza  oraz  edukacji.  Ważnym 
celem tych działań jest zainteresowanie łodzian problemem jakości powietrza i 
skłonienie ich do podjęcia działań wskazanych w części II w taki sposób, by 
koszty  publiczne,  konieczne  do  osiągnięcia  celu,  były  jak  najniższe.  Z 
problemem smogu nie da się walczyć po cichu, nie nagłaśniając go. Dlatego 
apelujemy o:

1. Bieżące informowanie o aktualnych i prognozowanych stężeniach pyłów 
zawieszonych  PM  10  i  innych  zanieczyszczeń  oraz  przekroczeniach 
dopuszczalnych  norm  (50  μg/m³  frakcji  PM  10  średniodobowo  –  ta 
wartość  jest  w  Łodzi  często  przekraczana  w  sezonie  jesienno  – 
zimowym).  Informowanie  pozwoli  nam  ograniczyć  ekspozycję  na 
zanieczyszczenia i  może zmniejszyć ich negatywne skutki  dla zdrowia. 
Zadanie to ujęte jest w § 15 pkt. 1 e, f POP.  Długotrwałe oddychanie 
zanieczyszczonym  powietrzem  może  być  szkodliwe  dla  zdrowia  osób 
znajdujących się w grupach ryzyka: starszych, schorowanych, kobiet w 
ciąży i małych dzieci. W trakcie epizodów smogowych należy ograniczyć 
przebywanie na zewnątrz, można używać masek przeciwsmogowych. 

• Odwołać należy się do oznaczeń i informacji stosowanych przez instytucje 
publiczne,  w  szczególności  przez  Generalny  Inspektorat  Ochrony 
Środowiska. Według informacji na stronie GIOŚ, podstrona: „informacje 
zdrowotne”,  już  powietrze  określane  jako  „dostateczne”  „stanowi 
zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w 
ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne. 
Należy  rozważyć  ograniczenie  (skrócenie  lub  rozłożenie  w  czasie) 
aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga 
długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.” 

• Polskie definicje poziomów informowania i  alarmowego opierają się na 
ryzyku wynikającym dla  ludzi  z  krótkotrwałego narażenia  na działanie 
zanieczyszczeń. Epizody smogowe utrzymujące się w Łodzi przez kilka 
lub kilkanaście dni trudno uznać za krótkotrwały okres. Są one sytuacją 
krytyczną, o której mieszkańcy powinni być aktywnie informowani. 

• Prawo do informacji o środowisku gwarantuje wszystkim konstytucja (art 
74  ust.  3:  „każdy  ma  prawo  do  informacji  o  stanie  i  ochronie 
środowiska”). To w kompetencjach samorządów znajduje się zapewnienie 
jak najszerszego dostępu do informacji o jakości powietrza.

• Dlatego  apelujemy  o  uczciwą  i  odpowiedzialną  postawę  miasta  i 
informowanie łodzian o aktualnym i prognozowanym stanie powietrza za 
pomocą dostępnych dla Miasta Łódź kanałów informowania, tj:

a) Profilu  „Łódź”  na Facebooku i  innych mediach  społecznościowych  oraz 
stron internetowych finansowanych z budżetu miasta. Oficjalny miejski 
portal  internetowy  to  podstawowe  miejsce  do  informowania  o  jakości 
powietrza.  Informacja  powinna być aktualna i  łatwo dostępna –  tylko 
wtedy  jest  użyteczna  dla  mieszkańca.  Dobrą  praktyką  są  rozwiązania 
stosowane  na  stronach  Wodzisławia  Śląskiego  i  Nowego  Sącza,  gdzie 
dane aktualizowane są co godzinę.

b) Tablic  informacyjnych  w  gminnych  szkołach  podstawowych, 
przedszkolach,  żłobkach,  placówkach oświatowych i  domach opieki  dla 
małych dzieci. Takie działania prowadzą np. Kraków, Wadowice i Rybnik. 
Atrakcyjne  i  łatwe  w  odbiorze  są  materiały  z  Pleszewa  i  Wrocławia, 
wykonane  we  Wrocławskim  przedszkolu  Pitagoras  przez  Agnieszkę 



Bałaban  w  ramach  projektu  edukacyjnego  dla  dzieci  "smog"  Magdy 
Bąkowskiej  (na  zdjęciu),  gdzie  pełnią  ważną  edukacyjną  rolę,  służąc 
dzieciom i ich rodzicom.

c) tablic informacyjnych w gminnych placówkach służby zdrowia, poradniach 
i  szpitalach,  w  domach  pomocy  społecznej  i  domach  opieki  nad 
seniorami,

d) elektronicznych  tablic  informacyjnych  na  przystankach  komunikacji 
publicznej  (takie  rozwiązanie  funkcjonuje np. w Katowicach, Krakowie, 
Wrocławiu,  Rybniku)  –  tutaj  dane  można  aktualizować  co  godzinę. 
Informacje podaje się na dolnym pasku tablicy, tam gdzie znajdują się 
bieżące informacje o awariach, objazdach i innych utrudnieniach w ruchu.



e) monitorach  w tramwajach  i  autobusach  (prezentowanie  takich  danych 
jest możliwe, o czym świadczą przypadki z zimy br.,  kiedy w łódzkich 
tramwajach wyświetlane były dane o jakości powietrza w Krakowie),

f) darmowych aplikacji internetowych,
g) systemu powiadomień SMS-ami.
2. Informowanie o jakości powietrza powinno być koordynowane przez UMŁ 

- centrum zarządzania kryzysowego i stanowić element planu zarządzania 
kryzysowego. Wymaga to jasnych procedur i  podziału obowiązków. Na 
poziomie  regionalnym  kwestie  informowania  o  zanieczyszczeniu 
powietrza opisuje przede wszystkim POP. Ustala on w § 15 „następujące 
działania  ochronne  dla  grup  ludności  wrażliwych  na  przekroczenia 
poziomów  dopuszczalnych  pyłu  zawieszonego  PM10  obejmujących  w 
szczególności  osoby  starsze  i  dzieci”  pkt  1.  e:  „realizowane  przez 
właściwe  organy  administracji  samorządowej  (…)  dalszy  rozwój  sieci 
monitoringu  jakości  powietrza  w  miastach  wraz  z  systemem 
informacyjnym  o  poziomach  stężeń i  ostrzegawczym  dla  ludności”, 
„stworzenie  i  stosowanie  systemu  prognoz  dla  zanieczyszczeń  w 
powietrzu wraz z systemem ostrzegania dla ludności” (pkt 1. f). POP jako 
jeden  z  podmiotów  odpowiedzialnych  za  system  działań 
krótkoterminowych  wskazuje  Wojewódzki  Zespół  Zarządzania 
Kryzysowego (tabela druga w zał.  nr 7).  Należy zwrócić uwagę, że w 
POP-ie  mowa  jest  o  działaniach  informacyjnych,  w  związku  z 
przekroczeniem  poziomów  dopuszczalnych,  nie  tylko  alarmowych,  czy 
poziomów informowania.

• Tytułem przykładu – w Rybniku, wśród instytucji powiadamianych przez 
Powiatowe  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  znalazły  się  m.in.: 
jednostki  oświatowe  (przedszkola  i  punkty  przedszkolne,  szkoły 
podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe), przychodnie, zakłady 
opieki zdrowotnej i  szpitale (14 podmiotów), Komenda Miejska Policji i 
Powiatowa  Komenda  Straży  Pożarnej,  Powiatowa  Stacja  Sanitarno-
Epidemiologiczna, wydziały Urzędu Miasta (promocji, edukacji, ekologii, 
polityki  społecznej,  zarządzania  kryzysowego  i  ochrony  ludności), 
jednostki  miejskie:  Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji,  Ośrodek 
Interwencji  Kryzysowej  i  Psychoterapii,  Ośrodek  Pomocy  Społecznej, 
Rybnickie  Służby  Komunalne,  Straż  Miejska,  Zarząd  Transportu 
Zbiorowego.  Powiadomienia  rozsyłane  są  nie  tylko  w  związku  z 
przekroczeniami poziomu informowania i  alarmowego.  Codziennie  rano 
Powiatowe  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  wysyła  do  ponad  70 
placówek oświatowych bieżące dane ze stacji pomiarowej WIOŚ. 

3. Zagęszczenie sieci monitoringu jakości powietrza o punkty zlokalizowane 
w miejscach, gdzie  mieszkańcy są szczególnie narażeni  na ekspozycję 
zanieczyszczeń,  z  uwagi  na  występowanie  na  danym  obszarze  wielu 
źródeł emisji (zadanie to ujęte jest w § 15 pkt. 1 e POP. dla aglomeracji 
łódzkiej: „dalszy rozwój sieci monitoringu jakości powietrza w miastach 
wraz z systemem informacyjnym o poziomach stężeń i ostrzegawczym 
dla  ludności”).  Potrzebne  są  w  szczególności  automatyczne  stacje 
pomiarowe na osiedlach domów jednorodzinnych (jak Ruda Pabianicka, 
Julianów, Nowe Złotno, Sikawa – patrz mapy w zał. nr 3 do POP). Wyniki 
pomiarów powinny być na bieżąco dostępne poprzez aplikacje WIOŚ. 

• Jeżeli chodzi o rozwiązania finansowo – organizacyjne w tym względzie, 
należy zwrócić uwagę na porozumienie, jakie w 2015r. zawarli prezydent 
Krakowa  oraz  tamtejszy  WIOŚ i  WFOŚiGW.  Zgodnie  z  umową  koszty 
zakupu  stacji  mobilnej  i  pyłomierzy  pokrywa  gmina,  ich  obsługi  - 
Wojewódzki  Inspektor  Ochrony  Środowiska,  a  koszty  amortyzacji, 



konserwacji  i  ewentualnych  napraw  sprzętu  -  Wojewódzki  Fundusz 
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej.  Zakupione  urządzenia 
przyczynią  się  do  lepszej  kontroli  jakości  krakowskiego  powietrza  i 
zostaną  włączone  do  Programu  państwowego  monitoringu  środowiska 
województwa  małopolskiego  na  lata  2016–2020.  Dogęszczenie  siatki 
stacji  pomiarowych  jest  niezbędne  dla  uzyskania  informacji  o 
przestrzennym  zróżnicowaniu  stężeń  na  całym  obszarze  miasta  i 
bieżącym stanie powietrza.

4. Więcej  patroli  i  bardziej  skuteczna  Straż  Miejska.  Łódź  w  sezonie 
grzewczym potrzebuje więcej strażników miejskich oddelegowanych do 
Ekopatrolu,  do  regularnego  i  planowego  kontrolowania  gospodarstw 
domowych,  pod kątem spalania odpadów oraz emisji  spalin  (nie  tylko 
kontroli interwencyjnych; zadanie to ujęte jest w  § 14 pkt. 1. k POP). 
Planowane kontrole odbywają się np. w Krakowie. Należy: 

a) skrócić czas oczekiwania do max. 15 sek. na połączenie z numerem 986, 
b) skrócić czas oczekiwania na patrol – do max. 20 min. 
c) wprowadzić  kanały  interwencji  do  Ekopatrolu  poprzez  Facebooka  i 

Twittera,
d) opracować  i  wydrukować  ulotki  informacyjne  dla  Straży  Miejskiej, 

zawierające listę odpadów, których nie wolno spalać w domowych piecach 
oraz skutki zdrowotne i prawne spalania odpadów (wielu łodzian nie wie 
np.,  że  nie  wolno  spalać  mebli  i  ścinków  ze  sklejki  i  lakierowanego 
drewna, bo zawierają syntetyczne kleje i impregnaty, które przy spalaniu 
wydzielają dioksyny), Zadanie to ujęte jest w § 14 pkt. 7 b POP. 



e) zakup urządzeń dla Straży Miejskiej przydatnych do kontroli,
f) regularne  kontrole  warsztatów  samochodowych  i  składów  surowców 

wtórnych, gdzie dochodzi do palenia odpadami, takimi jak jak opony czy 
olej przepracowany.

g) W  pierwszych  miesiącach  2017r.  Straż  Miejska  podjęła  współpracę  z 
Politechniką Łódzką – jak ta współpraca przebiega, jakie są rezultaty i 
wnioski ze współpracy?

h) Zwiększyć kontrole emisji spalin – zwłaszcza pojazdów z silnikiem Diesla, 
w  których  nagminnie  wycina  się  filtry  cząstek  stałych  (DPF).  Należy 
zbadać możliwość kontroli i egzekucji na stacjach rejestracji pojazdów, na 
głównych  arteriach  miasta,  na  dworcu  autobusowym,  czy  trasach 
wlotowych do miasta, lub wsparcia dla takich działań. Policjanci Komedy 
Miejskiej  Policji  w  Łodzi  wyposażeni  są  w  jeden  dymomierz  i  jeden 
analizator spalin. W 2016r. policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w 
Łodzi przeprowadzili 409 badań z wykorzystaniem ww. urządzeń. W 75 
przypadkach  kontrola  zakończyła  się  zatrzymaniem  dowodu 
rejestracyjnego.

5. W  szkołach  podstawowych  i  przedszkolach  w  razie  podwyższonych 
stężeń, tj.  przy zanieczyszczeniu powietrza przekraczającym 80 µg/m³ 
pyłu PM10 (we Francji jest to poziom alarmowy) zabronić wychodzenia z 
dziećmi/uczniami  na  zewnątrz.  Poziom  80  µg/m³  związany jest  z 
informacją  na  stronie  GIOŚ,  że  jakość  powietrza  określana  jako 
umiarkowana  (61-  100  µg/m³  dla  pyłów  PM  10)  może  stanowić 
zagrożenie dla zdrowia małych dzieci. W Łodzi w styczniu i lutym 2017r. 
przez 20 dni poziom zanieczyszczenia powietrza był na tyle wysoki, że w 
Paryżu  ogłoszono  by  alarm  smogowy  (według  pomiarów  ze  stacji 
manualnych  przy  Placu  Wolności  i  na  Rudzie  Pabianickiej).  Należy 
odwołać  zajęcia  w  przypadku  osiągnięcia  krajowych  poziomów 
alarmowych (300 µg/m³ dla pyłu PM10 to sześciokrotność normy WHO). 
W  2017r.,  z  powodu  dużego  zanieczyszczenia  powietrza,  lekcje  w 
szkołach odwołano np. w Rybniku, choć dzieci miały zapewnioną opiekę. 

6. Edukacja. Wnioskujemy o uruchomienie w szkołach i przedszkolach lekcji 
i konkursów plastycznych na temat przyczyn i skutków smogu. Potrzebne 
są  ulotki  informacyjne  i  edukacja  na  temat  szkodliwości  masowego 
stosowania na obszarze gęstej zabudowy miejskiej dopuszczalnych przez 
prawo  paliw  –  jak  drewno  –  w  wysokoemisyjnych  urządzeniach 
grzewczych,  jak  otwarte  kominki.  Materiały  dydaktyczne dla  dzieci  na 
zajęcia o smogu opracowane zostały w innych miastach (np. w Krakowie i 
Wrocławiu). Zadanie to ujęte jest w § 15 pkt. 1. i POP.



7. Uzupełnienie  ekspozycji  „przetwarzanie  energii”,  w Muzeum Techniki  w 
EC1 o tematy ważne, z uwagi na politykę miasta w zakresie ograniczenia 
niskiej  emisji.  Muzeum  szacuje,  że  w  pierwszym  roku  po  otwarciu 
odwiedzi ich około 400.000 osób. 

Należy uwzględnić następujące tematy:
a) Polska na tle Europy: mapa Europy z rozmieszczeniem zanieczyszczeń 

powietrza, np. benzo(a)pirenów.
b) Monitory  wyświetlające  aktualne  wskaźniki  zanieczyszczeń  powietrza, 

odczytywane z pyłomierza na terenie EC-1 i pyłomierzy z sieci GIOŚ.

c) Zestawienie źródeł zanieczyszczeń powietrza w Polsce - głównym źródłem 
zanieczyszczeń  powietrza  w  naszym  kraju  jest  niska  emisja,  będąca 
efektem spalania paliw stałych i odpadów w domowych piecach, kotłach i 
kominkach; niska emisja odpowiada za emisję połowy pyłów PM10 i aż 



87%  emisji  benzo(a)pirenu;  przy  czym  z  danych  zawartych  w 
uzasadnieniu POP wynika, że dla aglomeracji łódzkiej udział niskiej emisji 
jest wyższy niż średnia krajowa, zarówno jeżeli chodzi o PM10 (64%), jak 
i BaP (93%).

d) Wyjaśnienie zasad działania domowych kotłów V kategorii (według normy 
europejskiej PN EN 303-5:2012, dotyczącej kotłów grzewczych na paliwa 
stałe  o  mocy  nominalnej  do  500kW  lub  ekoprojektu)  –  w  postaci 
fizycznego  modelu  lub  makiety  domowego  kotła.  Zwiedzający  będzie 
mógł porównać kocioł elektrociepłowni i kocioł małej mocy, jak również 
zobaczyć,  czym  różni  się  w  konstrukcji  i  emisyjności  zaawansowany 
technologicznie kocioł niskoemisyjny od prymitywnych, tańszych kotłów, 
które można kupić np. w markecie budowlanym. Zadanie to ujęte jest w 
§ 14 pkt. 7 d POP.

e) Wpływ zanieczyszczeń powietrza na dobra materialne, w szczególności na 
elewacje budynków.

f) Lista materiałów najczęściej używanych jako paliwo, a które są odpadami 
i  spalanie  ich  w  domowych  piecach  jest  zabronione  –  wraz  z 
wyjaśnieniem, dlaczego ich spalanie jest szkodliwe. (patrz pkt. I. 4. d). 
Rodzaje odpadów, które można spalać wskazuje „Rozporządzenie Ministra 
Środowiska  z  10  XI  2015r.,  w  sprawie  listy  rodzajów odpadów,  które 
osoby fizyczne lub  jednostki  organizacyjne  niebędące  przedsiębiorcami 
mogą  poddawać  odzyskowi  na  potrzeby  własne,  oraz  dopuszczalnych 
metod ich odzysku”. 

8. Rozważenie  w  jakiej  formie  miasto  ma  promować  stosowanie 
niskoemisyjnych  lub  bezemisyjnych  źródeł  energii  odnawialnej  i 
rozwiązania  zwiększające  efektywność  energetyczną  budynków. 
Przekazywane informacje powinny być proste, przystępne i  odwoływać 
się do rachunku ekonomicznego. Zadanie to ujęte jest w § 14 pkt. 7 c i e 
POP. W informacjach na temat dociepleń zewnętrznych ścian budynków 
warstwą  styropianu  należy  zwrócić  uwagę,  że  to  rozwiązanie  może 
pogorszyć estetykę budynku i często nie będzie możliwe z uwagi na brak 
zgody  urzędów  (administracja  budowlana,  plastyk  miasta).  W  Łodzi 
można  niestety  obserwować  docieplanie  styropianem  budynków 
modernistycznych.  Modernizm  był  okresem  fascynacji  gładką  ścianą, 
okna montowano w licu elewacji. Po dodaniu warstwy styropianu okna 
zapadają się, co daje efekt głębokich oczodołów. Zmienia się głębokość 
balkonów.  Tracimy  też  resztę  pozostałych  cech  tej  architektury: 



gzymsowania, żłobkowania i szlachetne tynki. W ten sposób niszczy się 
walory estetyczne architektury z lat 30-tych.

9. Analiza i aktualizacja badań na temat wielkości i rozmieszczenia emisji i 
immisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Łodzi (zał. do POP).

10. Do opracowania:   
a) Regulamin  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego,  dotyczący  koordynacji 

działań  informacyjnych  o  bieżącej  jakości  powietrza  i  przekroczeniach 
poziomów  normatywnych.  Miejskie  centrum  zarządzania  kryzysowego 
powinno  sporządzić  szczegółowe  procedury  i  listy  adresowe instytucji, 
które należy informować.

b) Wydział  Edukacji,  Ochrony  Środowiska  i  Łódzki  Alarm  Smogowy  – 
opracowanie, udział w opracowaniu lub wybór materiałów informacyjnych 
i edukacyjnych: książki, ulotki, tablice informacyjne i plakaty (ŁAS może 
uczestniczyć w komisji konkursowej).

c) UMŁ – zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych: książki, ulotki, 
tablice informacyjne i plakaty.



Część II – Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)

Za przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i 
poziomu  docelowego  benzo(a)pirenu  zawartego  w  pyle  zawieszonym  PM10 
odpowiedzialna  jest  głównie  emisja  powierzchniowa,  pochodząca  ze  spalania 
paliw stałych w paleniskach i kotłowniach domowych (§ 9 POP; pkt. I.7.c).

Odbiorcy  indywidualni  (prawie  30%  ludności  Łodzi)  swoje  potrzeby 
grzewcze pokrywają głównie poprzez spalanie paliwa stałego, opalając nim we 
własnych  piecach  ceramicznych  lub  kotłach  węglowych.  W warunkach  pracy 
większości  tych  pieców,  niemożliwe  jest  przeprowadzenie  pełnego  spalania 
(dopalania  paliw).  Ogrzewania  takie  są  głównym  źródłem  zanieczyszczenia 
powietrza  w  Łodzi  (sadzy,  pyłów  zawieszonych  i  innych).  Wskazana  jest 
rozbudowa  instalacji  sieciowej,  rozwiązującej  problem  ogrzewania:  ciepło 
sieciowe lub alternatywne paliwo gazowe (w tym rozbudowa sieci, przyłączy i 
instalacji w budynkach) [źródło: Gminny Program Rewitalizacji miasta Łodzi – 
problem niskiej emisji z palenisk indywidualnych, PGN – tabela 39].  

1. Na wstępie przedstawimy założenia PONE: 
a) Działania, które bezpośrednio posłużą ograniczeniu niskiej emisji, poprzez 

wymianę źródeł ciepła (PONE), należy podzielić na trzy części: system 
niewielkich  zachęt  finansowych  dla  wszystkich,  większą  pomoc  dla 
ubogich (w związku z wojewódzką uchwałą antysmogową), oraz działania 
skierowane do lokali komunalnych.

b) Środki publiczne przeznaczone na ograniczenie niskiej emisji powinny być 
kierowane  głównie  na  wymianę  źródeł  ciepła  na  ciepło  sieciowe  lub 
ogrzewanie  gazowe.  Takie  wykorzystanie  środków  finansowych  jest 
dziesięciokrotnie  bardziej  efektywne  ekonomicznie,  niż  docieplanie 
budynków i szesnaście razy bardziej efektywne, niż instalacja kolektorów 
słonecznych,  jeśli  chodzi  o  ograniczenie  emisji  zanieczyszczeń (źródło: 
raport  NIK ze stycznia 2017r.  o ograniczeniu niskiej  emisji  z  kotłowni 
przydomowych i gminnych w województwie śląskiego).

(źródło – raport NIK dla Województwa Śląskiego)

c) Zasadą, jeśli chodzi o wymianę źródeł ciepła, powinny być podłączenia do 
sieci  CO  lub  gazowej.  Takie  działania  powinny  mieć  priorytet.  Nawet 
najwyższej  klasy  kotły  na  paliwa  stałe  emitują  zanieczyszczenia 
powietrza (w szczególności pyły zawieszone) w wyższym stopniu, niż inne 



źródła  ciepła.  Ich  emisja  znamionowa,  to  emisja  w  warunkach 
laboratoryjnych. Z biegiem lat emitują więcej zanieczyszczeń – jest to 
efekt naturalnego procesu starzenia.  Z ww. powodów finansowanie ze 
środków publicznych wymiany pieców, na kotły V kategorii, powinno być 
dopuszczalne  jedynie  na  nieruchomościach,  na  terenie  których  lub  w 
sąsiedztwie których nie ma sieci CO lub gazowej. Należy też uwzględnić 
plany Veolii i PGNiG co do rozwoju sieci.

d) Z wyliczeń zawartych na str. 111 POP wynika, że ogrzewanie elektryczne 
co do zasady jest 10 razy droższe od ogrzewania przy pomocy pieców na 
paliwa  stałe.  W  rezultacie  część  mieszkańców  starych  zasobów 
mieszkaniowych rezygnuje z ogrzewania elektrycznego i wraca do pieców 
węglowych. Z powodu tej różnicy cenowej, zmiana źródeł ogrzewania na 
elektryczne w łódzkich  warunkach,  nie  powinna być uznana za trwałą 
zmianę źródła ogrzewania i uchwała wskazana w pkt. II.2 słusznie nie 
przewiduje dotacji na takie inwestycje.

e) Należy  unikać  rozwiązań,  które  zachęcałyby  do  montowania  pieców 
węglowych (najtańsze to koszt 700 zł.), żeby uzyskać dopłatę z PONE. Z 
tego względu w budynkach wielorodzinnych dopłaty do wykonania węzła 
CO (lub jako procent kosztów całej inwestycji) są lepsze, niż wyliczanie 
dotacji w oparciu o liczbę zlikwidowanych pieców węglowych. Dopłaty do 
wykonania sieci CO i CWU w budynkach wielorodzinnych, niezależne od 
liczby  zlikwidowanych  pieców  węglowych,  są  właściwe  z  uwagi  na 
okoliczności wskazane w pkt. II.5.b, II.5.e, II.5.g, II.6.a, II.7.a. Łódzki 
model dopłat do budowy węzła CO nie byłby możliwy do zastosowania 
np.  w  Krakowie,  gdzie  koszt  instalacji  węzła  CO  finansuje  Miejskie 
Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej  (to,  czyją  własnością  jest  węzeł 
cieplny  ma  tam  wpływ  na  ceny  ciepła).  W  Łodzi,  we  wspólnotach 
podłączonych dawno do sieci nadal zdarza się, że węzeł jest własnością 
Veolii,  ale  zakład  poprzez  politykę  taryfową  zachęca  odbiorców  do 
wykupu węzła. W nowych przyłączach Veolia nie finansuje zakupu węzła.

f) W  budynkach  wielorodzinnych  należy  wstrzymać  się  z  dotacjami  do 
instalacji  ogrzewania  gazowego  w  poszczególnych  lokalach.  Takie 
działanie  może  spowodować,  że  beneficjenci  w  kolejnych  latach  będą 
sprzeciwiać się przyłączeniu całej kamienicy do sieci CO i CWU. Może się 
pojawić  konieczność  zwrotu  dotacji.  Dotacje  takie  można  rozważyć  w 
ostatnim roku programu dopłat, tam gdzie podłączenie całego budynku 
do sieci CO i CWU było z różnych względów niemożliwe.

g) Wszystkie kotły węglowe lub na biomasę kupowane w ramach PONE (w 



szczególności kotły kupowane przez miasto do mieszkań komunalnych i 
socjalnych), powinny już teraz spełniać wymogi klasy 5 wg normy PN-EN 
303-5:2012,  dotyczącej  kotłów  grzewczych  na  paliwa  stałe  o  mocy 
nominalnej do 500kW, odnoszące się do emisji zanieczyszczeń powietrza, 
bez  rusztu  mechanicznego  i  możliwości  jego  zabudowy  (zwane  dalej 
kotłami V kategorii). 

h) program dopłat powinien być rozłożony na minimum 5 lat, żeby uniknąć 
spadku  jakości  usług  firm  instalacyjnych  i  wzrostu  cen,  wywołanego 
nagłym  wzrostem  popytu  (w  związku  z  pojawieniem  się  znacznych 
środków  publicznych)  oraz  by  dać  czas  tym  wspólnotom,  w  których 
proces decyzyjny jest  dłuższy, z uwagi  np. na konflikty, niejasny stan 
prawny lokali lub brak dobrego zarządu. 

2. Apelujemy o  rozwój  programu zachęt  finansowych do wymiany źródeł 
ciepła, przyjętego w Uchwale Nr L/1255/17 Rady Miejskiej w Łodzi z 24 
maja 2017r., w sprawie określenia zasad udzielania dotacji  celowych z 
budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie 
powietrza,  trybu  postępowania  w  sprawie  ich  udzielania  i  sposobu 
rozliczania.  W programie potrzebne są korekty,  polegające głównie na 
zwiększeniu jego budżetu (w 2017r. były to zaledwie trzy miliony zł.). 
Korekta może dotyczyć  zmiany warunków wskazanych w § 7 ust. 2 ppkt 
6. Obecny program, przy maksymalnej dopłacie w wysokości 50.000 zł. i 
kosztach  wykonania  węzła  CO  i  wewnętrznej  instalacji  CO  i  CWU  w 
przeciętnej  wspólnocie  15 -  20 lokali,  w wysokości  około  250.000 zł., 
pozwala pokryć około 20% całkowitych kosztów inwestycji. To dwukrotnie 
mniej, niż program realizowany przez WFOŚiGW w latach 2012 – 2015. 

• Rozbudowa sieci CO i finansowanie przyłączy, realizowane w ramach PGN 
i zapowiadane w ramach programu rewitalizacji, nie są wystarczające, bo 
już obecnie w wielu przypadkach możliwe jest podłączenie kamienic do 
sieci CO (która jest obecna np. na sąsiedniej posesji). Wspólnoty się na 
to nie decydują, z uwagi na koszty wykonania instalacji wewnętrznej w 
budynku. Koszt inwestycji  polegającej na zaprojektowaniu i  wykonaniu 
wewnętrznej  instalacji  CO i  CWU wraz z  węzłem CO wynosi  około 15 
tysięcy złotych na lokal, w przypadku przeciętnej kamienicy jest to około 
250.000  zł.  na  cały  budynek.  Przy  tak  kosztownych  inwestycjach 
przydatne  są  zewnętrzne  dofinansowania.  Dopłaty  ze  środków 
publicznych są  realnym wsparciem i  zachętą  do inwestycji.  Wspólnoty 
mogą zaciągać pożyczki i banki od lat udzielają pożyczek dla wspólnot 
mieszkaniowych na preferencyjnych warunkach. 



3. Należy rozważyć odrębny program pomocowy dla osób fizycznych, które 
z powodu ubóstwa nie będą w stanie wywiązać się z obowiązku wymiany 
źródeł  ciepła,  nałożonego  zgodnie  z  tzw.  uchwałą  antysmogową  dla 
województwa  [UCHWAŁA  NR  XLIV/548/17  SEJMIKU  WOJEWÓDZTWA 
ŁÓDZKIEGO Z DNIA 24.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa Łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w 
których  następuje spalanie  paliw].  Program ten powinien przewidywać 
wyższy  poziom  dofinansowania,  niż  z  pkt.  II.  2  i  zawierać  ranking 
kryteriów, od których zależeć będzie wysokość dopłat lub pierwszeństwo. 
Ranking  ów  może  uwzględniać  takie  kryteria  jak:  dochód,  wiek, 
samotność,  stopień  niepełnosprawności  beneficjentów  –  ustalane  w 
drodze wywiadu środowiskowego z udziałem ekodoradcy [patrz pkt. II.8; 
takie kryteria przewiduje np. § 11 pkt. 2 krakowskiego PONE]. Ta pomoc 
nie  odnosi  się  do  dopłat  dla  wspólnot  mieszkaniowych,  na wykonanie 
instalacji  CO i  CWU w kamienicach (z  tego względu,  że  inwestycje  w 
kamienicy  przeprowadza  wspólnota,  a  koszty  rozliczane  są  w 
miesięcznych  zaliczkach,  na  opłacanie  których  członkowie  wspólnoty 
mogą  otrzymać  pomoc  w  formie  dodatków  mieszkaniowych,  według 
zasad, na których przyznaje się te dodatki).

4. Wymiana źródeł ogrzewania w lokalach komunalnych i  socjalnych oraz 
komunalnych  jednorodzinnych  domach  mieszkalnych,  to  zadanie,  na 
które miasto powinno zwrócić szczególną uwagę. 

a) POP  wyznacza  takie  zadania  jak:  „zmiana  dotychczasowego  sposobu 
zaopatrzenia w ciepło, polegająca na podłączeniu budynków do miejskiej 
sieci  ciepłowniczej  lub  wymianie  przestarzałych  konstrukcyjnie  źródeł 
węglowych  na  posiadające  certyfikaty  energetyczno–emisyjne  („znak 
bezpieczeństwa ekologicznego”)  wysokosprawne  źródła  ciepła  opalane: 
paliwami  gazowymi  (…),  ewentualnie  paliwami  stałymi  spalanymi  w 
kotłach, których konstrukcje, przy obsłudze i podawaniu paliwa stałego 
zgodnie  z  DTR  tych  kotłów  uniemożliwiają  spalanie  paliw 
niekwalifikowanych,  (…)  stosowanie  źródeł  ciepła  bezemisyjnych  lub/i 
niskoemisyjnych posiadających certyfikaty energetyczno – emisyjne” (§ 
14. 1. b. d POP). Z uwagi na ww. zapisy POP, gmina Łódź, tam gdzie nie 
jest możliwe podłączenie lokali gminnych do ciepła sieciowego lub gazu, 
już teraz powinna kupować tyko piece V Klasy. 

b) Gminę obejmie również obowiązek, wynikający z uchwały antysmogowej 
sejmiku, o której była mowa w pkt. II.3. 

c) W Krakowie z PONE skorzystać mogą również najemcy (§ 11 pkt. 2 p.pkt. 
1). 

d) Odnośnie  tego zadania możliwe jest  połączenie  zasad z  pkt.  II.  2  i  3 
(patrz  § 11 pkt.  2 krakowskiego PONE), z uwzględnieniem zapisów w 
umowach najmu dotyczących tego, do kogo należy obowiązek wymiany 
kotłów i czyją własnością ów kocioł będzie - najemcy, czy gminy. 

e) Działania  obejmujące  lokale  komunalne,  zapowiadane  w  ramach 
programu  rewitalizacji  nie  będą  wystarczające,  gdyż  dotyczyć  mają 
jedynie  budynków  wielorodzinnych  w  strefie  rewitalizacji.  Zadanie  to 
powinno zostać przydzielone Zarządowi Lokali Miejskich.

f) Z informacji, jaką uzyskaliśmy od Gminy 5 grudnia 2016r. wynika, że 322 
z 382 domów jednorodzinnych i 2.204 z 3.616 domów wielorodzinnych 
należących do Miasta, ogrzewanych jest za pomocą pieców węglowych 
(domy ogrzewane za pomocą pieców węglowych w rozbiciu na dzielnice – 
domy jednorodzinne: Bałuty 104, Górna 144, Polesie 34, Śródmieście 7,

g) Widzew 33; domy wielorodzinne: Bałuty 638, Górna 735, Polesie 355, 
Śródmieście 235, Widzew 241). 



5. Planowane cele i efekty PONE to:
a) Korzyści dla zdrowia mieszkańców, poprzez poprawę jakości powietrza. 

Trzeba pamiętać, że w wielu miejscach sytuacja jest gorsza, niż wynika 
to z pomiarów dokonywanych na stacjach Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony  Środowiska  (WIOŚ).  W  śródmiejskich  podwórkach  typu 
„studnia”,  gdzie  nie  ma  przewiewu  i  kumulują  się  zanieczyszczenia, 
stężenia pyłów zawieszonych mogą być o kilkadziesiąt procent wyższe, w 
relacji  do stężeń notowanych na pobliskiej stacji  pomiarowej WIOŚ (w 
trakcie pomiarów dokonanych przez ŁAS odnotowaliśmy 62% różnicy na 
niekorzyść na podwórku odległym o jedną przecznicę od stacji przy ul. 
Gdańskiej). Zdrowotne skutki smogu (pyłów zawieszonych, znajdujących 
się  w  nich  związków  chemicznych,  w  szczególności  benzo(a)pirenu) 
omawiane są w wielu publikacjach, m.in. w uzasadnieniu POP. Związane z 
tym koszty społeczne obejmują np. koszty leczenia i absencji w pracy.

b) Korzyści  dla  zdrowia  mieszkańców,  dzięki  poprawie  warunków 
mieszkaniowych  w  starym  budownictwie.  Wielu  łodzian  ogrzewa 
mieszkania  prądem,  co  jest  najbardziej  kosztownym  sposobem 
zapewnienia ciepła, a próby oszczędzenia w tym zakresie powodują, że 
mieszkania  są  niedogrzane,  zawilgocone  i  pojawia  się  w  nich  grzyb. 
Ogrzewanie  gazowe niekiedy  powoduje  wilgoć,  a  ogrzewanie  paliwami 
stałymi jest uciążliwe, wiąże się z brudem w mieszkaniu, jest kłopotliwe 
szczególnie  dla  osób  starszych  i  chorych,  bo  wymaga  sprawności 
fizycznej, potrzebnej, aby np. wnieść opał na 3 piętro w budynku bez 
windy. Złe warunki mieszkaniowe w starych zasobach są jedną z przyczyn 
relatywnie krótkiej spodziewanej długości życia w Łodzi. 

c) Wyeliminowanie pyłów i sadzy ograniczy szkody na elewacjach kamienic. 
Sadza  i  pyły  zawieszone  osiadają  na  elewacjach,  gromadzą  się  na 
gzymsach, spłukiwane w nierównym stopniu przez deszcze, tworzą na 
łódzkich budynkach brudne plamy i zacieki. Gdy wspólnoty mieszkaniowe 
podejmują decyzję, na jaki kolor pomalować elewację, wtedy argument 
praktyczny często decyduje. Kolor ciemnoszary, ziemisty i  ich odcienie 
wydają  się  lepszym,  bardziej  praktycznym  wyborem.  Pojawia  się 
argument,  że  „na  szarym  brudu  nie  widać”.  Skutki  tego  możemy 



zaobserwować  zwłaszcza  na  Starym  Polesiu.  Jeżeli  chcemy  utrzymać 
jeden z celów rewitalizacji – wyremontowane i czyste fasady kamienic – 
należy wyeliminować sadzę i pyły zawieszone z łódzkiego powietrza. 
(na zdjęciach kamienice przy ul. Piotrkowskiej 33, Gdańskiej 35/37 i Żwirki w Łodzi)

d) Wyeliminuje  realne  uciążliwości,  jakich  doświadczają  łodzianie,  mający 
dymiący komin sąsiadów w pobliżu swoich okien.

e) Przyciągnie nowych mieszkańców (ważne w kontekście społecznych celów 
rewitalizacji).  Część  potencjalnych  nabywców  z  założenia  nie  kupi 
mieszkania, które nie jest wyposażone w ogrzewanie z miejskiej sieci CO 
i  CWU.  Koszt  ogrzewania  elektrycznego  jest  wysoki,  a  codzienne 
ogrzewanie paliwem stałym wiąże się z uciążliwością, która jest nie do 
przyjęcia dla większości ludzi. Obecnie śródmiejskie zasoby mieszkaniowe 



często  przyciągają  niższą  ceną  mniej  wymagających  mieszkańców,  co 
utrwala problemy społeczne tej części miasta.

f) Program  dopłat  z  pkt.  II.2  stanowić  będzie  impuls  rozwojowy, 
uruchamiający wielokrotnie wyższe inwestycje ze środków prywatnych. 
Uwzględniając potrzeby Łodzi w tym zakresie i ograniczone ramy czasowe 
programu,  który  powinien  być  powiązany  z  programem  rewitalizacji, 
apelujemy o przeznaczenie na działania z pkt.  II.2 wyższych kwot niż 
obecnie. Przy wsparciu ze środków publicznych w wysokości realnie 20 % 
całkowitych kosztów inwestycji,  miasto wydatkując 150 mln zł.  jest  w 
stanie uruchomić inwestycje o wartości 750 mln zł. Pojawienie się nowej 
instalacji CO i CWU w lokalach, skłoni zapewne łodzian do mniejszych lub 
większych remontów w mieszkaniach. Całkowita wartość inwestycji, jakie 
miasto  jest  w  stanie  zainicjować  inwestując  150  mln  zł.  może  zatem 
sięgnąć miliarda zł. 

g) Obniżenie  kosztów  ogrzewania  w  mieszkaniach  ogrzewanych  dotąd 
elektrycznie przysłuży się walce z ubóstwem, w szczególności ubóstwem 
energetycznym. 

h) Uzupełnienie  programu  rewitalizacji.  Działania  zapowiadane  w  ramach 
programu rewitalizacji są niewystarczające zarówno przedmiotowo (brak 
wsparcia dla tworzenia instalacji CO i CWU w budynkach nie należących 
do Gminy), jak i obszarowo. Środki powinny być dostępne dla wszystkich 
mieszkańców  Łodzi,  bez  ograniczeń  obszarowych  (choćby  dlatego,  że 
przekroczenia norm dla BaP notuje się na terenie całego miasta – POP, 
załącznik nr 3).

i) Odkąd informacje o poziomie zanieczyszczeń powietrza są dostępne w 
krajowych  serwisach  pogodowych,  jakość  powietrza  stała  się 
dodatkowym czynnikiem określającym poziom życia w miastach.

j) Reasumując:  znaczenie  PONE wykracza  poza  zakres  działań  służących 
jedynie  poprawie  jakości  powietrza  i  lokuje  się  w  sferze  szeroko 
rozumianej  rewitalizacji,  która  powinna  mieć  zapewnione  odpowiednie 
finansowanie, objąć obszar całego miasta i przynieść trwały efekt. 



6. Należy opracować analizy i porównania:
a) Jaki jest miesięczny średni koszt ogrzania 1m² mieszkania, do określonej 

temperatury,  różnymi  nośnikami  energii:  gazem,  prądem,  węglem, 
olejem opałowym, ciepłem sieciowym i OZE, według stawek dla łódzkich 
odbiorców (dodatkowo z uwzględnieniem kosztów zakupu urządzeń, ich 
trwałości, kosztów robocizny na obsługę)? Należy uwzględnić ten gatunek 
węgla/rodzaj paliwa stałego, którego najwięcej sprzedaje się na łódzkich 
składach  opałowych.  Z  opracowania,  zawartego  w  uzasadnieniu  POP 
wynika,  że  ciepło  sieciowe  jest  dziesięciokrotnie  tańszym  źródłem 
ogrzewania, niż ogrzewanie elektryczne - podłączenie mieszkań do sieci 
CO  przysłuży  się  zatem  walce  z  biedą  i  ubóstwem  energetycznym. 
Bartłomiej Derski, w artykule: „czym zasilamy domy i ile za to płacimy?” 
[w: Rynek energii, 21 kwietnia 2017r.] pisze: „z danych GUS wynika, że 
w 2015 roku koszt  ogrzania 1 m² powierzchni  mieszkania za pomocą 
węgla kamiennego wynosił  21 zł.,  za pomocą gazu ziemnego 26 zł.,  z 
sieci ciepłowniczej 31 zł., a z pomocą elektryczności 37 zł.” - widać dużą 
rozbieżność w dostępnych analizach. 

b) Ile obiektów rocznie Veolia i  PGNiG przyłączały w Łodzi do sieci CO w 
ostatnich  4  latach?  Ile  z  nich  to  obiekty  nowe,  a  w  ilu  przypadkach 
dochodzi do zmiany źródeł ciepła? Ile z odbiorców to wspólnoty, ile osoby 
fizyczne, podmioty gospodarcze? Odpowiedź na te pytania ma znaczenie 
dla odpowiedniego zaprojektowania PONE – żeby nie był za mały i nie 
działał hamująco na dotychczasowe tempo przyłączeń i nie był za duży - 
nie prowadził do przegrzania na rynku firm wykonujących instalacje CO i 
CWU,

c) Jak zmieniały się koszty gazu, prądu i ciepła sieciowego na przestrzeni 
ostatnich 10 lat? Stabilność relacji cen poszczególnych nośników energii 
jest  ważna,  jeśli  inwestorzy  mają  zakładać,  że  koszt  inwestycji  w 
wykonanie instalacji CO i CWU się zwróci. Wiele osób i wspólnot zaciągnie 
wieloletnie  kredyty  bankowe,  by  sfinansować  inwestycje.  Bartłomiej 
Derski, w artykule: „czym zasilamy domy i ile za to płacimy?” [w: Rynek 
energii, 21 kwietnia 2017r.], powołując się na dane GUS pisze: „w latach 
2002 – 2015 wszystkie rodzaje energii  podrożały – zarówno w ujęciu 
nominalnym,  jak  i  realnym  (uwzględniając  32%  utratę  wartości 
pieniądza)  gaz  ziemny  o  53%  i  węgiel  kamienny  o  46%.  Najmniej 
ogrzewanie z sieci ciepłowniczej (o 26%) i energia elektryczna (o 32%).”



d) Jak kształtują się relacje cen ciepła sieciowego i prądu w innych krajach? 
–  by  sprawdzić,  czy  przewaga  cenowa  CO  nad  ogrzewaniem 
elektrycznym, to wyłącznie polska specyfika, wynikająca ze zmiennych 
regulacji (np. prawnopodatkowych i o pomocy publicznej), czy też wynika 
z  przewagi  technologicznej  sieci  ciepłowniczej,  jest  powszechna, 
względnie stabilna i stała.

e) Ile budynków wielorodzinnych w Łodzi nie jest podłączonych do sieci CO i 
CWU?

f) Czy  są  (a  jeżeli  tak,  to  jakie)  możliwości  pomocy  dla  najuboższych, 
ponoszących wyższe bieżące koszty  ogrzewania  w związku z  wymianą 
źródeł  ciepła,  w  ramach  dodatków  mieszkaniowych  lub  pomocy 
społecznej? Czy należy i można zmodyfikować zasady przyznawania tych 
dodatków, czy stworzyć nowe świadczenie? (patrz pkt. II. 11. b)

g) Jaka  część  potencjalnych  nabywców  z  założenia  nie  kupi  mieszkania, 
które nie  jest  wyposażone w ogrzewanie z  miejskiej  sieci  CO i  CWU? 
(można spróbować określić ten procent w drodze telefonicznej ankiety 
wśród pośredników nieruchomości; patrz pkt. II. 5. e)

h) Czy i jak wyposażenie mieszkania w sieć CO wpływa na wartość rynkową 
lokalu? (ta informacja będzie dodatkową zachętą do inwestycji). 

i) Czy Veolia/PGNiG  zawsze umożliwia przyłączenie do sieci w sytuacjach, 
kiedy  sieć  znajduje  się  na  sąsiedniej  nieruchomości?  Jakie  są  koszty 
podłączenia do sieci? Kto te koszty ponosi?

j) Opinia prawna w sprawie możliwości i obowiązków, jakie daje POP – § 14 
pkt. 1 lit d, w powiązaniu z art 71 ust. 5 pkt. 2, art 30 ust. 6 pkt 2, art. 
35 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego - w szczególności obowiązki, jakie 
nakłada  na  organy  nadzoru  budowlanego  i  jednostki  gospodarujące 
komunalnym  zasobem  mieszkaniowym.  Potrzebna  jest  opinia  co  do 
możliwości  wykorzystania  tych  przepisów,  z  uwzględnieniem  obecnej 
praktyki  miast,  nadzorów  budowlanych  i  orzecznictwa  sądów 
administracyjnych.  Na  możliwości  w  tym  względzie  zwraca  uwagę 
Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur w piśmie 
do Przewodniczącego RM w Łodzi Tomasza Kacprzaka, z dnia 7 kwietnia 
2017r., KSI.0004.24.2017.TP. Zadanie to ujęte jest w § 14 pkt. 8 a POP. 

k) Jakie oszczędności PONE da łodzianom, korzystającym aktualnie z innych 
nośników energii  (w  szczególności  z  ogrzewania  elektrycznego)?  Jakie 
oszczędności poprawa jakości powietrza przyniesie na remontach elewacji 
budynków i dzięki zmniejszeniu absencji w pracy?

7. Potrzebna jest akcja informacyjna, na temat PONE. Wynika to z faktu, że 
nie  wszyscy  zarządcy  mają  i  przekazują  wspólnotom  informacje  o 
programach pomocowych i argumentach, przemawiających za wymianą 
źródeł  ogrzewania.  Akcję  można  przeprowadzić  w  formie  plakatów na 
wiatach przystankowych i przez ogłoszenia prasowe. 

• Przekazanie informacji z pkt. II.6.a będzie celowe w kontekście PONE, z 
uwagi na fakt, że w kamienicach nie podłączonych do sieci CO występuje 
zwykle mix źródeł ogrzewania. Część mieszkań ogrzewanych jest piecami 
na paliwa stałe, część prądem, część gazem, przy czym zachodzą zmiany 
w  tych  proporcjach  (tj.  mieszkańcy  mogą  zmieniać  ogrzewanie 
elektryczne na piece na paliwa stałe i na odwrót). Wykazanie przewagi 
cenowej  ciepła  sieciowego  nad  ogrzewaniem  elektrycznym  i 
upublicznienie  tej  informacji,  pozwoli  zainteresować  część  członków 
wspólnot mieszkaniowych przyłączeniem do sieci CO. Osoby te staną się 
rzecznikami PONE, zyskają motywację, by przełamać opór ze strony tych 
członków  wspólnot,  którzy  wolą  pozostać  przy  ogrzewaniu  na  paliwa 
stałe.  Zadanie  to ujęte jest  w  § 14 pkt.  7 c  POP.  Potrzebna jest  też 



pewność co do stałej przewagi cenowej ciepła sieciowego.
• informacje  o  programie  dopłat  z  pkt.  II.2  i  innych  programach 

pomocowych, powinny być rozpowszechniane w lutym i marcu (z uwagi 
na  odbywające  się  w  pierwszym  kwartale  każdego  roku  zebrania 
wspólnot mieszkaniowych). Należy podkreślić czasowy charakter dopłat 
miejskich i ich związek z rewitalizacją. Plakaty powinny wskazywać, gdzie 
można znaleźć dodatkowe informacje, m.in. listę administratorów, którzy 
zrealizowali  inwestycje  polegające  na  wymianie  źródła  ciepła,  ze 
wsparciem środków publicznych.

8. Uruchomienie  miejskiego  punktu  informacyjnego,  oferującego  pomoc 
ekodoradców w zakresie działań ograniczających niską emisję, w tym:

a) doradztwo przy doborze systemów ogrzewania,
b) doradztwo  w  zakresie  pozyskania  środków  finansowych  na  zadania 

realizowane  celem  poprawy  jakości  powietrza  -  zarówno  środków 
gminnych  jak  i  pochodzących  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  oraz  tzw.  białych  certyfikatów 
(świadectw  efektywności  energetycznej,  wydawanych  przez  Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki, zbywane są na Towarowej Giełdzie Energii 
S.A.,  stanowią  swego  rodzaju  bezzwrotną  dodatkową  premię 
przyznawaną za działania energooszczędne),

c) pomoc w wypełnianiu wniosków o udzielenie pomocy finansowej, 
d) informacje o zasadzie przyznawania dodatków mieszkaniowych i pomocy 

społecznej, 



e) informacje  wskazane  w  części.  I,  w  szczególności  w  formie  ulotek, 
plakatów i materiałów edukacyjnych,

f) lista  sprawnych  administratorów,  którzy  zrealizowali  inwestycje 
polegające na wymianie źródła ciepła, ze wsparciem środków publicznych 
(miejskich oraz WFOŚiGW),

g) można  rozważyć  powołanie  miejskich  asystentów,  ułatwiających 
przeprowadzenie  czynności  związanych  z  zamianą  mieszkania  na 
mniejsze  i  przeprowadzką  dla  osób  starszych,  samotnych,  z  różnych 
powodów niepełnosprawnych, a nie kwalifikujących się jeszcze do DPS.

9. Potrzebne  są  kontrole  PINB,  dotyczące  wykonania  pięcioletnich 
przeglądów stanu technicznego budynków i realizacji  zawartych w nich 
zaleceń  –  żeby  zaktywizować  wspólnoty  mieszkaniowe,  właścicieli  i 
współwłaścicieli  budynków  i  skłonić  ich  do  aktywności  i  zatrudnienia 
sprawnych zarządców, którzy będą w stanie zorganizować i nadzorować 
inwestycje w postaci podłączenia sieci CO i CWU. 

10. W dyskusji o PONE nie można pominąć kwestii dostępności ciepła 
sieciowego – zarówno faktycznej (rozwój linii przesyłowych) jak i cenowej 
(taryfy dostawcy). 

• § 14  pkt.  1.  a)  POP  dla  aglomeracji  łódzkiej  zaleca  budowę  lub 
rozbudowę centralnych systemów ciepłowniczych.

• Krakowskiemu  PONE  towarzyszy  porozumienie  z  15  maja  2012r.  w 
sprawie  wspólnych  działań  zmierzających  do  zmniejszenia  ilości 
emitowanych  do  atmosfery  zanieczyszczeń  pochodzących  z  procesów 
spalania paliw stałych, zawarte pomiędzy Województwem Małopolskim, 
Wojewódzkim  Funduszem  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej, 
Gminą  Miejską  Kraków  –  Urzędem  Miasta  Krakowa,  Miejskim 
Przedsiębiorstwem  Energetyki  Cieplnej  S.A.  w  Krakowie, 
Elektrociepłownią  Kraków  S.A.,  Elektrownią  Skawina  S.A.,  Polskim 
Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. W Krakowie, w ramach tzw. 
uchwały antysmogowej,  od września 2019r. obowiązywać będzie zakaz 
używania paliw stałych. 

• W  UE  są  miasta,  np.  Kopenhaga,  w  których  98%  mieszkań  jest 
podłączonych do miejskiej sieci CO. 
Będziemy zatem rozbudowywać ze wsparciem środków publicznych sieć 

ciepłowniczą, która w Łodzi  jest  własnością firmy z zagranicznym kapitałem. 
Działanie to budzi wątpliwości, nawet jeżeli ceny ciepła w Polsce są do pewnego 



stopnia regulowane (patrz Decyzja NR OŁO.4210.36.2016.BG Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy 
dla ciepła, ustalonej przez Veolia Energia Łódź S.A., opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego z 25 listopada 2016r., Poz. 5011). 

Do wyjaśnienia są następujące kwestie: 
a) W jaki  sposób  miasto  może  wesprzeć  lub  skłonić  łódzkiego  dostawcę 

ciepła, by prowadził  rozbudowę i modernizację sieci  CO z minimalnym 
zaangażowaniem  środków  publicznych?  Według  PGN,  Veolia  w  latach 
2016  –  2022  zrealizuje  inwestycje  współfinansowane  ze  środków 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko o łącznej  wartości 
422.200.000 zł. „Veolia na budowę sieci CO i ograniczenie emisji ma do 
wydania 288 mln, z czego większość to dofinansowanie unijne z ZIT." - 
taką  informację  odnośnie  programu  rewitalizacji  uzyskaliśmy od 
Aleksandry Hac z UMŁ 9 lutego br.

b) Jak  wygląda  relacja  kosztów  ciepła  sieciowego  w  Łodzi  i  w  innych 
miastach,  w  szczególności  tych,  gdzie  zakłady  energetyki  cieplnej  są 
własnością samorządów lub państwa?

c) Czy Veolia, a wcześniej Dalkia korzystały z pomocy publicznej, jeżeli tak, 
to w jakiej wysokości?

d) Czy podmioty zewnętrzne (np. NIK) mogą zapoznać się z dokumentacją 
finansową firmy, która korzysta z pomocy publicznej?

e) Ile Veolia,  a wcześniej Dalkia,  zainwestowały w łódzką sieć i  na czym 
polegały te inwestycje?

f) Ile wart jest teren dawnej EC-2 przy Wróblewskiego? 
g) Jakie są plany rozbudowy i modernizacji sieci ciepłowniczej w Łodzi? Jaki 

udział w tych działaniach mają fundusze własne spółki, a jaki pieniądze 
publiczne?

h) pozyskanie i analiza zapisów porozumienia z 15 maja 2012r. w sprawie 
wspólnych działań zmierzających do zmniejszenia ilości emitowanych do 
atmosfery  zanieczyszczeń  pochodzących  z  procesów  spalania  paliw 
stałych, zawartego pomiędzy Województwem Małopolskim, Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej,  Gminą  Miejską 
Kraków  –  Urzędem  Miasta  Krakowa,  Miejskim  Przedsiębiorstwem 
Energetyki  Cieplnej S.A. w Krakowie, Elektrociepłownią Kraków S.A. w 
Krakowie,  Elektrownią  Skawina  S.A.,  Polskim  Górnictwem Naftowym i 
Gazownictwem S.A. (§ 2 pkt. 6 krakowskiego PONE).

i) 11 maja 2017r. kontrolowana przez państwo spółka PGE poinformowała, 
że podpisała wstępną umowę zakupu wszystkich akcji spółki EDF Polska 
SA, która jest właścicielem Elektrociepłowni w Krakowie, Gdańsku, Gdyni 
i  Toruniu,  jednej  dużej  elektrowni  i  sieci  dystrybucji  ciepła w Toruniu. 
Polska firma zakupi też wszystkie akcje EDF w spółce ZEC „Kogeneracja” 
SA, która jest z kolei właścicielem czterech elektrociepłowni – Wrocław, 
Zielona  Góra,  Czechnica  i  Zawidawie  oraz  sieci  dystrybucji  ciepła  w 
Zielonej Górze, Siechnicach i Zawidawiu. Jakie powinno być stanowisko 
władz  Łodzi  w  obecnej  sytuacji,  kiedy  repolonizacja  zakładów 
energetycznych i sieci ciepłowniczych ma poparcie rządu?

j) Czy  w  UMŁ  jest  wyznaczony  pracownik,  którego  zadaniem  jest 
monitorowanie i raportowanie kwestii wskazanych wyżej?

11. Inne miasta realizują Programy Ograniczenia Niskiej Emisji:
a) Kraków od lat realizuje Program Ograniczenia Niskiej emisji (Uchwała NR 

XXI/275/11  Rady  Miasta  Krakowa  z  dnia  6  lipca  2011  r.  w  sprawie 
przyjęcia  Programu  Ograniczania  Niskiej  Emisji  dla  Miasta  Krakowa, 
Uchwała NR LI/954/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2016 r. w 



sprawie  przyjęcia  oraz  ogłoszenia  tekstu  jednolitego  uchwały  Nr 
CXXI/1918/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie 
przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa). Od 
września  2019  roku,  w  związku  z  przyjętą  przez  sejmik  uchwałą 
antysmogową, w Krakowie będzie obowiązywał całkowity zakaz palenia 
węglem i drewnem, a do tego czasu zostanie zlikwidowanych ponad 20 
000  pieców  (częściowo  na  koszt  miasta).  W  2016r.  miasto  udzieliło 
dotacji na wymianę źródeł ciepła w wysokości 77 milionów złotych. Na 
2017 rok w budżecie miasta zarezerwowano na ten cel kwotę blisko 100 
milionów złotych i ponad 100 mln zaplanowano na rok 2018.

b) Kraków od lat  realizuje  Program osłonowy w formie pomocy z  MOPS. 
(patrz Uchwała nr XC/1355/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 XI 2013 r. 
w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej  w postaci 
Lokalnego  Programu  Osłonowego  dla  osób,  które  poniosły  zwiększone 
koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania 
opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych. 

c) Katowice realizują PONE od 2011r.  -  uchwała nr V/52/11 Rady Miasta 
Katowice z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania 
przy udzieleniu  dotacji  celowej  na realizację  zadań z  zakresu ochrony 
środowiska (…); obecnie realizują uchwałę Nr XXXIII/729/13 Rady Miasta 
Katowice z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zasad i trybu postępowania 
przy udzieleniu  dotacji  celowej  na realizację  zadań z  zakresu ochrony 
środowiska.

d) Mieszkańcy  Warszawy  mogą starać  się  o  dotacje  na  wymianę  pieców 
węglowych  na  bardziej  ekologiczne  źródła  ciepła  lub  podłączenia  do 
miejskiej sieci ciepłowniczej. Można uzyskać do 75 % dopłaty od miasta. 
Władze stolicy przeznaczyły na ten cel 23 miliony złotych. 

(Grafika: miejskie budżety PONE w 2017r.)

e) Szczecin uzyskał pomoc z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej i będzie dysponował budżetem na takie działania w 
wysokości 50 mln zł.



f) Nowy Sącz wprowadził pomoc w formie pięcioletniej ulgi w podatku od 
nieruchomości.  Ulga  jest  skierowana  do  właścicieli  domów 
jednorodzinnych  i  nie  jest  uzależniona  od  dochodów  beneficjentów 
(uchwała  Nr  XXXVIII/373/2017 Rady Miasta  Nowego Sącza z  dnia  21 
marca  2017r.,  w  sprawie  zwolnienia  od  podatku  od  nieruchomości 
budynków mieszkalnych,  w  których  zastosowano  niskoemisyjne  źródła 
ogrzewania oraz określenia warunków korzystania ze zwolnienia).

g) W Gdyni, gdzie problem zanieczyszczenia powietrza prawie nie istnieje, 
od 17 lat funkcjonuje program dopłat do wymiany źródeł ciepła. 

h) Dobrym przykładem miejskiej akcji informacyjnej jest Kraków. W związku 
z  Programem Ograniczenia  Niskiej  Emisji  w 2016r.  miejscy  ankieterzy 
odwiedzili ponad 22.000 gospodarstw domowych. Do wszystkich parafii 
zostały  przekazane  ulotki  promocyjno-informacyjne  dotyczące  PONE 
(40.000 ulotek – 100 parafii) wraz z listem ks. Infułata oraz informacją 
Urzędu Miasta Krakowa. Kraków zapewnia: doradztwo dla mieszkańców w 
zakresie  możliwości  pozyskania  środków  finansowych  na  zadania 
realizowane celem poprawy jakości  powietrza, doradztwo przy doborze 
systemów  ogrzewania,  pomoc  w  wypełnianiu  wniosków  o  udzielenie 
pomocy finansowej. 



Część III działania planistyczne i transportowe

W  ramach  działań  planistycznych,  ograniczania  emisji  liniowej  oraz 
rozwoju zieleni miejskiej apelujemy o:

1. Wykorzystanie dostępnych instrumentów urbanistycznych, by zapobiegać 
tzw „rozlewaniu się miasta”. Planowanie nowych osiedli mieszkaniowych 
w pobliżu stacji kolei aglomeracyjnej, w zasięgu miejskiej sieci CO. (patrz 
§ 14 pkt. 8 POP)

2. rozpoznanie możliwości, jakie daje POP – § 14 pkt. 1 lit d, w powiązaniu 
z art 71 ust. 5 pkt. 2, art 30 ust. 6 pkt 2, art. 35 ust. 1 pkt 1 prawa 
budowlanego  -  w  szczególności  obowiązki,  jakie  nakłada  na  organy 
nadzoru budowlanego i  jednostki  gospodarujące komunalnym zasobem 
mieszkaniowym. Potrzebna jest  opinia co do możliwości  wykorzystania 
tych  przepisów,  z  uwzględnieniem  obecnej  praktyki  miast,  nadzorów 
budowlanych i orzecznictwa sądów administracyjnych. Na możliwości w 
tym  względzie  zwraca  uwagę  Przewodniczący  Sejmiku  Województwa 
Łódzkiego  Marek  Mazur  w  piśmie  do  Przewodniczącego  RM  w  Łodzi 
Tomasza  Kacprzaka,  z  dnia  7  kwietnia  2017r.,  KSI.0004.24.2017.TP. 
Zadanie to ujęte jest w § 14 pkt. 8 a POP. 

3. Sadzenie odpornych gatunków roślin, odpowiednich pod kątem absorpcji 
zanieczyszczeń, wzdłuż najbardziej ruchliwych ulic. Zadanie to ujęte jest 
w § 15 pkt. 1 d POP.

4. Wprowadzenie do miasta drzew iglastych. 
5. Obsadzenie pnączami ekranów akustycznych.
6. Realizacja zaleceń zawartych w POP, § 14 pkt.  8 lit.  c „wprowadzanie 

zieleni  izolacyjnej  i  urządzonej  oraz  niekubaturowe  zagospodarowanie 
przestrzeni  publicznych  miasta  (place,  skwery)”  i  d:  „kształtowanie 
korytarzy  ekologicznych  celem  lepszego  przewietrzania  miast,  w  tym 
zmiana  dotychczasowego  przeznaczenia  gruntów  po  zlikwidowanej 
zabudowie  na  tereny  zielone,  pasaże,  place  lub  inne  formy 
niekubaturowego wykorzystania przestrzeni” przez:

a) zabezpieczenie  klinów  napowietrzających  poprzez  wykup  lub 
komunalizację tych terenów, z przeznaczeniem na publiczne parki (prawo 
daje możliwość wywłaszczenia nieruchomości lub części nieruchomości z 
przeznaczeniem na parki – art 112 pkt. 1, art 113 pkt. 3 i art 6 pkt. 9c 
ustawy o gospodarce nieruchomościami).

b) Wykup lub wywłaszczenie terenu dawnej Polleny Ewy (między Gdańską, 
Wólczańską, Zieloną i 6-go Sierpnia) i realizację tam Parku dla Starego 
Polesia.  W  okolicy,  na  Starym  Polesiu  nie  ma  parków.  Najbliższe 
(Staromiejski, Sienkiewicza, Poniatowskiego) są w odległości 5 przecznic. 
Teren pofabryczny ma wyjścia na ulice: Gdańską i 6-go Sierpnia, a przez 
należące do miasta nieruchomości na Zieloną 18 i Wólczańską 31 (willa 
Kindermanna). Inwestycja w przestrzeń publiczną wpisze się w program 
rewitalizacji  centrum  i  zwiększy  atrakcyjność  przyległych  kwartałów. 
Nieruchomość d. Polleny Ewy jest niezabudowana i jest na sprzedaż. W 
okolicy  nie  ma  podobnie  dużych  nieruchomości  we  własności  miasta. 
Miejska Galeria Sztuki w secesyjnej willi Kindermanna też na tym zyska. 
Podobnym parkiem śródmiejskim (za rezydencją  i  wewnątrz  kwartału) 
jest krakowski ogród za domem-muzeum Mehoffera. Krakowski park ma 
16 arów powierzchni, teren w Łodzi to 1,2 ha, czyli nasz byłby 7,5 razy 
większy.  W  Łodzi  stworzono  już  śródmiejski  park  (Staromiejski)  na 
terenie  po  rozebranych  kamienicach,  teraz  możemy stworzyć  park  na 



terenie  poprzemysłowym.  Byłaby  to  kolejna  forma  zagospodarowania 
terenów  pofabrycznych,  po  loftach  u  Scheiblera,  Manufakturze,  czy 
kampusie Politechniki, wpisująca się w zadanie „zmiany dotychczasowego 
przeznaczenia gruntów po zlikwidowanej zabudowie na tereny zielone” (§ 
14 pkt. 8 lit. d POP)

7. Rozwój  systemu  transportu  publicznego  -  lepsza,  powszechna, 
multimodalna,  zintegrowana  i  komfortowa  komunikacja  publiczna. 
Zanieczyszczenia  pochodzące  z  transportu  samochodowego,  zwane 
emisją liniową, są źródłem nie tylko emisji ze spalania paliw w silnikach 
spalinowych, ale i  zanieczyszczeń pochodzących ze ścierania się opon, 
asfaltu,  klocków hamulcowych oraz  unosu kurzu  powodowanego przez 
ruch samochodowy.

8. Zakup  pojazdów niskoemisyjnych na potrzeby  służb  miejskich,  w  tym 
zwłaszcza  miejskich  autobusów.  Sukcesywna,  planowa  wymiana 
pojazdów  wykorzystywanych  w  transporcie  publicznym  i  służbach 
miejskich na niskoemisyjne.

9. Budowa  systemu  tras  rowerowych,  jako  alternatywnego  środka
transportu.

10. Przy  czyszczeniu  ulic  i  chodników  na  mokro  (jako  elementu 
ograniczającego ilość pyłu zawieszonego) ważny jest odpowiedni dobór 
użytych do tego celu pojazdów i maszyn (maszyny wyrzucające wodę lub 
powietrze  pod  dużym  ciśnieniem  mogą  powodować  dodatkowy  unos 
kurzu i zabrudzenia parterów kamienic). Zadanie to ujęte jest w § 14 pkt. 
3 k oraz § 15 pkt. 1. h POP.



autor opracowania - Mikołaj Siwiński

Do  powstania  niniejszego  opracowania  przyczynili  się  członkowie  i 
sympatycy  inicjatywy  społecznej  Łódzki  Alarm  Smogowy,  w  szczególności: 
Agnieszka  Kaczmarek,  Krzysztof  Ruciński,  Dominik  Artomski,  Marek 
Kwiatkowski, Hanna Wdzięczak, Aleksandra Socha, Rafał Wlazły i Marcin Latko 
oraz członkowie stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy.

W opracowaniu wykorzystano grafiki Polskiego Alarmu Smogowego 
materiały GIOŚ, miasta Krakowa i Zakopanego oraz zdjęcia własne autora. 

Łódź, grudzień 2017r.

Na zdjęciach budynki z elewacjami w kolorze zbliżonym do bieli w Hamburgu i Łodzi (biurowiec przy rogu 
Kościuszki i Mickiewicza - Kościuszki 80/82)

załączniki:
1. Uchwała  Nr  XXXV/689/13  Sejmiku  Województwa  Łódzkiego  z  dnia  26 
kwietnia  2013r.,  w  sprawie  programu  ochrony  powietrza  dla  strefy  w 
województwie  łódzkim  w  celu  osiągnięcia  poziomu  dopuszczalnego  pyłu 
zawieszonego  i  poziomu  docelowego  benzo(a)pirenu  zawartego  w  pyle 
zawieszonym  PM10  oraz  planu  działań  krótkoterminowych.  Nazwa  strefy: 
aglomeracja łódzka. Kod strefy: PL 1001. (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013r. poz. 
3434 ze zm.) - str. 1, 6 – 11, 24, 32, 59, 111,
2. UCHWAŁA NR XLIV/548/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 
24.10.2017 r.  w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa Łódzkiego 
ograniczeń  w  zakresie  eksploatacji  instalacji,  w  których  następuje  spalanie 
paliw,
3. Uchwała Nr L/1255/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 maja 2017r., w 
sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na 
przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu postępowania w 
sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania,
4. Uchwała NR XLII/1083/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017r., 
w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie poprawy 
jakości powietrza poprzez walkę z niską emisją,
5. Zarządzenie  prezydent  miasta  Łodzi  z  dnia  7  czerwca  2017r.,  znak 
6192/VII/17 w sprawie powołania zespołu ds opracowania programu poprawy 
jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji pyłów zawieszonych w Łodzi.
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