
Polska bez smogu.  
Platforma Obywatelska 

 



 

 

• Jakość powietrza w Polsce jest jedną z najgorszych w Unii 
Europejskiej   

• Negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza wpływają na 
mieszkańców Polski jeszcze przed ich urodzeniem i towarzyszą 
im przez całe życie powodując niską jakość życia i przedwczesne 
zgony. 

• Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest 

ogrzewanie budynków mieszkalnych.  

• Samorządy województw i gmin mają zbyt małe  

uprawnienia i za mało pieniędzy, by skutecznie walczyć 

ze smogiem 

    Polacy obawiają się przerzucenia  

    odpowiedzialności na ich barki  

    a „ekologiczne” ciepło  

    to wyższe koszty dla rodzin 

 



Dlaczego potrzebujemy  
ustawy? 

 
• t małe  uprawnienia  

• bo za poziom bezpieczeństwa  (także 
zdrowotnego) odpowiada Rząd RP na mocy 
ustaw 

• bo ustawa daje szanse na  trwałość i 
odporność na koniunktury polityczne 

• bo ustawa pozwala zapewnić  koordynację 
miedzyresortową w zakresie: 

       regulacji, finansów, gospodarki,  

       edukacji  i komunikacji społecznej 

• bo tylko ustawa  może zapewnić wieloletnie 
zagwarantowane finansowanie ze środków 
publicznych i kontrolę społeczną  

i za mało pieniędzy, by skutecznie walczyć 
ze smogiem 

   

 



  
Ustawa „o czystym powietrzu” 

Co zrobimy: 
 

Zapewnimy finansowanie walki  
ze smogiem ze środków 
publicznych na poziomie  

0,5% PKB rocznie.  
Będziemy wspierać inwestycje 

Polaków i pomagać ubogim 
energetycznie  

Czyste powietrze stanie się 
zadaniem ustawowym. Krajowy 

Program Ochrony Powietrza 
będzie aktem wykonawczym. 

Zapewnimy samorządom 
skuteczne narzędzia do walki ze 

smogiem 

Wprowadzimy minimalne normy 
dla paliw i urządzeń grzewczych  

dopuszczonych do sprzedaży 
dla sektora komunalnego. 

Zapewnimy skuteczne 
instrumenty kontroli. 

Obniżymy dopuszczalny poziom 
zanieczyszczeń powietrza, od 
którego Polacy są informowani  

i alarmowani o jego stanie. 
Zapewnimy odpowiednią 

edukacja ekologiczną  
i zdrowotną 



Czyste powietrze to nie 
koszt – to inwestycja 



Polska bez smogu. 
Czy i co trzeba  finansować z pieniędzy 

publicznych? 

Warunkiem skutecznej  

 walki ze smogiem są pieniądze, 

w tym wsparcie finansowe    

dla obywateli na:  

wymianę  
źródeł ciepła  

na ekologiczne, 
 w tym 

podłączenie  
i budowę sieci 

ciepłowniczych, 

zwiększenie 
efektywności 

energetycznej,  
w tym 

termomodernizacji 
budynków, 

wykorzystanie  
OZE, zwłaszcza  

w zakresie 
energetyki 

prosumenckiej, 

edukację 
ekologiczną  
i zdrowotną, 

ulgi podatkowe, 
pomoc socjalną  

 



Ustawa „o czystym powietrzu”  
finansowanie 

Roczny plan finansowy,  
przygotowywany przez Ministra 
Środowiska, obejmujący środki  

publiczne w wys.0,5% PKB, w tym: 

 
budżet państwa,  
w tym wpływy 

 z handlu emisjami 
(ETS), 

środki Narodowego  
i wojewódzkich funduszy 

ochrony środowiska, 

środki z funduszy 
europejskich i innych 

zagranicznych 

 

 



Polaków musi być stać  
na czystą energię.  

Wsparcie będzie dotyczyć nie tylko inwestycji ale też ew. wyższych 

kosztów ekologicznego ogrzewania; będzie miało charakter socjalny 

(skierowany do najuboższych), jak i ulg podatkowych. 

prawo do dotacji ze 
środków publicznych na 

wydatki inwestycyjne 
w termomodernizację  

oraz nowe źródła ciepła 
zgodne z Gminnym 

Planem Zaopatrzenia w 
Energię 

prawo do odliczenia 
 od podstawy 

opodatkowania w PIT 
wkładu własnego  

w termomodernizację  
i nowe źródła ciepła  
oraz zwiększonych 

kosztów ogrzewania  
w okresie 5 lat  

od przeprowadzenia 
inwestycji, jeśli opłaty  
za nowe paliwo będą 

wyższe niż przed 
remontem, 

prawo do pomocy  
socjalnej na pokrycie 

kosztów wkładu  
własnego remontu  

i wymiany źródła ciepła  
oraz do dofinansowania 
zwiększonych wydatków  

na ogrzewanie. 



Droga od Smoga,  
czyli gdzie jest obywatel? 

Gmina tworzy Plan 
Zaopatrzenia w 

Energię, 
Inwentaryzuje 

obecne źródła ciepła 
i systemy 

zaopatrzenia  
w energię oraz 

określa docelowy 
model zaopatrzenia  

w energię  
i standardy 

energetyczne 
budynków, biorąc 

pod uwagę 
ograniczenia 

ustawowe i Sejmiku 

Plan uwzględnia 
uwarunkowania 

lokalne, dot 
preferowanych 

systemów i źródeł 
energii w tym 
zastosowania 
odnawialnych 

i alternatywnych 
źródeł energii.  

Plan uwzględnia 
również ograniczenia 

dot zastosowania 
paliw i systemów 

grzewczych  

Gmina prowadzi 
nabór wniosków od 
obywateli  o dotację 

na inwestycje 
zgodne z Planem 

oraz składa zbiorczy 
wniosek o 

dofinansowanie ze 
środków publicznych 

do właściwego 
funduszu ochrony 
środowiska, jako 

operatora środków 
publicznych. Gmina 
przekazuje dotacje 

obywatelowi  
i je rozlicza.  

Warunkiem 
zaakceptowania  

i rozliczenia wniosku 
Obywatela jest 
kompleksowość 
przedsięwzięcia           

i osiągniecie 
standardów 

przewidzianych          
w Planie.  

Obywatel na tej 
podstawie może 

ubiegać się ponadto 
odpowiednio o ulgi 

podatkowe lub  
pomoc socjalną.  



Gabriela Lenartowicz 
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