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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/065 „Eliminacja niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych 
w województwie śląskim”.  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler Andrzej Pakuła, gł. specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr LKA/50/2016 z dnia 
23 maja 2016 r.  

 [Dowód: akta kontroli str. 1-2] 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach1, ul. Wita Stwosza nr 2, 
40-036 Katowice. 

 Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tadeusz Sadowski – Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska2. 

[Dowód: akta kontroli str. 3-4] 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli3 Inspektorat prawidłowo realizował 
w kontrolowanym okresie (od 1 września 2013 r. do dnia zakończenia kontroli) 
przypisane mu obowiązki w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami 
związanymi z niska emisją. Zdaniem NIK przyczyniło się to do zwiększenia 
skuteczności działań dla poprawy stanu powietrza (w tym poprzez eliminację niskiej 
emisji z kotłowni przydomowych i gminnych) przez inne organy administracji 
publicznej. 
 
Formułując ocenę NIK, uwzględniła w szczególności:  

− zapewnienie prowadzenia monitoringu w powietrzu substancji szkodliwych 
związanych z niską emisją we wszystkich pięciu strefach oceny jakości powietrza 
w województwie śląskim, za pomocą stałych punktów pomiarów tych substancji 
w liczbie spełniającej wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomu substancji 
w powietrzu4, 

− zapewnienie dostępu do informacji o aktualnych i rzetelnych danych dot. 
poziomu oraz prognozy stężeń substancji szkodliwych związanych z niską emisją, 

− terminowe sporządzanie i przekazywanie właściwym organom rocznych ocen 
jakości powietrza w województwie śląskim, 

                                                      
1 Zwany dalej „Inspektoratem”. 
2 Zwany dalej: „ŚWIOŚ”. Poprzednio w okresie od 5.03.2008 r. do 1.03.2016 r. ŚWIOŚ była Anna Wrześniak. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
4 Dz. U. poz. 1032, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie oceny poziomu substancji w powietrzu”. 
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− przeprowadzanie w gminach kontroli w zakresie realizacji programów ochrony 
powietrza, w tym zagadnień związanych z ograniczaniem niskiej emisji. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Prowadzenie monitoringu jakości powietrza i udostępnianie informacji. 

 W okresie objętym kontrolą Inspektorat prowadził monitoring jakości powietrza 
(w tym prowadził pomiary substancji szkodliwych związanych z niska emisją5) we 
wszystkich pięciu strefach oceny jakości powietrza ustalonych rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje 
się oceny jakości powietrza6. Pomiary stężeń substancji szkodliwych na terenie 
województwa śląskiego prowadzone były na: 226 stanowiskach pomiarowych7  
w 2013 r., 218 stanowiskach pomiarowych w 2014 r., 207 stanowiskach w 2015 r. 
i 203 stanowiskach od dnia 1 stycznia 2016 r.8  

Zakres prowadzonych na ww. stanowiskach badań obejmował pomiary stężeń: 

• przeprowadzanych automatyczne: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków 
azotu, tlenku węgla, benzenu, ozonu, pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, 

• przeprowadzanych manualnie: pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, zawartości 
w pyle PM10: ołowiu, benzo(a)pirenu9, niklu, kadmu, arsenu, 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych10 oraz zawartości w pyle 
PM2,5: kationów11, anionów12, węgla organicznego i elementarnego, 

• przeprowadzanych pomiarami pasywnymi: benzenu. 

W latach 2014 – 2016 Inspektorat zrezygnował od prowadzenia pomiarów 
zanieczyszczeń w powietrzu na 19 stanowiskach pomiarowych13 (w tym od 2015 r. 
pomiarów pyłu zawieszonego PM10 w Żywcu przy ul. Słowackiego oraz B(a)P na 
3 stanowiskach14). Jednocześnie w okresie tym Inspektorat rozpoczął takie pomiary 
w 4 nowych punktach pomiarowych15 (w tym pyłu zawieszonego PM10 w Żywcu 
przy ul. Kopernika). 

[Dowód: akta kontroli – str. 8-14] 

Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska od 2014 r. Inspektorat 
sukcesywnie odstępuje od prowadzenia badań stężenia benzenu metodą pasywną, 
wprowadzając stopniowo na ich miejsce analizatory automatyczne. Wynika to 
z kosztu zakupu takich analizatorów, który wynosi od 120 do 160 tys. zł 
(w zależności od modelu i ceny euro) za jeden analizator. Wg stanu na 2016 r. 
automatyczne pomiary benzenu prowadzone są przez 5 analizatorów 

                                                      
5 m.in. pyłów PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. 
6 Dz. U. poz. 914, zwane dalej: „rozporządzeniem w sprawie stref oceny jakości powietrza”. 
7 Zlokalizowanych w 30 stacjach monitoringu jakości powietrza. 
8 W latach 2014-2016 funkcjonowało 27 stacji monitoringu jakości powietrza, w związku z likwidacją od 2014 r. 3 stacji 
z pojedynczymi punktami pomiarowymi benzenu w Rudzie Śląskiej (Aglomeracja górnośląska), Jastrzębiu Zdroju (Aglomeracja 
rybnicko – jastrzębska) i w Czerwonce Leszczynach (strefa śląska). 
9 Zwanego dalej: „B(a)P. 
10 Benzo(a)antracenu, Benzo(b)fluorantenu, Benzo(j)fluorantenu, Benzo(k)fluorantenu, Indeno(1,2,3-cd)pirenu, 
Diabenzo(a,h)antracenu. 
11 Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+. 
12 SO42-, NO3-, Cl-. 
13 W tym 8 w 2014 r. 7 w 2015 r. i 4 od 1.01.2016 r. 
14 W Zabrzu, Żorach i w Lublińcu. 
15 Benzenu (pomiar pasywny w Złotym Potoku i pomiar automatyczny w Częstochowie), tlenku węgla w Żorach oraz dwutlenku 
siarki, tlenków azotu i pyłu PM10 w Żywcu. 
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zlokalizowanych w czterech strefach16, a w piątej strefie17 automatyczne pomiary 
stężeń benzenu prowadzone będą od 2018 r., zgodnie z Programem PMŚ dla 
województwa śląskiego na lata 2016-2020. Wg tych wyjaśnień zmniejszenie 
w województwie śląskim liczby stanowisk pomiarowych B(a)P18 i arsenu19 zostało 
zatwierdzone w dniu 30 grudnia 2015 r. przez GIOŚ, zgodnie z ww. Programem 
PMŚ dla województwa śląskiego na lata 2016-2020. Wynikało to z konieczności 
zoptymalizowania liczby wykonywanych oznaczeń przez laboratorium do możliwości 
kadrowych Inspektoratu oraz koniecznością wdrożenia metod referencyjnych poboru 
próbek i analizy zawartości dla tych zanieczyszczeń20. Wg tych wyjaśnień ww. 
zmniejszenie liczby stanowisk pomiarowych nie wpływa na możliwości wykonywania 
ocen jakości powietrza, ponieważ w większości przypadków liczba stanowisk 
pomiarowych jest nadal wyższa od wymaganej przepisami prawa. 

 [Dowód: akta kontroli – str. 404-406] 

Nie kwestionując faktu, iż liczba czynnych stanowisk pomiarowych jest wciąż 
wyższa od wymaganej przepisami, NIK zwraca uwagę, że dalsze ograniczanie 
liczby tych stanowisk może negatywnie wpłynąć na skuteczność realizacji zadań 
Inspektoratu. 

Spośród ww. punktów pomiarowych do prowadzenia pomiarów substancji 
szkodliwych związanych z niską emisją w latach 2013-2015 służyło 58 punktów 
pomiarowych (w tym 32 punkty pomiaru pyłu zawieszonego PM1021, 12 punktów 
pomiaru pyłu PM2,522 i 14 punktów pomiaru23 B(a)P) oraz 56 takich punktów od 
1 stycznia 2016 r. (w tym 32 punktów pomiaru pyłu PM1024, 12 punktów pomiaru 
pyłu PM2,525 i 12 punktów pomiaru B(a)P26).  

Liczba stałych punktów pomiarowych substancji szkodliwych związanych z niską 
emisją w poszczególnych strefach oceny jakości powietrza w okresie objętym 
kontrolą nie była mniejsza niż minimalna liczba takich stanowisk określona 
w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie oceny poziomu substancji 
w powietrzu i wynosiła: 

a) w Aglomeracji górnośląskiej: 10 stanowisk pyłu PM10 i 5 stanowisk pyłu 
PM2,5 (przy wymaganej ilości minimum łącznie 7 stanowisk dla pomiarów 
obu pyłów27) oraz 3 stanowiska w latach 2013-2015 i 2 stanowiska 
w 2016 r. (przy wymaganej ilości min. 2 stanowisk28) pomiarów B(a)P, 

                                                      
16 Po jednym w Aglomeracji górnośląskiej, Aglomeracji rybnicko – jastrzębskiej, w Mieście Częstochowa oraz dwa w strefie 
śląskiej. 
17 W Mieście Bielsko-Biała. 
18 Z 14 do 11. 
19 Z 9 do 8. 
20 Zgodnie z Dyrektywą Komisji (UE) 2015/1480 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE i 2008/50/WE ustanawiających przepisy dotyczące metod referencyjnych, 
zatwierdzania danych i lokalizacji punktów pomiarowych do oceny jakości powietrza (Dz. Urz. UE L nr 226 z 29.08.2015 r., 
s. 4). 
21 W tym: 10 punktów pomiarowych w Aglomeracji górnośląskiej, 3 w Aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, 2 w Mieście Bielsku-
Białej, 3 w Mieście Częstochowa i 14 w strefie śląskiej. 
22 W tym: 5 punktów pomiarowych w Aglomeracji górnośląskiej, po jednym w Aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, Mieście 
Bielsku – Białej i w Mieście Częstochowa oraz 4 w strefie śląskiej. 
23 W tym: 3 punkty pomiaru w Aglomeracji górnośląskiej, 2 w Aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, po jednym w Mieście Bielsku-
Białej i w Mieście Częstochowa oraz 7 w strefie śląskiej. 
24 Ilość punktów pomiarów pyłu PM10 w poszczególnych strefach bez mian. 
25 Ilość punktów pomiarów pyłu PM2,5 w poszczególnych strefach bez mian. 
26 W tym: 2 punkty pomiaru w Aglomeracji górnośląskiej, po jednym w Aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, w Mieście Bielsku-
Białej i w Mieście Częstochowa oraz 7 w strefie śląskiej. 
27 Poziom PM10 i PM2,5 dla wszystkich 5 stref oceny powietrza przekraczał górny próg oszacowania w ocenie pięcioletniej. 
28 Poziom B(a)P dla wszystkich 5 stref oceny powietrza przekraczał górny próg oszacowania w ocenie pięcioletniej. 
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b) w Aglomeracji rybnicko – jastrzębskiej: 3 stanowiska pyłu PM10 
i 1 stanowisko pyłu PM2,5 (przy wymaganej ilości minimum łącznie 3 
stanowisk dla obu pyłów) oraz 2 stanowiska w latach 2014-2015 i po 
jednym stanowisku w 2013 i 2016 r. (przy wymaganym min. jednym 
stanowisku) pomiarów B(a)P, 

c) w Mieście Bielsku-Białej: 2 stanowiska pyłu PM10 i jednym stanowisku pyłu 
PM2,5 (przy wymaganej ilości minimum łącznie 2 stanowiskach dla 
pomiarów obu pyłów) oraz po jednym stanowisku w latach 2013 - 2016 
(przy wymaganym min. jednym stanowisku ) pomiarów B(a)P, 

d) w Mieście Częstochowa: 3 stanowiska pyłu PM10 i jednym stanowisku pyłu 
PM2,5 (przy wymaganej ilości minimum łącznie 2 stanowiskach dla 
pomiarów obu pyłów) oraz po jednym stanowisku w latach 2013 - 2016 
(przy wymaganym min. jednym stanowisku ) pomiarów B(a)P, 

e) w strefie śląskiej: 14 stanowisk pyłu PM10 i 4 stanowiska pyłu PM2,5 (przy 
wymaganej ilości minimum łącznie 7 stanowisk dla pomiarów obu pyłów) 
oraz 7 stanowiska w latach 2013-2015 i 6 stanowisk w 2016 r. (przy 
wymaganej ilości min. 2 stanowisk) pomiarów B(a)P. 

[Dowód: akta kontroli – str. 186, 340-343, 414-415] 

Pomiary m. in. pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 oraz B(a)P przeprowadzane były 
we wszystkich pięciu strefach oceny jakości powietrza, tj. w: 

a) Aglomeracji górnośląskiej na wszystkich 7 stacjach monitoringu jakości 
powietrza, z czego w jednej29 mierzone są wszystkie trzy substancje, 
w dwóch stacjach30 dokonuje się pomiarów PM2,5 i PM10, w jednej31 PM10 
i B(a)P, a w pozostałych trzech32 PM1033, 

b) Aglomeracji rybnicko – jastrzębskiej: na stacji monitoringu w Żorach 
przeprowadza się pomiaru wszystkich ww. zanieczyszczeń, natomiast w na 
stacji w Rybniku tylko PM10 i B(a)P, 

c) Mieście Bielsku-Białej na obu stacjach, w tym na jednej stacji monitoringu34 
przeprowadza się pomiary PM10 i B(a)P, a na drugiej35 PM2,5, 

d) Mieście Częstochowa na wszystkich trzech stacjach, z czego na jednej36 
mierzy się PM10 i B(a)P, a na pozostałych tylko PM1037 lub tylko PM2,538, 

e) Strefie śląskiej w 13 na 15 stacjach monitoringu, w tym jedynie w dwóch39 
wszystkie trzy zanieczyszczenia, w trzech dwa rodzaje40, a w pozostałych 8 
jedynie stężenia PM10. 

Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska Inspektoratu nie prowadzi 
pomiarów pyłów PM2,5 i B(a)P na wszystkich stacjach monitoringu jakości 
powietrza, ponieważ ilość punktów na których prowadzone są ww. pomiary spełnia 
                                                      
29 W Katowicach przy ul. Kossutha. 
30 W Gliwicach oraz w Katowicach w Al. Górnośląskiej. 
31 W Dąbrowie Górniczej. 
32 W Sosnowcu, Tychach i Zabrzu. 
33 Na stacji w Zabrzu pomiarów B(a)P zaprzestano w 2016 r. 
34 Przy ul. Kossak-Szczuckiej. 
35 Przy ul. Sterniczej. 
36 Przy ul. Baczyńskiego. 
37 Przy ul. Armii Krajowej. 
38 Przy ul. Zana. 
39 W Tarnowskich Górach i Gdowie w powiecie wodzisławskim. 
40 W Zawierciu i Żywcu przy ul. Kopernika PM10 i B(a)P oraz w Złotym Potoku PM10 i PM2,5. 
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wymogi rozporządzenia w sprawie oceny poziomu substancji w powietrzu (a nawet 
jest dla tych substancji wyższa od wymaganych). Ponadto zgodnie z Programem 
Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020, system rocznych ocen 
jakości powietrza będzie wspomagany metodami modelowania matematycznego 
(celem uzyskania rozkładu przestrzennego stężeń zanieczyszczeń, pozwalające na 
bardzo dokładne określenie lokalizacji i powierzchni, na których występują 
przekroczenia norm stężeń zanieczyszczeń powietrza). Wyjaśnił również, że nie ma 
konieczności zwiększenia liczby stanowisk pomiaru automatycznych pyłu PM2,5, 
ponieważ obowiązuje dla niego wyłącznie norma średnioroczna (25 µg/m3), a dla 
pyłu PM10 przepisy określają normę dobową (50 µg/m3) oraz poziomy informowania 
i alarmowania. Ponadto do 2014 r. do określenia poziomu stężenia pyłów PM2,5 dla 
całego województwa stosowany był wskaźnik udziału PM2,5 w PM10 (dla stanowisk 
prowadzących jednoczesne pomiary obu frakcji pyłu), który wynosił 70% w Żorach, 
77% w Katowicach i Tarnowskich Górach oraz 80% w Gdowie. 

[Dowód: akta kontroli – str. 14-22, 404 i 406-407] 

W okresie objętym kontrolą szacunkowe koszty41 prowadzenia monitoringu 
powietrza przez Inspektorat wyniosły: 5 910,4 tys. zł w 2013 r. (w tym: ze środków 
budżetu państwa 3 652,2 tys. zł i dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach42 łącznie 2 258,2 tys. zł, 
z czego prac w ramach Programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 
2013-201543 - 1 862,7 tys. zł i zakupy inwestycyjne – 395,5 tys. zł), 5 569,5 tys. zł 
w 2014 r. (w tym: ze środków budżetu państwa 3 720,8 tys. zł i dofinansowanie 
przez WFOŚiGW łącznie 1 848,7 tys. zł, z czego prac w ramach PPMŚ – 1 705,3 
tys. zł i zakupy inwestycyjne – 143,4 tys. zł) oraz 5 539,2 tys. zł w 2015 r. (w tym: ze 
środków budżetu państwa 3 632,2 tys. zł i dofinansowanie przez WFOŚiGW łącznie 
1 907,0 tys. zł, z czego prac w ramach PPMŚ – 1 756,1 tys. zł i zakupy inwestycyjne 
– 150,9 tys. zł) 

[Dowód: akta kontroli – str. 451] 

 Inspektorat zapewnił dostęp do informacji o jakości powietrza poprzez:  

a) Udostępnianie informacji o jakości powietrza na stronie internetowej 
www.katowice.wios.gov.pl, w zakładce „Śląski monitoring powietrza”, gdzie 
Inspektorat udostępniał aktualne i archiwalne dane z pomiarów stężeń 
zanieczyszczeń w poszczególnych stacjach pomiarowych we wszystkich 5 strefach 
oceny jakości powietrza. Dane te pochodziły z: 18 stacji automatycznych44 
(z których stężenia badanych substancji45 prezentowane były na tej stronie w ciągu 
od kilkunastu minut do 1-2 godzin od ich pomiaru), stacji manualnych46 (z których 
stężenia PM10, PM2,5 oraz zawartości w pyle PM10 B(a)P) prezentowane były na 
ww. stronie internetowej po okresie 1-2 miesiącach od daty pomiaru47) oraz 
pasywnych (benzenu na trzech stacjach pomiarowych). 

                                                      
41 WIOŚ nie prowadzi ksiąg rachunkowych w podziale na poszczególne komponenty środowiska (powietrze, wody, hałas, pole 
elektromagnetyczne itp.), a wg klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym. 
42 Zwany dalej: „WFOŚiGW”. 
43 Zwanego dalej „PPMŚ”. 
44 W tym 15 analizatorów pyłu PM10 i trzech pozostałych substancji, w tym PM2,5. 
45 Uśrednione dla czasu jednej godziny. 
46 26 poborników pyłu. 
47 Po wykonaniu szczegółowych badań przez Laboratorium Inspektoratu. 
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b) Poprzez codzienne48 przekazywanie do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego49 informacji (w przypadku braku przekroczeń) lub powiadomień50 
(w przypadku przekroczeń) o jakości powietrza. 

c) Poprzez codzienne prezentowanie danych dotyczących jakości powietrza na 
tablicy świetlnej w centrum Katowic51 oraz w TVP Katowice w programie „Eko 
Pogoda”. 

d) Poprzez stronę internetową http://spjp.katowice.gov.pl52, na której zamieszczane 
były prognozy stężeń zanieczyszczeń powietrza dla województwa śląskiego na 
kolejne doby m. in. dla: pyłu zawieszone PM10 dla wszystkich stref oceny jakości 
powietrza oraz pyłu zawieszonego PM2,5 (jedynie dla Aglomeracji górnośląskiej). 

e) Od grudnia 2015 r. poprzez mobilna aplikację na telefony komórkowe pn. „Jakość 
powietrza”53. 

Ponadto w dniu 11 września 2015 r. Inspektorat przesłał do urzędów gmin i starostw 
powiatowych na terenie województwa prośbę o zamieszczanie na ich stronach 
internetowych informacji dotyczących: głównych przyczyn złej jakości powietrza oraz 
sposobu informowania o tej jakości (wraz z linkiem do ww. strony internetowej 
Inspektoratu). 

Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska Inspektoratu rzetelność 
ww. danych z pomiarów automatycznych (zamieszczanych na ww. stronie 
internetowej Inspektoratu) jest weryfikowana (walidowana) przez Inspektorat: 
każdego dnia roboczego, po okresie kwartalnym oraz po zakończeniu roku 
kalendarzowego (przed sporządzeniem rocznej oceny jakości powietrza). Ponadto 
wg ww. wyjaśnień, przed przekazaniem danych z pomiarów do Komisji Europejskiej 
dane te są dodatkowo sprawdzane na zlecenie GIOŚ przez Instytut Ochrony 
Środowiska. Wg ww. wyjaśnień tak rozbudowana walidacja jest konieczna, ze 
względu na zmienność bardzo wielu czynników mających wpływ na wyniki pomiarów 
(błędy, przerwy w pomiarach, zakłócenia w pracy urządzeń pomiarowych oraz 
warunki meteorologiczne), co powoduje konieczność porównania większych serii 
pomiarowych (celem wyeliminowania błędów w pomiarach odbiegających od 
wartości na innych stanowiskach pomiarowych). 

Wg tych wyjaśnień system prognoz stężeń zanieczyszczeń służy przede wszystkim 
do informowania społeczeństwa o niekorzystnych dla zdrowia stężeniach substancji 
(poziomach alarmowych i progach informacyjnych) dla stężeń 1-godz., 8-godz. i 24-
godz (określonych w przepisach dla pyłu PM10).  

 [Dowód: akta kontroli – str. 404, 407-408, 428-450 i 453-455] 

W okresie objętym kontrolą Inspektorat, zgodnie z art. 89 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. POŚ54 sporządzał roczne oceny jakości powietrza 
w województwie śląskim za lata 2013-2015 i przekazywał je Zarządowi 
Województwa Śląskiego oraz zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 3 POŚ i § 4 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i 
sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczeń powietrza55  

                                                      
48 W dni robocze. 
49 Zwane dalej „WCZK”. 
50 Sporządzanego przez WIOŚ również w dni wolne od pracy. 
51 Na budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (skrzyżowanie ul. Plebiscytowej 
i ul. Jagiellońskiej). 
52 Przygotowaną na zlecenie WIOŚ przez IMGW PIB Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza w Katowicach. 
53 Nieodpłatnie dostępnej w sklepach: Google Play lub Apple Store. 
54 Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm., zwanej dalej: POŚ”. 
55 Dz. U. poz. 1034. 
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Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska odpowiednio w dniach: 30 kwietnia 
2014 r. (roczną ocenę za 2013 r.), 30 kwietnia 2015 r. (roczną ocenę za 2014 r.) 
i 10 września 2015 r. (aneks do rocznej oceny za 2014 r.56) oraz 29 kwietnia 2016 r. 
(roczną ocenę za 2015 r.).  

[Dowód: akta kontroli – str. 218-219, 250-251, 255-256 i 285-285] 

W ww. oceny sporządzone zostały na podstawie pomiarów przeprowadzanych na 
ww. stacjach monitoringu oraz przy wykorzystaniu: statystycznej metody analiz 
przestrzennych57 (do opracowania ocen za 2013 i 2014 r.) oraz wyników 
modelowania na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza dla 2015 r. stężeń PM10, 
PM2,5, SO2, NO2, B(a)P58 i stężeń ozonu troposferycznego59. W opracowaniach 
tych dokonano analiz stężeń i przekroczeń substancji: w każdej z pięciu stref oceny 
jakości powietrza pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony 
zdrowia60 oraz dla strefy śląskiej ze względu na ochronę roślin61. W  ww. rocznych 
ocenach jakości powietrza Inspektorat, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1-7 dokonał 
klasyfikacji wszystkich stref dla każdej substancji (biorąc pod uwagę poziomy 
stężeń: dopuszczalnych i docelowych powiększonych o margines tolerancji 
(w przypadku gdy margines ten był określony) oraz poziomy wynikające z celów 
długoterminowych. W ww. rocznych ocenach jakości powietrza dla poszczególnych 
badanych substancji odnotowano: 

1) Dla pyłu zawieszonego PM10 przekroczenia we wszystkich pięciu strefach: 
dopuszczalnych wartości średnio rocznych stężeń62, ilości (liczby) przekroczeń 
dopuszczalnego poziomu stężeń 24-godzinnych oraz wartości 90,4 percentyla 
dla stężeń 24-godzinnych była wyższa od wartości dopuszczalnych. W poniższej 
tabeli przedstawiono wartości ww. wskaźników dla pyłu zawieszonego PM10 
w latach 2013 – 2015 dla wszystkich stref oceny jakości powietrza, wg ww. 
rocznych ocen jakości powietrza. 

 

Tabela 1. Wartości średnio rocznych stężeń, ilości (liczby) przekroczeń dopuszczalnego poziomu 
stężeń 24-godz. oraz wartości 90,4 percentyla dla stężeń 24-godz. pyłu PM10 dla stref oceny jakości 
powietrza w województwie śląskim. 

Nazwa 
parametru 

Rok 

Strefy  oceny jakości powietrza 

Aglomeracja 
górnośląska 

Aglomeracja 
rybnicko – 
jastrzębska 

Bielsko – 
Biała 

Często-
chowa 

Strefa      
śląska 

Średnie roczne 
stężenie 
(wartość 

dopuszczalna 
40 µg/m3) 

2013 43-48  µg/m3 45-54 µg/m3 41 µg/m3 35 µg/m3 30-58 µg/m3 

2014 39-51 µg/m3 41-53 µg/m3 38 µg/m3 
36-48 
µg/m3 

28-56 µg/m3 

2015 39-47 µg/m3 41-47 µg/m3 35 µg/m3 
32-45 
µg/m3 

23-52 µg/m3 

 
 
 

                                                      
56 Nie wpływający na klasyfikację stref ze względu na kryterium ochrony zdrowia, a wprowadzający klasę C wg kryteriów 
ochrony roślin dla strefy śląskiej, ze względu na przekroczenie wskaźnika AOT 40 dla ozonu. 
57 Ważone Odwrotne Odległości (IDW) udostępnioną w ArcGIS Spatial Analyst.  
58 Opracowanych przez ATMOTERM SA na zlecenie GIOŚ. 
59 Opracowanych przez EKOMETRIA Sp. z o.o. 
60 Benzenu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, ozonu, pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, arsenu, B(a)P, 
ołowiu, kadmu oraz niklu. 
61 Dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu. 
62 Za wyjątkiem Częstochowy w 2013 r. i Bielska – Białej w latach 2014-2015. 
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Liczba 
przekroczeń 

dopuszczalnego 
poziomu stężeń 

24-godz. 
(wartość 

dopuszczalna 
35 przekroczeń) 

2013 89-123 95-126 83 61 42-147 

2014 75-144 89-125 74 53-131 21-138 

2015 69-110 85-103 59 46-96 16-117 

Wartość 90,4 
percentyla dla 

stężeń 24-godz. 
(dopuszczalny 

poziom 50 
µg/m3) 

2013 75-90  µg/m3 81-111 µg/m3 86 µg/m3 60 µg/m3 54-123 µg/m3 

2014 
75-144 
µg/m3 

89-125 µg/m3 74 µg/m3 
53-131 
µg/m3 

21-138 µg/m3 

2015 71-90 µg/m3 75-97 µg/m3 68 µg/m3 
58-86 
µg/m3 

38-103 µg/m3 

Ilość przekroczeń 
na stacjach 

pomiarowych 
stężenia 24 godz. 

pyłu (>= 200 
µg/m3) /w tym 
przekroczenia 

poziomu alarm. 
(>300 µg/m3) 

2013 4 6 1  x 23 / 2 alarm. 

2014 5 5 2 3 23 / 6 alarm. 

2015 10 4 x 1 19/ 1 alarm. 

 

Stężenia średnioroczne pyłu PM10 oraz liczba dni w roku z przekroczeniem 
dopuszczalnego poziomu stężeń 24 – godz. w wybranych w doborze celowym 
dziewięciu gminach (z każdej ze stref oceny jakości powietrza) przedstawiono 
w poniższej tabeli. 

 

Tabela 2. Wartości średnio rocznych stężeń, ilości (liczby) przekroczeń dopuszczalnego poziomu 
stężeń 24-godz. pyłu PM10 w wybranych dziewięciu gminach. 

Gmina 2013 2014 2015 

PM10 
Stężenie 
średnio-
roczne 

Liczba dni 
w roku z 

przekrocze-
niem 

Stężenie 
średniorocz

ne 

Liczba dni 
w roku z 
przekro-
czeniem 

Stężenie 
średnioro-

czne 

Liczba dni 
w roku z 

przekrocze-
niem 

Żywiec  
 ul. Kopernika 

b.d.1) b.d.1) 49 113 44 97 

Żywiec  
ul. Słowackiego 

58 117 55 115   

Rybnik 54 126 53 125 47 103 
Wodzisław 
Śląski 

57 147 53 135 46 112 

Częstochowa 
ul. 
Baczyńskiego 

35 61 36 53 32 46 

Częstochowa 
ul. Armii 
Krajowej/Jana 
Pawła 

b.d.2) b.d.2) 48 131 45 96 

Tychy 43 104 45 104 39 80 
Sosnowiec 44 106 39 79 37 69 
Bielsko-Biała 41 83 38 74 35 59 
Cieszyn 36 52 37 63 33 55 
Janów 27 42 28 21 26 20 

Uwaga: b.d.1) – kompletność serii 62% - wynik nie uwzględniony w ocenie rocznej. 
            b.d.2) – kompletność serii 45% - wynik nie uwzględniony w ocenie  rocznej. 
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W wyniku oceny ww. pomiarów dla pyłu zawieszonego PM10 (z uwzględnieniem 
kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia) Inspektorat ustalił dla wszystkich 
pięciu stref oceny jakości powietrza w latach 2013-2014 klasę C63. Natomiast 
w 2015 r. dla strefy Miasto Bielsko-Biała klasę A, a dla pozostałych czterech stref 
klasę C. 

[Dowód: akta kontroli – str. 189-193, 199, 222-226, 231, 259-264, 286] 

2) Dla pyłu zawieszonego PM2,5 przekroczenia we wszystkich pięciu strefach 
stężenia dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji. W poniższej 
tabeli przedstawiono odnotowane wartości stężenia dla pyłu zawieszonego 
PM2,5 w latach 2013 – 2015 dla wszystkich stref oceny jakości powietrza, wg 
ww. rocznych ocen jakości powietrza. 

Tabela 3. Wartości stężeń pyłu PM2,5 dla stref oceny jakości powietrza w województwie śląskim. 

Nazwa parametru Rok 

Strefy  oceny jakości powietrza 

Aglomeracja 
górnośląska 

Aglomeracja 
rybnicko - 

jastrzębska 

Bielsko - 
Biała 

Częstocho
wa 

Strefa śląska 

 
Stężenie 

dopuszczalne 
powiększone o 

margines tolerancji 
(2013-2014 – 

26 µg/m3,  
 2015 r. – 
25 µg/m3) 

2013 33-37  µg/m3 31 µg/m3 34 µg/m3 29 µg/m3 23-38 µg/m3 

2014 33-38 µg/m3 31 µg/m3 29 µg/m3 30 µg/m3 21-40 µg/m3 

2015 27-33 µg/m3 28 µg/m3 26 µg/m3 26 µg/m3 19-35 µg/m3 

W wyniku oceny ww. pomiarów dla pyłu zawieszonego PM2,5 (z uwzględnieniem 
kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia) Inspektorat ustalił dla wszystkich 
pięciu stref oceny jakości powietrza w latach 2013-2014 klasę C64 (pod względem 
osiągania poziomów dopuszczalnego) oraz klasę C 265 (pod względem osiągania 
poziomów docelowego), a w 2015 r. odpowiednio klasy C66 i C 167. 

                                                      
63 Zgodnie z wytycznymi GIOŚ do wykonywania rocznych ocen jakości powietrza w strefach na lata 2013-2015 ze względu na 
zanieczyszczenia pyłem PM10, w latach 2013 – 2015 strefy te klasyfikowane były w dwóch klasach: klasie A, gdy poziomy 
stężeń zanieczyszczeń nie przekraczały poziomu dopuszczalnego oraz klasie C w przypadku, gdy stężenia zanieczyszczeń na 
terenie strefy przekraczały poziomy dopuszczalne, z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. 
U. z 2012 r., poz. 1031), zwanego dalej: „rozporządzeniem w sprawie poziomów substancji w powietrzu”. 
64 Zgodnie z wytycznymi GIOŚ do wykonywania rocznych ocen jakości powietrza w strefach na lata 2013-2014 ze względu na 
zanieczyszczenia pyłem PM2,5, w latach 2013-2014 strefy klasyfikowane były w trzech klasach: klasie A, gdy poziomy stężeń 
zanieczyszczeń nie przekraczały poziomu dopuszczalnego, klasie B, gdy poziom zanieczyszczeń przekraczał poziom 
dopuszczalny lecz nie przekraczał poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji oraz klasie C w przypadku, 
gdy stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczały poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji.  
65 Zgodnie z wytycznymi GIOŚ do wykonywania rocznych ocen jakości powietrza w strefach na lata 2013-2014, ze względu na 
potrzeby raportowania dodatkowych informacji do Komisji Europejskiej, strefy dodatkowo klasyfikowane były pod względem 
osiągnięcia poziomów dopuszczalnych i docelowych pyłu zawieszonego PM2,5 (do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. - 
faza II). Pod względem osiągnięcia dopuszczalnego PM2,5 dla fazy II, strefy klasyfikowane były w trzech klasach: od A1 (brak 
przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla fazy II) do klasy C 2 (przekroczenie dopuszczalne dla fazy II, w ww. klasie 
podstawowej C). Pod względem osiągnięcia poziomu docelowego PM2,5, strefy klasyfikowane były w 2 klasach: Klasie A 
(brak przekroczeń poziomu docelowego) i C 2 (przekroczenie poziomu docelowego).  
66 W 2015 r., zgodnie z wytycznymi GIOŚ do wykonywania rocznych ocen jakości powietrza w strefach na 2015 r., strefy 
klasyfikowane były w dwóch klasach: klasie A gdy poziomy stężeń zanieczyszczeń nie przekraczały poziomu dopuszczalnego 
oraz klasie C w przypadku, gdy stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczały poziomy dopuszczalne 
z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu w sprawie poziomów substancji 
w powietrzu. 
67 W 2015 r., zgodnie z wytycznymi GIOŚ do wykonywania rocznych ocen jakości powietrza w strefach na 2015 r., ze względu 
na poziom dopuszczalny PM2,5 dla fazy II strefy dodatkowo klasyfikowane były pod względem osiągnięcia poziomu 
dopuszczalnego PM2,5 dla fazy II, strefy kwalifikowane były w dwóch klasach: klasie A1, gdy brak było przekroczeń poziomu 
dopuszczalnego dla fazy II i klasie C1, gdy był przekroczony poziom dopuszczalny dla fazy II. 
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[Dowód: akta kontroli – str. 193-194, 200, 226-227, 232, 264-265, 286] 

3) Dla B(a)P przekroczenia na wszystkich stanowiskach pomiarowych we 
wszystkich pięciu strefach stężenia. W poniższej tabeli przedstawiono 
odnotowane wartości stężeń średniorocznych B(a)P w latach 2013 – 2015 dla 
wszystkich stref oceny jakości powietrza, wg ww. rocznych ocen jakości 
powietrza. 

Tabela 4. Wartości średniorocznych stężeń B(a)P dla stref oceny jakości powietrza w województwie 
śląskim. 

Nazwa parametru Rok 

Strefy  oceny jakości powietrza 

Aglomeracja 
górnośląska 

Aglomeracja 
rybnicko - 

jastrzębska 

Bielsko - 
Biała 

Częstochowa Strefa śląska 

Średnioroczne 
stężenie (wartość 

docelowa 1 ng/m3) 

2013 5-8 ng/m3 6-11 ng/m3 5 ng/m3 3 ng/m3 5-11 ng/m3 

2014 4-9 ng/m3 5-12 ng/m3 5 ng/m3 3 ng/m3 5-10 ng/m3 

2015 5-9 ng/m3 5-11 ng/m3 5 ng/m3 3 ng/m3 5-9 ng/m3 

 

W wyniku oceny ww. pomiarów B(a)P (z uwzględnieniem kryteriów określonych 
w celu ochrony zdrowia) Inspektoratu ustalił dla wszystkich pięciu stref oceny jakości 
powietrza w latach 2013-2015 klasę C68. 

[Dowód: akta kontroli – str. 193-194, 201, 226, 233, 265, 286] 

4) Dla pozostałych badanych zanieczyszczeń powietrza nie przekroczone były 
dopuszczalne wartości stężeń: dwutlenku azotu69, dwutlenku siarki70, 
benzenu71, tlenku węgla72, arsenu73, kadmu74, niklu75, ołowiu76 oraz 
dopuszczalna częstość na rok77 przekroczenia poziomu docelowego 8-godz.78 
ozonu79w 4 strefach (w latach 2013-2014)80 i w 2 strefach w 2015 r.81. 

                                                      
68 Zgodnie z wytycznymi GIOŚ do wykonywania rocznych ocen jakości powietrza w strefach na lata 2013-2015 ze względu na 
zanieczyszczenia B(a)P, w latach 2013 – 2015 strefy te klasyfikowane były w dwóch klasach: klasie A, gdy poziomy stężeń 
zanieczyszczeń nie przekraczały poziomu docelowego oraz klasie C w przypadku, gdy stężenia zanieczyszczeń na terenie 
strefy przekraczały poziomy docelowe, z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu 
w sprawie poziomów substancji w powietrzu. 
69 Poza stacjami komunikacyjnymi (w Katowicach i w Częstochowie) osiągnęły poziom 23-80% wartości dopuszczalnej (40 
µg/m3) w 2013 r., 20-74% wartości dopuszczalnej w 2014 r. i 24-76% wartości dopuszczalnej w 2015 r., a na ww. stacjach 
komunikacyjnych przekroczenia poziomu dopuszczalnego i maksymalnego jedno godzinnego nie przekraczały dopuszczalnej 
częstotliwości ich występowania (18 razy w roku). 
70 Dopuszczalnych stężeń 24-godz. (125 µg/m3) i częstości przekroczeń poziomów dopuszczalnych stężeń 1 godz. (24 razy), 
poza pojedynczymi przypadkami przekroczenia stężeń 24 godz.: 4 przypadkami w 2013 r. i po 1 przypadku w latach 2014 -
 2015 r. 
71 Wartości średnie stężeń nie przekraczały poziomu dopuszczalnego (5 µg/m3) i osiągały od 26-50% tego poziomu w 2013 r., 
27-95% poziomu dopuszczalnego w 2014 r. i 25-76% poziomu dopuszczalnego w 2015 r. 
72 Max stężenie 8-godz. nie przekraczało poziomu dopuszczalnego (10 000 µg/m3) i wynosiły 23-49% tego poziomu w 2013 r., 
22-40% tego poziomu w 2014 r. i 22-61% tego poziomu w 2015 r. 
73 Średnie roczne stężenie nie przekroczyła poziomu docelowego (6 ng/m3)  i wyniosła odpowiednio: 18-37% tego poziomu 
w 2013 r., 33-49% poziomu docelowego w 2014 r. i 38-66% tego poziomu w 2015 r. 
74 Średnie roczne stężenie nie przekroczyła poziomu docelowego (5 ng/m3) i wyniosła odpowiednio: 11-46% tego poziomu 
w 2013 r., 13-55% poziomu docelowego w 2014 r. i 8-23% poziomu docelowego w 2015 r. 
75 Średnie roczne stężenie nie przekroczyła poziomu docelowego ( 20 ng/m3) i wyniosła odpowiednio: 9-23% tego poziomu 
w 2013 r., 10-23% poziomu docelowego w 2014 r. i 5-9% poziomu docelowego w 2015 r. 
76 Średnie roczne stężenie nie przekroczyła poziomu dopuszczalnego (0,5 µg/m3) i wyniosła odpowiednio: 3-11% tego 
poziomu w 2013 r., 5-12% tego poziomu w 2014 r. i 4-9% tego poziomu dopuszczalnego w 2015 r. 
77 <=25 dni. 
78 120 µg/m3. 
79 Liczona jako uśrednienie z ostatnich trzech lat. 
80 W Aglomeracji górnośląskiej, Aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, Częstochowie i Bielsku – Białej. Natomiast w strefie śląskiej 
w tych latach przekraczała ten wskaźnik i wynosiła od 17 do 32 dni w 2013 r. i 16-28 dni w 2014 r.  
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W badanym okresie przekroczony był na terenie całego województwa śląskiego 
poziom celu długoterminowego82 ozonu83.  

W wyniku oceny ww. pomiarów Inspektorat ustalił w latach 2013-2015: klasę A84 dla 
wszystkich pięciu stref oceny jakości powietrza dla ww. zanieczyszczeń, za 
wyjątkiem: dwutlenku azotu (w Aglomeracji górnośląskiej) i ozonu (przez cały okres 
objęty kontrolą w strefie śląskiej i w 2015 r. w Aglomeracji górnośląskiej 
i Aglomeracji rybnicko – jastrzębskiej), dla których ustalił klasę C85. Ze względu na 
przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu dla wszystkich pięciu stref 
Inspektorat ustalił w badanym okresie klasę D286. 

[Dowód: akta kontroli – str. 194-198, 202, 227-230, 234, 265-272] 

Inspektorat, zgodnie z art. 88 ust. 2 POŚ w dniu 30 czerwca 2014 r. sporządził 
Pięcioletnia ocenę jakości powietrza w województwie śląskim za lata 2009-2013 pod 
katem jago zanieczyszczenia: SO2, NOx, NO2, CO, benzenem, O3, pyłem 
zawieszonym PM10, pyłem PM2,5 oraz As, Cd, Ni, Pb i BaP87. W ww. ocenie 
pięcioletniej Inspektorat dokonał oceny jakości powietrze we wszystkich 5 strefach 
oceny jakości powietrza w zakresie wszystkich substancji88, dla których prowadzone 
były oceny roczne na podstawie rozporządzeniem w sprawie stref oceny jakości 
powietrza (w tym: pyłu zawieszonego PM10, pyłu PM2,5 i B(a)P). W ocenie 
pięcioletniej, zgodnie z art. 88 ust. 2 prawa ochrony środowiska Inspektoratu dla 
substancji szkodliwych, związanych z niską emisją przyjął, zgodnie z ww. 
rozporządzeniem w sprawie oceny poziomu substancji następujące kryteria do 
oceny:  

− dla pyłu zawieszonego PM10 (stężenia 24 – godz.): poziom dopuszczalny – 
50 µg/m3, górny próg oszacowania – 35 µg/m3, dolny próg oszacowania – 
25 µg/m3 i dopuszczalna częstość ich przekroczenia w roku kalendarzowym 
– 35 razy, 

− dla pyłu zawieszonego PM10 (rok): poziom dopuszczalny – 40 µg/m3, górny 
próg oszacowania – 28 µg/m3, dolny próg oszacowania – 20 µg/m3, 

− dla pyłu PM2,5 (rok): poziom dopuszczalny – 25 µg/m3, górny próg 
oszacowania – 17 µg/m3, dolny próg oszacowania – 12 µg/m3, 

− dla B(a)P (rok): poziom docelowy – 1 ng/m3, górny próg oszacowania – 0,6 
ng/m3, dolny próg oszacowania – 0,4 ng/m3, 

− wymagania i zalecenia dot. metod ocen rocznych, 

− minimalnej liczby stałych stanowisk pomiarowych stężeń substancji 
szkodliwych w zależności od liczby ludności zamieszkującej daną strefę 
oceny jakości powietrza89. 

                                                                                                                                       
81 W Częstochowie i Bielsku – Białej, a w pozostałych trzech strefach odnotowano przekroczenia tego wskaźnika na 
stanowiskach pomiarowych (w Aglomeracji górnośląskiej w Zabrzu 26 dni, w Aglomeracji rybnicko – jastrzębskiej w Rybniku – 
27 dni i w strefie śląskiej 31-61 dni). 
82 120 µg/m3. 
83 O 31-47% w 2013 r. i o 16-45% w 2014 r. 
84 Ustalaną identycznie jak w przypadku pyłu zawieszonego PM10. 
85 Ustalaną jak w przypadku pyłu zawieszonego PM10. 
86 Zgodnie z wytycznymi GIOŚ do wykonywania rocznych ocen jakości powietrza w strefach na lata 2013-2015 ze względu na 
poziom stężenia ozonu (dla celu ochrony zdrowia) z uwzględnieniem poziomu celu długoterminowego, strefy klasyfikuję się do 
dwóch klas: D1, gdy poziom stężeń ozonu nie przekracza celu długoterminowego i D2, gdy jest wyższy od tego poziomu. 
87 Zwana dalej: „oceną pięcioletnią”. 
88 Łącznie 12 substancji pod katem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia i 3 substancji pod katem 
spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony roślin. 
89 Dla PM10 – po 2 stanowiska dla miast Bielsko – Biała i Częstochowy, 3 stanowiska dla Aglomeracji rybnicko – jastrzębskiej 
oraz po 7 stanowisk dla Aglomeracji górnośląskie i strefy śląskiej. Dla PM2,5: po 1 stanowisku dla miast Bielsko – Biała 
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W wyniku oceny w analizowanych latach (2009-2013) przekroczeń górnych lub 
dolnych progów oszacowania90 w ww. ocenie pięcioletniej Inspektoratu dla 
wszystkich trzech substancji szkodliwych, związanych z niską emisją (pyłu 
zwieszonego PM10, pyłu PM2,5 i B(a)P), dla wszystkich pięciu stref klasę 3b91, co 
wymagało prowadzenia pomiarów intensywnych na stałych stanowiskach 
z obowiązkiem lub priorytetem prowadzenia pomiarów intensywnych na obszarach 
przekroczeń poziomów dopuszczalnych w strefie.  

[Dowód: akta kontroli – str. 318-346 ] 

W okresie objętym kontrolą Inspektorat sporządził i wydał dwa opracowania po 900 
szt.92 dot. stanu środowiska w województwie śląskim w 2013 i 2014 r. 
W opracowaniach tych zawarto m. in. informacje o stanie powietrza w pięciu latach 
sprzed sporządzenia informacji, w tym: wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych 
i gazowych (ze wskazaniem źródeł ich powstawania93) oraz klasyfikację stref ocen 
jakości powietrza dla wszystkich monitorowanych substancji.  

Wg informacji Naczelnika Wydziału Monitoringu Środowiska Inspektoratu do 
drukowania ww. raportów użyto papieru o wysokiej jakości, celem prawidłowego 
odwzorowania palety kolorów (w tym ściśle określonych w przepisach prawa94 ) 
w zawartych w tych opracowaniach: wykresach, mapach, zdjęciach i tabelach. Koszt 
jednostkowy wykonania ww. opracowań wyniósł odpowiednio: 23,63 zł95 (za 
opracowanie dot. 2013 r. liczące 137 str.) i 24,62 zł96 (za opracowanie dot. 2014 r. 
liczące 146 str.). 

Ww. opracowania Inspektorat przesłał m. in.: radom gmin i powiatów oraz urzędom 
gmin i starostwom z terenu województwa śląskiego: za 2013 r. w okresie od 
31 października do 18 grudnia 2014 r., a za 2014 r. w okresie od 5 listopada do 
16 grudnia 2015 r.  

[Dowód: akta kontroli – str. 349-354, 407, 416-425] 

Informacje o zamieszczeniu na stronach internetowych Inspektoratu danych 
z monitoringu ochrony środowiska (w tym z monitoringu powietrza), Inspektorat 
przesłał gminom i starostwom z województwa śląskiego w dniach: 

− od 3 czerwca do 8 lipca 2014 r. – w przypadku danych za 2013 r., 
− od 1 do 11 czerwca 2015 r. – w przypadku danych za 2014 r., 
− od 25 do 31 maja 2016 r. – w przypadku danych za 2015 r. 

 [Dowód: akta kontroli – str. 355-368] 

                                                                                                                                       
i Częstochowy, Aglomeracji rybnicko – jastrzębskiej i strefy śląskiej oraz 5 dla Aglomeracji górnośląskie. Dla B(a)P: po 1 dla 
miast Bielsko – Biała i Częstochowy, Aglomeracji rybnicko – jastrzębskiej oraz po 2 stanowiska dla Aglomeracji górnośląskie 
i strefy śląskiej. 
90 W ocenie pięcioletniej przyjęto, że przekroczenie ww. progów nastąpiło, gdy podczas analizowanych 5 lat, było one 
przekroczone na terenie danej strefy w trzech lub więcej odrębnych latach. 
91 Ustaloną zgodnie ze wskazówkami do pięcioletniej oceny jakości powietrza - uwzględniającymi wymogi dyrektyw 
Parlamentu Europejskiego i Rady : 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. (Dz. Urz. UE L nr 152 z 11.06.2008 r., s.1) 
i 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. UE L nr 23 z 26.01.2005 r., s. 3) oraz decyzji wykonawczej Komisji nr 
2011/850/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. UE L nr 335 z 17.12.2011 r., s. 86)- zatwierdzonymi przez GIOŚ w marcu 
2014 r. Zgodnie z ww. wytycznymi strefy w ocenie pięcioletniej klasyfikowane były w 4 klasach: od klasy 1 („najlepszej”), 
w której najwyższe stężenia zanieczyszczeń w strefie osiągały poziom poniżej dolnego progu oszacowania do klasy 3b 
(„najgorszej”), w której najwyższe stężenia zanieczyszczeń osiągały poziomy powyżej górnego progu oszacowania 
i równocześnie powyżej poziomu dopuszczalnego lub docelowego. 
92 Z czego 850 szt. (w przypadku opracowania za 2013 r.) i 857 szt. (w przypadku opracowania za 2014 r.) Inspektorat 
przekazał organom administracji rządowej i samorządowej, bibliotekom i autorom publikacji, a pozostałe egzemplarze 
pozostały do dyspozycji WIOŚ. 
93 W podziale na: górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energie 
(elektryczna, gaz, parę wodna, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych). 
94 Np. w przypadku monitoringu wód. 
95 Koszt całkowity 21 262,50 zł brutto przy nakładzie 900 szt. 
96 Koszt całkowity 22 160,25 zł brutto przy nakładzie 900 szt. 
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1. NIK zwraca uwagę, że w rocznej ocenie jakości powietrza w województwie 
śląskim za 2013 r. nie uwzględniono dokonywanych pomiarów na 10 stanowiskach 
pomiarowych: 7 stanowiskach manualnych97 (w tym jednego dokonującego 
pomiarów PM10 i B(a)P98 i jednego dokonującego pomiarów PM2,599), 2 
stanowiskach automatycznych100 (obu dokonujących pomiaru PM10) i jednego 
benzenu101. 

Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska Inspektoratu wynikało to 
z dużej awaryjności części sprzętu użytkowanego do 2013 r. (zakupionego 
w większości jeszcze w latach 90-tych XX wieku) oraz przerwami pracy 
wynikającymi z wymiany tego sprzętu na nowszy. Sprzęt służący pomiarom 
w stacjach automatycznych i manualnych był częściowo wymieniany w oparciu 
o środki WFOŚiGW oraz w ramach pozyskanych przez Inspektorat środków 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego102. Z ww. środków pozyskanych 
z UE, Inspektorat realizował w latach 2012 – 2013 projekt pn. Doskonalenie 
systemu zarządzania środowiskiem, poprzez zakup i modernizację sprzętu 
pomiarowo – badawczego WIOŚ, w ramach którego m. in. kontynuował wymianę 
sprzętu pomiarowego jakości powietrza, tj. zakupił i zainstalował 38 urządzeń 
pomiarowych (analizatorów i poborników pyłu), 3 urządzenia do zbierania danych 
oraz jedną stację kontenerową. Wg ww. wyjaśnień powyższe działania 
spowodowały uzyskiwaniem w latach 2014-2015 bardzo dobrych kompletności serii 
pomiarowych i pokryciem pomiarami przekraczającymi 90% prawie na wszystkich 
stanowiskach pomiarowych (z uwzględnieniem okresowych przerw związanych 
z kalibracja urządzeń, wymianą zużytych części i badaniami porównawczymi). 

[Dowód: akta kontroli – str. 189 i 449] 

2. NIK zauważa, że Inspektorat (na stronie internetowej http://spjp.katowice.gov.pl) 
publikuje prognozy stężeń zanieczyszczeń powierza pyłem zawieszonym PM 2,5 
jedynie dla jednej strefy oceny jakości powietrza (dla Aglomeracji górnośląskiej). 
Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska Inspektoratu brak zamieszczania 
informacji o prognozowanych stężeniach pyły PM 2,5 w pozostałych czterech 
strefach oceny jakości powietrza wyjaśnił brakiem podstaw prawnych do 
prognozowania jakości powietrza w zakresie zanieczyszczenia PM 2,5 w systemie 
24-godz. (ustalających dla tego zanieczyszczenia poziom dopuszczalny jedynie 
w okresie średniorocznym). Wg tych wyjaśnień prezentowane na ww. stronie 
prognozy dotyczącej pyłu PM2,5 dla Aglomeracji górnośląskiej mają charakter 
jedynie informacyjny. NIK przyjmując brak prawnego obowiązku publikowania ww. 
prognozy jakości powietrza w zakresie zanieczyszczenia PM 2,5, zwraca uwagę, że 
w całym okresie objętym kontrolą przekroczenia stężenia dopuszczalnego pyłu 
PM 2,5 (powiększonego o margines tolerancji) stwierdzono we wszystkich pięciu 
strefach oceny jakości powietrza. W związku z powyższym zdaniem NIK Inspektorat 
winien podjąć działania, celem zapewnienia informacji o prognozowanym stężeniu 
pyłu PM 2,5 dla mieszkańców wszystkich stref w województwie śląskim. 

[Dowód: akta kontroli – str. 404, 407-408, 435-436] 

 

                                                      
97 W Żywcu przy ul. Kopernika 6 stanowisk i w Tarnowskich Górach – 1 stanowisko. 
98 W Żywcu. 
99 W Tarnowskich Górach. 
100 W Ustroniu i w Częstochowie Al. Armii Krajowej. 
101 W Czerwonce Leszczynach. 
102 Pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  



 

15 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

2. Kontrole przestrzegania przepisów o ochronie środowiska dotyczące 
niskiej emisji. 

W okresie objętym kontrolą, Inspektorat zaplanował oraz przeprowadzał kontrole 
zagadnień związanych z ograniczeniem niskiej emisji. W rocznym planie kontroli na 
2014 r.103 ujęto 14 takich kontroli104 w urzędach gmin i miast, których celem było 
„Sprawdzenie wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza 
i planach działań krótkoterminowych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, 
starostę oraz inne podmioty”. W rocznym planie kontroli na 2015 r.105 Inspektorat 
zaplanował 14 kontroli106 w urzędach gmin i miast, których celem było: 
„Sprawdzenie wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza 
i planach działań krótkoterminowych”. Natomiast na 2016 r. w rocznym planie 
kontroli107 Inspektorat przewidział przeprowadzenie 13 kontroli108 w urzędach gmin 
i miast, których celem było: „Sprawdzenie wykonywania zadań określonych 
w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych”. 

Jak wyjaśnił J. Rasała – gł. specjalista w Zespole kontroli powietrza Wydziału 
Inspekcji Inspektoratu, brak w planie kontroli na 2013 r. kontroli gmin w zakresie 
realizacji zadań określonych w POP, wynikał z nie uwzględnienia przez GIOŚ takich 
zadań w celach kontroli na 2013 r. Pomimo tego w 2013 r. (przed okresem objętym 
kontrolą) Inspektorat przeprowadziła 4 kontrole (w okresie maj-czerwiec 2013 r.) dot. 
realizowanie przez gminy zadań określonych w POP, tj. w gminach: Janów, 
Myszków, Czechowice-Dziedzice i Żywiec. 

[Dowód: akta kontroli – str. 23-177 i 452] 

W okresie objętym kontrolą109 WIOŚ przeprowadził wszystkie zaplanowane na lata 
2014-2015 kontrole gmin (po 14 w 2014110 i w 2015 r.111), w których skontrolował 
realizacje przez te gminy obowiązujących programów ochrony powietrza. W wyniku 
ww. kontroli stwierdzono m. im., że w 7 gminach112 nie osiągnięto docelowego 
efektu ekologicznego dla B(a)P i pyłów113. Kontrole te wykazały również, że: 
w przypadku: 14 kontrolowanych gmin114 nie wprowadzono lub nie zaktualizowano 
Programów Ograniczenia Niskiej Emisji115, a w przypadku 3 miast116 nie 
wprowadzono lub nie zaktualizowano Miejskich Programów Ochrony Powietrza117, 

                                                      
103 Przesłanym do zatwierdzenia przez Wojewodę Śląskiego pismem IN.VII.7020.18.2013.A.W z 31.12.2013 r. 
104 Na łącznie 526 planowanych przez WIOŚ kontroli w 2014 r. 
105 Przesłanym Wojewodzie Śląskiemu pismem IN.VII.0430.1.2014.Ł.K. z 10.12.2014 r. 
106 Na łącznie 592 kontrole planowane przez WIOŚ w 2015 r. 
107 Przesłanym do Wojewody Śląskiego pismem IN.VII.0430.1.2015.Ł.K. z 30.12.2014 r. 
108 Na łącznie 559 planowane w 2016 r. przez WIOŚ kontrole. 
109 Od dnia 1 września 2013 r. do dnia 25 maja 2016 r. 
110 Gminy: Bytom, Chorzów, Rybnik, Wodzisław Śl., Ustroń, Bielsko – Biała, Zawiercie, Jeleśnia, Cieszyn, Lubliniec, 
Blachownia, Łazy, Ogrodzieniec i Radzionków. 
111 Gminy: Świętochłowice, Zabrze, Ruda Śl., Mysłowice, Siemianowice Śl., Katowice, Węgierska Górka, Łodygowice, 
Pszczyna, Pawłowice, Kłobuck, Tarnowskie Góry, Kalety i Kroczyce. 
112 Chorzów, Rybnik, Bielsko – Biała, Cieszyn, Ruda Śl., Katowice i Węgierska Górka. 
113 W POP dla odpowiednich stref zadania: GÓR 2.2, GÓR 2.6, GÓR 2.9, RNJO2, BB22, BŻ 11 i BŻ 16. 
114 W Gminach: Bytom, Lubliniec, Blachownia, Łazy, Ogrodzieniec, Radzionków, Świętochłowice, Zabrze, Ruda Śl., Mysłowice, 
Kłobuck, Pszczyna, Węgierska Górka i Tarnowskie Góry. 
115 W POP dla odpowiednich stref zadania: GÓR 1, GÓR 30, GÓR 1.13, CL 03, CL 05, TBE 5, TBE 7, TBE 9, TBE 22, BŻ 7, 
BP 04. 
116 Chorzów, Rybnik i Siemianowice Śl. 
117 W POP zadania GÓR 30 i RNJ 14. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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w 15 kontrolowanych gminach118 nie zaktualizowano planów zapotrzebowania 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy119, w 4 gminach120 nie 
stworzono systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania 
wymaganego efektu ekologicznego, a w 3 gminach121 system taki stworzono po 
terminach wymaganych w POP122. Ww. kontrole wykazały również, że 4 gminy123 
nie przekazywały Marszałkowi Województwa Śląskiego terminowo pomiarów 
natężenia ruchu, a 3 gminy124 nie podjęły działań w zakresie monitoringu pojazdów 
opuszczających place budowy, pod katem ograniczania zanieczyszczenia dróg, 
prowadzącego do niezorganizowanej emisji pyłów. Ponadto ww. kontrole stwierdziły 
w 6 kontrolowanych gminach brak realizacji następujących zadań wymaganych 
w POP: 

− nie opracowanie szczegółowego planu i harmonogramu wdrożenia projektu 
i systemu przetwarzania informacji oraz opracowania systemu monitoringu 
i raportowania125 przez Gminę Bytom, 

− nie wykonanie zadań dot.: budowy i rozbudowy układu ścieżek rowerowych 
w Aglomeracji Górnośląskiej126, szeroko rozwiniętych ofert edukacji 
ekologicznej dla młodzieży szkolnej i mieszkańców, mających na celu 
propagowanie ekologicznych rozwiązań w zakresie spalania paliw, 
korzystania z sieci cieplnych, energooszczędności itp.127 oraz 
uwzględnienia w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza 
poprzez odpowiednie przygotowanie specyfikacji zamówień publicznych 
(np. przy zakupie środków transportu spełniających odpowiednie normy 
emisji spalin, czy prowadzenie prac budowalnych w sposób ograniczający 
niezorganizowaną emisje pyłów)128 przez Gminę Mysłowice, 

− niezlikwidowanie części lokalnych kotłowni129, niewprowadzenie polityki 
parkingowej w centrum miasta, wymuszającej ograniczenia w korzystaniu 
z samochodu130 przez Gminę Siemianowice Śląskie, 

− niedotrzymanie terminu budowy drugiej linii technologicznej w Zakładzie 
Utylizacji Odpadów w Katowicach131 przez Gminę Katowice, 

− nie dokonanie wymaganych zmian w regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie miast i gmin, poprzez wprowadzenie zapisów 
zakazujących spalaniu odpadów ulegających biodegradacji na terenach 
ogrodów działkowych i przydomowych przez Gminę Pawłowice, 

− nie wprowadzenia zasad stosowania czyszczenia ulic  metoda mokrą przez 
gminy Zabrze i Węgierska Górka. 

                                                      
118 Chorzów, Rybnik, Jeleśnia, Ustroń, Bielsko – Biała, Cieszyn, Zawiercie, Łazy, Ruda Śl., Mysłowice, Siemianowice, 
Katowice, Pawłowice, Pszczyna i Łodygowice.  
119 W POP dla poszczególnych stref zadania: GÓR 43, RNJ 28, BŻ 38, BB 22, TBE 49, BP 27. 
120 Bytom, Pszczyna, Kłobuck i Łodygowice. 
121 Wodzisław Śl., Zabrze, Mysłowice. 
122 W POP dla poszczególnych stref zadania: GÓR 2.1, GÓR 2.7, GÓR 2.14, RWO 15, BŻ 14, BP 09, CL 11. 
123 Bytom, Chorzów, Zabrze i Bielsko – Biała. 
124 Chorzów, Świętochłowice i Siemianowice Śl. 
125 W POP zadanie GÓR 30. 
126 W POP zadanie GÓR 27. 
127 W POP zadanie GÓR 31. 
128 W POP zadanie GÓR 43. 
129 W POP zadanie GÓR 3.3. 
130 W POP zadanie GÓR 35. 
131 W POP zadanie GÓR 4. 
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Ww. kontrole wykazały ponadto, że na 28 skontrolowanych, 18 gmin132 
z opóźnieniem przekazywały do Marszałka Województwa Śląskiego133 oraz 
właściwych starostów sprawozdania z realizacji POP, a 3 gminy nie przekazały 
sprawozdań rocznych z realizacji zadań POP do Marszałka (Gmina Siemianowice 
Śl. za lata 2010-2013, Gmina Mysłowice za 2010 r. i Gmina Świętochłowice za 
2011 r.). Ponadto w sporządzonych i przesłanych sprawozdaniach 7 gmin134 nie 
uwzględniały rozliczenia wszystkich zadań nałożonych na gminy w harmonogramie 
rzeczowo – finansowym POP. 

[Dowód: akta kontroli – str. 178-184] 

W wyniku ww. kontroli wszystkim 28 skontrolowanym gminom Inspektorat wydał 
w trybie art. 96a ust. 1 POŚ zalecenia pokontrolne, na które otrzymał od wszystkich 
gmin odpowiedzi o podjętych działaniach w zakresie realizacji zadań wskazanych 
w zaleceniach pokontrolnych. W jednym przypadku135, na wniosek skontrolowanej 
jednostki Inspektorat odstąpił od obowiązku realizacji części zaleceń136 w związku 
ze zmianą POP137. W trzech przypadkach ŚWIOŚ wydał decyzję wymierzająca kary 
pieniężne po 10,0 tys. zł.: 

• Prezydentowi Miasta Chorzów138 i Burmistrzowi Miasta Ustroń139 za 
niedotrzymanie terminów przekazywania sprawozdania z realizacji POP. 
W wyniku złożonych odwołań obie kary zostały uchylone decyzjami Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska140, który uznał, że art. 315a ust. 1 pkt 3 POŚ 
stanowi podstawę do wymierzania kary za nieterminową realizacje zadań 
określonych w POP (mających na celu osiągnięcie oczekiwanego efektu 
ekologicznego). Natomiast sprawozdania stanowią jedynie formę 
udokumentowania realizacji tych zadań i nieprawidłowości w tym zakresie nie 
podlegają ukaraniu. 

• Burmistrzowi Miasta Kłobuck za niedotrzymanie terminu przygotowania 
programu ograniczenia niskiej emisji (PONE) w 2012 r. i nie stworzenia 
systemu organizacyjnego celem jego realizacji w latach 2012-2020141, którą 
GIOŚ utrzymał w mocy142.  

W pozostałych stwierdzonych przypadkach Inspektorat nie wymierzył kar ponieważ: 
stwierdzone nieprawidłowości nastąpiły przed wejściem w życie art. 315a POŚ143, 
w związku z ww. zmianą POP w wyniku której zadania te nie były kontynuowane lub 
zostały określone jako wspomagające nieobligatoryjne, stwierdzone 
nieprawidłowości nie dotyczyły terminów realizacji zadań bądź wyznaczony termin 
realizacji zadania jeszcze nie upłynął. Ponadto Inspektorat odstąpił od ukarania 

                                                      
132 Bytom, Chorzów, Rybnik, Zawiercie, Ustroń, Wodzisław Śl., Blachownia, Łazy, Radzionków Świętochłowice, Zabrze, 
Węgierska Górka, Łodygowice, Pszczyna, Pawłowice, Kłobuck, Tarnowskie Góry i Kroczyce. 
133 Zwanego dalej: „Marszałkiem”. 
134 Jeleśni, Ustronia, Bielska – Białej, Cieszyna, Łodygowic, Pszczyny i Pawłowic. 
135 Urzędu Miasta Bytomia i wydanych zaleceń pokontrolnych z 17.09.2014 r. 
136 Dot. przekazywania pomiarów natężenia ruchu drogowego, wprowadzenia Planu Redukcji Emisji Przemysłowych oraz 
opracowania szczegółowego planu i harmonogramu wdrożenia projektu systemu przetwarzania informacji i systemu 
monitoringu i raportowania. 
137 Dokonaną przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwała Nr IV/57/3/2014 z 17.11.2014 r., w wyniku której zadania nie były 
kontynuowane lub zostały określone jako wspomagające nieobligatoryjne. 
138 Decyzją IN.I.7062.7.2014.DB.KG z 19.11.2014 r. 
139 Decyzją DBIN.7062.65.2014.MK.MG z 15.09.2014 r. 
140 Zwany dalej: „GIOŚ”, odpowiednio decyzjami DliO-420/730/2014/oł  z 6.10.2015 r. i DliO-420/609/2014/ol z 30.04.2015 r. 
141 Decyzją Nr 10/2016 z 1.02.2016 r. 
142 Decyzja DIiO-420/173/2016/oł z 29.06.2016 r. 
143 W dniu 1 maja 2012 r., zgodnie z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 460). 
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w przypadku nieprawidłowości dot. sprawozdań z realizacji POP stwierdzonych po 
otrzymaniu ww. decyzji GIOŚ dot. kary dla Burmistrza Ustronia144. 

 [Dowód: akta kontroli – str. 369-385 i 456-469 ] 

W okresie objętym kontrolą do Inspektoratu wpłynęło ogółem 66145 zapytań, skarg 
i zgłoszeń mieszkańców lub innych podmiotów związanych z jakością powietrza na 
terenie województwa śląskiego. W odpowiedzi na które Inspektorat m. in.: w 16 
przypadkach skierował pisma do właściwych urzędów gmin o podjęcie działań 
celem ograniczenia emisji (pylenia) lub przekazywał interwencję do tych jednostek 
wg właściwości, w 11 przypadkach informował wnioskodawców o kompetencjach 
i właściwościach inspekcji ochrony środowiska. W pozostałych przypadkach 
Inspektorat poinformował wnioskodawców m. in. o: poziomie stężeń zanieczyszczeń 
powietrza, obowiązujących w tym zakresie normach, ilościach punktów pomiaru tych 
zanieczyszczeń i przyczynach złej jakości powietrza (w tym związanych z niską 
emisją. 

[Dowód: akta kontroli – str. 386-403] 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

 

IV. Uwagi i wnioski 
 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli146, wnosi o: 
Rozważenie publikowania prognozy stężeń zanieczyszczeń powierza pyłem 
zawieszonym PM 2,5 dla wszystkich stref oceny jakości powietrza 
w województwie śląskim. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 25 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

                                                      
144 11.05.2015 r. 
145 W tym 8 w 2013 r., 22 w 2014 r., 21 w 2015 r. i 15 w 2016 r. (do dnia 25.05.2016 r.). 
146 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096, zwana dalej: „ustawą o NIK”. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Katowice, dnia 28 lipca 2016 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Nadzorujący kontroler  

doradca ekonomiczny 
Bogusław Gębica 
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