
OBSZAR   

Emisja z głównych sektorów  
Redukcja emisji zanieczyszczeń z głównych sektorów 

Ocena jakości powietrza 
Zmniejszenie stężeń głównych zanieczyszczeń powietrza

Uchwały antysmogowe 
Wdrażanie uchwał antysmogowych

Programy Ochrony Powietrza 
Przyjęcie skutecznych programów  

ochrony powietrza w regionach

Program Czyste Powietrze 
Dotacje do wymiany starych kotłów na węgiel  

i drewno i termomodernizację domów jednorodzinnych

Ulga termomodernizacyjna 
Wsparcie wymiany starych kotłów na węgiel  

i drewno oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych

Likwidacja kotłów na paliwa stałe  
w budownictwie wielorodzinnym 
Dostępność dotacji dla mieszkań o własności  

prywatnej w budownictwie wielorodzinnym

Paliwa 
Regulacja jakości paliw stałych – węgla i biomasy

Inwentaryzacja kotłów 
Inwentaryzacja kotłów na węgiel i drewno  

– zarządzanie procesem wymiany kotłów

Regulacje dla kotłów na paliwa stałe 
Kontrole sprzedawanych kotłów na paliwa stałe
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OCENA EKSPERCKA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 
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POWIETRZA
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POLITYKA   

Strefy Czystego Transportu 
Ograniczanie ruchu najbardziej  

emisyjnych aut w miastach

Import samochodów 
Ograniczenie importu najbardziej  

emisyjnych samochodów do Polski

Kontrola stanu technicznego 
Skuteczna kontrola stanu technicznego  

samochodów, w tym emisji spalin

Transport publiczny 
Rozwój transportu publicznego  

poza dużymi ośrodkami miejskimi

Gospodarka przestrzenna 
Wyznaczanie stref przemysłowych w miejscowych  

planach zagospodarowania przestrzennego

Oddziaływania zapachowe 
Przyjęcie prawodawstwa w zakresie  

oddziaływania odorów

Standardy jakości powietrza i standardy emisyjne 
Przyjęcie kompleksowych standardów  

emisyjnych dla przedsiębiorstw

Udział społeczeństwa w postępowaniach 
Włączenie społeczeństwa do udziału w postępowaniach  

dotyczących zakładów przemysłowych

Inspekcja ochrony środowiska i inne organy kontrolne 
Skuteczne kontrole zakładów przemysłowych  

przez inspekcję ochrony środowiska i inne organy

Odpowiedzialność karna 
Odpowiedzialność karna za zanieczyszczenie  

środowiska przez zakłady przemysłowe
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