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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/078 – Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy 1. Beata Pękul, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/307/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Jerzy Piasecki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/310/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Katowicach, 40-098 Katowice, Młyńska 41 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice2 

 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie NIK3, Miasto Katowice w latach 2014-2017 (I półrocze) podejmowało 
i realizowało szereg działań mających na celu poprawę jakości powietrza na swoim 
obszarze i ograniczenie jego zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi (PM10 i PM2,5)4, 
benzo(a)pirenem (BaP)5 oraz dwutlenkiem azotu (NO2)6, w tym działania 
informacyjno-edukacyjne i kontrolne.  

                                                      
1 Dalej „Urząd”, „Miasto” lub Miasto „Katowice”. 
2 Dalej „Prezydent”. 
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 PM – pył zawieszony (ang. particulate matter) jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek 
stałych, ciekłych lub obu naraz, zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. 
Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. 
benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Cząstki te różnią się wielkością, składem i pochodzeniem. Może on 
powodować lub pogłębiać choroby płuc i układu krążenia, zawał serca i arytmię. Wpływa również na ośrodkowy układ 
nerwowy i układ rozrodczy i może powodować choroby nowotworowe. W ostatecznym rezultacie może powodować 
przedwczesną śmierć. PM10 i PM2,5 to odpowiednio cząstki pyłu o średnicy aerodynamicznej mniejszej niż 10 mikrometrów 
(µm) i mniejszej niż 2,5 µm.  
5 Benzo(a)piren – organiczny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą co związane jest 
z jego zdolnością kumulacji w organizmie. Podobnie jak inne WWA, jest związkiem silnie rakotwórczym. Do innych działań 
niepożądanych zalicza się podrażnienie oczu, nosa, gardła i oskrzeli. Benzo(a)piren jest częstym składnikiem zanieczyszczeń 
powietrza, powstającym w wyniku niskiej emisji. 
6 Dwutlenek azotu to gaz o barwie brunatnej i duszącej woni. Toksyczne działanie dwutlenku azotu polega na ograniczaniu 
dotlenienia organizmu. Obciąża on zdolności obronne ustroju na infekcje bakteryjne, działa drażniąco na oczy i drogi 
oddechowe, jest przyczyną zaburzeń w oddychaniu, powoduje choroby alergiczne, m.in. astmę – szczególnie u dzieci 
mieszkających w miastach narażonych na smog. Dwutlenek azotu miejscowo drażni spojówki oraz śluzówki i może prowadzić 
do intensywnego podrażnienia dróg oddechowych oraz płuc. Tlenki azotu są współodpowiedzialne za smog fotochemiczny 
(typ smogu powstający w słoneczne dni przy dużym ruchu ulicznym) oraz podwyższoną zawartość ozonu w atmosferze (tlenki 
azotu obecne w spalinach samochodowych w obecności światła wchodzą w reakcje prowadzące do powstania silnych 
utleniaczy, m.in. ozonu). 

Ocena ogólna 
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W Programie Ochrony Powietrza z 2014 r.7 wskazano przewidywane efekty 
ekologiczne w ramach działania naprawczego dot. ograniczenia emisji ze źródeł 
spalania paliw o małej mocy (do 1 MW) do roku 2020. W POP nie określono 
szacowanego efektu ekologicznego (wskaźnika rezultatu) oraz okresowych, jak 
i docelowych wartości dla wskaźników produktu dla większości pozostałych działań 
naprawczych (poza ograniczeniem niskiej emisji). W efekcie nie było możliwe 
dokonanie oceny tempa realizacji wszystkich zadań określonych w tym programie. 
W ocenie NIK, powyższe braki utrudniają lub wręcz uniemożliwiają przeprowadzanie 
ewaluacji podejmowanych działań, która powinna służyć ocenie skuteczności 
podejmowanych działań oraz planowaniu dalszej, najbardziej efektywnej (w tym 
z punktu widzenia optymalnego wykorzystania środków publicznych) polityki 
ochrony środowiska. 

Miasto uwzględniło problematykę ochrony powietrza w swoich dokumentach 
programowych8, dokonując w nich m.in. diagnozy przyczyny zanieczyszczenia 
powietrza oraz określając działania naprawcze mające na celu ograniczenie stopnia 
zanieczyszczenia, głównie poprzez ograniczenie tzw. niskiej emisji.  

Zapewniono warunki umożliwiające podjęcie działania naprawczego, 
przewidzianego w POP, ukierunkowanego na ograniczenie emisji powierzchniowej, 
poprzez ustalenie zasad udzielaniu dotacji celowej na wymianę niskosprawnych 
pieców i kotłów wykorzystujących paliwa stałe na inne niskoemisyjne źródła ciepła. 

Koszty realizacji, w latach 2014-2017 (I półrocze), działań naprawczych określonych 
w POP wyniosły w kontrolowanym okresie 61 415 990 zł, w tym: 410 333 zł 
wydatkowano na programowanie (przygotowanie)9; 11 894 612 zł na działania 
związane z ograniczeniem emisji ze źródeł powierzchniowych - w wyniku czego 
w 1 563 lokalach ogrzewanych paliwami stałymi nastąpiła zmiana ogrzewania m.in. 
na: ogrzewanie gazowe (716 lokali), na kotły niskoemisyjne (318 lokali), z sieci 
zdalaczynnej (95 lokali), kolektory słoneczne (238 lokali) oraz rozpoczęto  
proces termomodernizacji 46 budynków użyteczności publicznej; 48 986 973 zł 
z ograniczeniem emisji ze źródeł liniowych - na wykonanie dokumentacji 
projektowych dotyczących Katowickich Systemów Zintegrowanych Węzłów 
Przesiadkowych10 oraz 124 072 zł na realizację działań informacyjno-
edukacyjnych11.  

Zdaniem NIK, pozytywnie należy ocenić również systematyczny wzrost liczby 
kontroli przeprowadzanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w zakresie 
przestrzegania zakazu spalania odpadów.  

Biorąc jednak pod uwagę stopień realizacji założeń Programu Ochrony Powietrza 
w porównaniu do planowanych do osiągnięcia efektów ekologicznych, a także wyniki 
uzyskane na stacjach pomiarowych funkcjonujących na terenie Miasta działania te 

                                                      
7 Zwanym dalej POP z 2014 r. 
8 Programy ochrony środowiska, założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz plan 
gospodarki niskoemisyjnej. 
9 W tym: 101 906 zł na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice9 (Przyjętego uchwałą  
nr LVI/1319/14 Rady Miasta Katowice z 29 października 2014 r. – 98 400 zł i przyjętego uchwałą nr XIX/374/15 Rady Miasta 
Katowice z 17 grudnia 2015 r. – 3 506 zł); 229 887 zł na opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice (przyjętego uchwałą nr LVI/1311/14 Rady Miasta Katowice  
z 29 października 2014 r.); 78 540 zł na opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Katowice (Przyjętego uchwałą 
nr LVI/1318/14 Rady Miasta Katowice z 29 października 2014 r. – 19 500 zł i przyjętego uchwałą nr XLIV/832/17 Rady Miasta 
Katowice z 22 czerwca 2017 r. – 59 040 zł). Środki na realizację tych działań pochodziły z budżetu Miasta i środków Unii 
Europejskiej. 
10 W tym: na wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących Katowickich Systemów Zintegrowanych Węzłów 
Przesiadkowych (węzeł „Zawodzie”, węzeł „Brynów Pętla”, węzeł „Ligota”, węzeł „Sądowa”); rozbudowę Drogi Krajowej Nr 81 
oraz czyszczenie ulic. 
11 Środki własne Miasta stanowiły 38,7 % środków przeznaczonych na programowanie, 24,5 % środków przeznaczonych  
na działania mające na celu ograniczenie emisji ze źródeł liniowych, 42,7 % środków przeznaczonych na ograniczenie emisji 
ze źródeł powierzchniowych. Wydatki na działania edukacyjne w całości pochodzą z budżetu Miasta. 
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należy uznać za niewystarczające w odniesieniu do potrzeb, ponieważ w latach 
2014 – 2016, jakość powietrza znacząco odbiegała od wymaganych standardów 
i poziomów, których dotrzymywanie ogranicza negatywny wpływ zanieczyszczeń 
powietrza na zdrowie ludzkie12. 

Z uwagi na niejednolitą metodykę określania efektów ekologicznych do oceny 
stopnia realizacji założeń Programu ochrony powietrza – zarówno w skali całego 
województwa, jak i kontrolowanych gmin wykorzystano ekspertyzę firmy 
zewnętrznej wykonanej na zlecenie NIK. Wynika z niej, że w latach 2014-2016 
osiągnięto w Mieście redukcję wielkości emisji ze źródeł powierzchniowych: PM10, 
PM2,5 i BaP na poziomie odpowiednio: 3,9 %, 4,8 % i 4,0 % założonej do osiągnięcia 
do 2020 r. wartości13. W przypadku Programu ochrony powietrza z grudnia 2017 r.14 
wskaźniki te wyniosły 3,0 % dla PM10 (880,93 Mg/rok) i PM2,5 682,21 Mg/rok)  
oraz 4,8 % dla BaP. (0,33 Mg/rok). 

Oznacza to, że dotychczasowe tempo działań naprawczych nie pozwoli na 
osiągnięcie wymaganych efektów do czasu zakończenia realizacji Programu 
ochrony powietrza (na koniec 2020 r.), a także będzie niewystarczające dla realizacji 
do 2027 r. założeń określonych w aktualizacji tego Programu z grudnia 2017 r. Przy 
dotychczasowym tempie działań Miasto osiągnie wymagane w POP z 2017 r. efekty 
w postaci redukcji emisji ze źródeł powierzchniowych, która jest główną przyczyną 
niedostatecznej jakości powietrza na jego obszarze, po ok. 100 latach w przypadku 
PM10, PM2,5 i ok. 63 latach jeśli chodzi o BaP. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Dokumenty programowe 

1.1. W obowiązującej w okresie objętym kontrolą uchwale Rady Miasta Katowice  
nr LII/1068/05 z dnia 19 grudnia 2005 r. Strategii rozwoju miasta Katowice, 
w kierunkach działania – w polu „Jakość życia”, w celu: „Katowice miastem 
zapewniającym mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we 
wszystkich dzielnicach miasta”, jako jeden z kierunków jego osiągnięcia wskazano: 
„wspieranie przebudowy komunalnych systemów energetycznych”. Natomiast 
w uchwalonej Strategii w dniu 17 grudnia 2015 r. (uchwała nr XIX/365/15) w celach 
strategicznych „Jakość życia”, w kierunkach działań wskazano m.in. rozwój 
i modernizację budownictwa mieszkalnego, energetyczną przebudowę miasta, 
stworzenie katowickiego systemu monitorowania i poprawy powietrza i wód. 
Natomiast w celu strategicznym „Transport i logistyka miejska”, budowę 
Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 5-43) 
1.2. Do zadań realizowanych w POP z 2014 r. zaliczono, m.in. ograniczenie emisji 
ze źródeł spalania paliw o małej mocy (do 1MW), aktualizację i kontynuację 

                                                      
12 Według danych pochodzących ze stacji pomiarowych zlokalizowanych na terenie Miasta w latach 2014-2016 nie były 
dotrzymywane standardy jakości powietrza dotyczące PM10. Stężenia średnioroczne tej substancji kształtowały się na 
poziomie od 95% do 123% poziomu dopuszczalnego, a liczba dni z przekroczeniem stężeń dobowych na poziomie od 189% 
do 317% tego poziomu. Z kolei stężenia roczne PM2,5 mieściły się w przedziale od 106% do 151% poziomu dopuszczalnego. 
W przypadku BaP stężenia średnioroczne zawierały się w przedziale od 500% do 620% wartości normatywnej, a dla NO2 
ukształtowały się na poziomie od 74% do 146% poziomu dopuszczalnego. 
13 Wg sprawozdań z realizacji POP składanych przez Miasto wielkość redukcji emisji substancji szkodliwych osiągnięta  
w latach 2014-2016 wynosiła: PM10, PM2,5 i BaP na poziomie odpowiednio: 10,49 %, 8,67 % i 11,1 % założonej do osiągnięcia 
do 2020 r. wartości. Natomiast wg sprawozdań z udzielenia dotacji celowej na zadania związane ze zmianą systemu 
ogrzewania na proekologiczne, zainstalowaniem odnawialnych źródeł energii oraz usunięciem wyrobów zawierających azbest 
wyniki uzyskanej redukcji emisji były zbliżone do szacunków prezentowanych w ekspertyzie wykonanej dla NIK i wyniosły 
odpowiednio: 4,2%, 3,6% i 9,8% (przy czym w roku 2014 nie wyznaczono redukcji emisji dla PM2,5.). 
14 Przyjętego uchwałą nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. 
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Programu Ograniczenia Niskiej Emisji15, modernizację, rozbudowę, budowę dróg 
strefy Aglomeracja Śląska, kontrolę gospodarstw domowych w zakresie posiadania 
umów na odbiór odpadów oraz przestrzeganie zakazu spalania odpadów.  

(dowód: akta kontroli str.44-67) 
1.3. Rada Miasta Katowice uchwałami nr XV/268/11 z dnia 26 października 2011 r. 
oraz nr LVI/1318/14 z dnia 29 października 2014 r. przyjęła „Program Ochrony 
Środowiska dla Miasta Katowice”16. Zakres działań obejmujący problematykę 
ochrony powietrza w POŚ był zbieżny z POP obowiązującymi na terenie 
Województwa Śląskiego, przyjętymi przez Sejmik Województwa Śląskiego 
uchwałami w dniu 16 czerwca 2010 r., i w dniu 17 listopada 2014 r. I tak, np. POŚ, 
jak i POP przewidywały realizację m.in. zadań: 

− aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło 
i gaz ziemny dla Miasta Katowice”, 

− termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, 
− przebudowa strefy śródmiejskiej Miasta Katowice. 

(dowód: akta kontroli str.49-66)  
1.4. W okresie objętym kontrolą Rada Miasta Katowic uchwałami nr XXXVI/478/01 
z dnia 21 czerwca 2001 r. oraz nr LVI/1311/14 z dnia 29 października 2014 r. 
przyjęła i dokonała aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe. 

(dowód: akta kontroli str. 161-162 i 166) 
W planie z czerwca 2001 r. uwzględniono konieczność poprawy jakości powietrza, 
m.in. poprzez: 
− odtworzenie i modernizację źródła ciepła polegającego na wprowadzeniu 
skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz obniżeniu wskaźników 
emisji zanieczyszczeń, 
− likwidację małych kotłowni węglowych pracujących na potrzeby sieci 
ciepłowniczych, 
− promowanie przedsięwzięć polegających na likwidacji małych lokalnych 
ciepłowni węglowych i przechodzeniu na zasilanie odbiorców z sieci ciepłowniczej, 
gazowej lub instalacji źródeł kompaktowych wytwarzających ciepło i energię 
elektryczną w skojarzeniu z zasileniem gazowym, 
− promowanie przedsięwzięć związanych ze zwiększeniem efektywności 
wykorzystania energii cieplnej (termorenowacja i termomodernizacja oraz 
wyposażenie w elementy pomiarowe i regulacyjne, wykorzystywanie ciepła 
odpadowego), 
− dla nowo projektowanych obiektów wydawanie decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu uwzgledniających proekologiczną i energooszczędną 
politykę miasta (np. wykorzystywanie źródeł energii przyjaznych ekologicznie, 
stosowanie energooszczędnych technologii w budownictwie i przemyśle), 
− popieranie i promowanie indywidualnych działań właścicieli lokali polegających 
na przechodzeniu do użytkowania na cele grzewcze i sanitarne ekologiczne 
czystszych rodzajów paliwa lub energii elektrycznej albo energii odnawialnej. 

Natomiast w aktualizacji z października 2014 r. założono m.in.:  
− propagowanie i popieranie inwestycji budowy źródeł kompaktowych 
wytwarzających ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu z zasilanych paliwem 
niskoemisyjnym (gaz ziemny, olej opałowy, gaz płynny), 
− dążenie do likwidacji indywidualnego ogrzewania węglowego poprzez 
rozbudowę systemu ciepłowniczego (budowa kompaktowych węzłów 

                                                      
15 Zwana dalej „PONE”. 
16 Zwany dalej „POŚ”. 
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ciepłowniczych) i gazowniczego (stosowanie indywidualnych instalacji ogrzewania 
gazowego), 
− kontynuowanie przedsięwzięć związanych ze zwiększeniem efektywności 
wykorzystania energii cieplnej w obiektach miejskich (termomodernizacja budynków, 
modernizacja wewnętrznych systemów grzewczych oraz wyposażenie w elementy 
pomiarowe i regulacyjne, wykorzystacie ciepła odpadowego), a także wsparcie 
organizacyjno-prawne przedsięwzięć termomodernizacyjnych podejmowanych  
przez użytkowników indywidualnych (np. prowadzenie doradztwa, audytingu 
energetycznego),  
− popieranie i promowanie indywidualnych działań właścicieli lokali polegających 
na przechodzeniu do użytkowania ekologicznie czystszych rodzajów paliwa, energii 
elektrycznej albo energii odnawialnej. 

(dowód: akta kontroli str. 164-165 i 167-169)  
1.5. Rada Miasta uchwałą nr LVI/1319/14 z dnia 29 października 2014 r. przyjęła 
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”17, a uchwałą nr XIX/374/15 
z dnia z dnia 17 grudnia 2015 r. przyjęła do realizacji aktualizację tego dokumentu. 
PGN określał cele szczegółowe do których zaliczono, m.in.;  

− realizację idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie oszczędnego 
gospodarowania energią,  
− zwiększenie efektywności wykorzystania energii i paliw w budynkach, 
− przeznaczonych w pierwszej kolejności do modernizacji. 
− zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu  
na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną oraz jakość powietrza, 
− promocję przyjaznych dla mieszkańców systemów zaopatrzenia w paliwa  
oraz energię, 
− wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dostępnych na terenie miasta, 
− promocje budownictwa energooszczędnego, 
− promocję wykorzystywania efektywnych energetycznie rozwiązań 
w oświetleniu, 
− promocję i realizację wizji zrównoważonego transportu z uwzględnieniem 
transportu publicznego, indywidualnego jak również rowerowego. 
Ponadto w ramach realizacji wszystkich przedsięwzięć w PGN do 2020 r. założono 
coroczną redukcję emisji CO2 o 11625 Mg. 

 (dowód: akta kontroli str. 170-177)  
 

Informacje do planowania działań naprawczych 

2. Miasto Katowice nie posiada własnych czujników do pomiaru zanieczyszczenia 
powietrza. Informacje na temat jakości powietrza w Katowicach pochodziły ze stacji 
monitoringu jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Katowicach18 i dostępne były na stronach internetowych WIOŚ i Urzędu. 

Dane na temat jakości powietrza pochodzące m.in. ze stacji monitoringu WIOŚ 
wykorzystywane były dla ustalania poszczególnych poziomów Planu działań 
krótkoterminowych oraz do bieżących działań informacyjnych. 
Na potrzeby realizacji bieżących działań informacyjnych oraz wprowadzających 
poszczególne poziomy Planu działań krótkoterminowych wykorzystywane były dane 
pochodzące ze stacji monitoringu jakości powietrza WIOŚ.  
Informacje o jakości powietrza podawane były na antenie TVP Katowice (Magazyn 
Meteo, Ekopogoda), na tablicy świetlnej znajdującej się na budynku Wojewódzkiego 
                                                      
17 Zwany dalej „PGN”. 
18 Zwanego dalej: „WIOŚ”. 
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Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na tablicach Systemu 
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (źródło danych: WIOŚ). W ramach 
międzynarodowego projektu o nazwie „AWAIR” miasto Katowice, wraz z partnerami 
z innych miast europejskich, otrzymało dofinansowanie zadania z programu 
„INTERREG EUROPA CENTRALNA”. Istniejący PDK zostanie zaktualizowany, 
uzupełniony oraz wyposażony w procedury wdrażania i monitorowania zadań. 
Planuje się m.in. realizację zadania pilotażowego, polegającego na montażu 
w wybranych lokalizacjach (żłobki, przedszkola, domy dziecka, domy pomocy 
społecznej) czujników zanieczyszczeń powietrza i prezentacja multimedialna 
wyników na utworzonej platformie internetowej oraz w poszczególnych lokalizacjach 
jednostek. (127 czujników powietrza i 153 ekrany multimedialne).  

(dowód: akta kontroli str. 1605) 

Raporty WIOŚ o stanie środowiska w województwie śląskim w poszczególnych 
latach 2013, 2014, 2015 i 2016 zostały przyjęte na sesji Rady Miasta Katowice 
odpowiednio w dniu: 28 stycznia 2015 r., 27 stycznia 2016 r., 14 grudnia 2016 r.  
i 14 grudnia 2017 r.19  

Działania te wypełniły obowiązek nałożony na rady gmin w art. 8a ustawy z dnia  
20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska20, do rozpatrywania, przynajmniej 
raz w roku, informacji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie 
środowiska na obszarze województwa. 

(dowód: akta kontroli str. 178-184, 212-216, 265-268, 315-320, 358-361) 

3. Według Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla miasta Katowice21, do sposobów (źródeł) ogrzewania wykorzystywanych 
na terenie miasta Katowice należały: węgiel – system ciepłowniczy (48,99 %), 
węgiel (33,71 %), gaz (10,14 %), energia elektryczna (2,38 %), energia odnawialna 
system ciepłowniczy (2,13 %), olej, gaz płynny (1,08 %), gaz system ciepłowniczy 
(0,81 %), metan (0,62 %), energia odnawialna (0,09 %), odpady (ZUO – 0,05 %)22.  

(dowód: akta kontroli str. 368-373) 

Źródłem informacji na temat natężenia ruchu samochodowego były przeprowadzone 
w 2015 r. Kompleksowe Badania Ruchu, w wyniku których opracowany został 
dokument pn. Wieloletni plan rozwoju zintegrowanego systemu transportowego 
miasta Katowice23 oraz badania natężenia ruchu przeprowadzone przez Generalną 
Dyrekcję Dróg i Autostrad, w ramach przygotowania Mapy Akustycznej dla miasta 
Katowice. 

(dowód: akta kontroli str. 374-533) 

Według Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice24, do głównych źródeł 
emisji zanieczyszczeń powietrza25 ze źródeł punktowych należały: 
− źródło należące do TAURON Ciepło sp. z o.o. (Zakład Wytwarzania 
w Katowicach, Kotłownia Bałtycka, Kotłownia Studencka); 

                                                      
19 Na sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26 lutego 2014 r. przyjęto informację ŚWIOŚ o stanie środowiska w województwie 
śląskim w 2012 r.  
20 Dz. U. z 2016 r. poz. 1688 j.t. ze zm. – zwanej dalej ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska. 
21 Aktualizacja dokumentu opracowana przez Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA 
przyjęta została uchwałą nr LVI/13/11/14 Rady Miasta z dnia 29 października 2014 r.  
22 Dane za 2012 r. 
23 Opracowany przez: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie, VIA VISTULA Franek 
 i Sapoń Spółka Jawna, International Management Services Sp. z o.o. 
24 Aktualizacja dokumentu opracowana przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii przyjęta została  
do realizacji uchwałą nr XIX/374/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r.  
25 Dane za 2012 r. 
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− źródło należące do ZEC S.A. (ZEC S.A. Wieczorek, ul, ZEC S.A. Kostuchna, 
ZEC S.A. Wujek, ZEC S.A. Kleofas, ZEC S.A.); 
− źródło Zakład Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 534-540) 

4. Zgodnie z treścią POP dla realizacji działania Ograniczenie emisji z urządzeń 
małej mocy do 1 MW niezbędne jest określenie istniejącego stanu w zakresie 
użytkowania kotłów na paliwo stałe przez mieszkańców, poprzez przeprowadzenie 
ankietyzacji lub inwentaryzacji źródeł niskiej emisji. Możliwość przeprowadzenia 
inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy przewidziano w opisie działania 
Ograniczenie emisji z urządzeń o małej mocy do 1 MW.  

(dowód: akta kontroli str. 541-544) 

Jak wyjaśniła Naczelnik Wydziału KŚ: Inwentaryzacja w formule ankietyzacji,  
po analizie słabych stron tej metody (wymagany zasięg inwentaryzacji, procent 
błędnych odpowiedzi, dezaktualizacja danych w trakcie trwania badania –  
ze względu na stale zmieniająca się strukturę źródeł na skutek ich wymiany,  
czy oddawania do użytkowania nowych obiektów) nie została przeprowadzona z 
uwagi na spodziewaną niesatysfakcjonującą dokładność uzyskanych w ten sposób 
wyników w kontekście koniecznych do poniesienia nakładów finansowych na 
przeprowadzenie badania. 

Zamiennie, bezkosztowo i w ramach zadań bieżących Wydziału Kształtowania 
Środowiska została przeprowadzona analiza opierająca się na dostępnych danych 
statystycznych26. 

Według szacunków sporządzonych na podstawie tych publikacji, na terenie miasta 
Katowice funkcjonuje ponad 28 000 kotłów na paliwo stałe. 

(dowód: akta kontroli str. 1604) 

 

Zdaniem NIK, przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji źródeł emisji 
powierzchniowej, mimo pewnych mankamentów związanych z obecnymi 
możliwościami jej prowadzenia, zapewnia aktualnie najlepsze i najbardziej aktualne 
źródło danych do planowania działań naprawczych z zakresu ograniczenia emisji 
powierzchniowej. NIK dostrzega również, że przeprowadzanie ankiet nie jest 
jedynym sposobem pozyskania informacji o źródłach ciepła, gdyż dane takie można 
pozyskać również w toku prowadzonych przez Miasto kontroli w gospodarstwach 
domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów lub przestrzegania 
postanowień uchwały antysmogowej. 

Skuteczne zarządzanie procesem poprawy jakości powietrza na obszarze Miasta 
wymaga właściwego rozpoznania potrzeb zwłaszcza związanych z ograniczeniem 
niskiej emisji, w tym ustalenia liczby źródeł ciepła na paliwo stałe, ale także liczby 
budynków mieszkalnych niespełniających wymogów energooszczędności (ponieważ 
jest jedno z kryteriów brane pod uwagę przy aplikowaniu o środki z nowej 
perspektywy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego). Dane te 
powinny być podstawą do ustalenia skali działań i oszacowania ich kosztów, a także 

                                                      
26 Do analizy wykorzystano informacje zawarte w: „Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 r.”, GUS 2014; 
„Zamieszkane budynki. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011”, GUS 2013; „Zamieszkane budynki  
w województwie śląskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011”, USwK 2013; „Zeszyt Nr 18. Nierówności 
społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej”, Uniwersytet Rzeszowski 2011; 
„Województwo Śląskie 2015 – Podregiony, Powiaty, Gminy”, USwK 2015; „Zużycie paliw i nośników energii w 2014 r.”, GUS 
2015; „Sprawozdanie o zużyciu paliw i energii za rok 2013”, GUS 2014; „Program ochrony powietrza dla terenu województwa 
śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”, 
2014; „Bank Danych Lokalnych”, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start; Aktualizacja „Projektu założeń do planu zaopatrzenia  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice”, 2014. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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rozplanowania tych zadań w poszczególnych okresach, uwzględniając realne 
możliwości do ich wykonania. Pokreślić należy, że celem inwentaryzacji jest nie 
tylko ustalenie tych wielkości, ale również przedstawienie uzyskanych wyników  
na warstwach przestrzennych. Taki sposób wykonania tego zadania stwarza 
w szczególności możliwości rozpoznania obszarów do ewentualnej rozbudowy sieci 
ciepłowniczych27 lub gazowych. Zapewnia także lepsze możliwości do planowania 
działań kontrolnych Miasta w gospodarstwach domowych. 

NIK zwraca również uwagę, że pozyskanie aktualnych i jak najpełniejszych danych 
o źródłach ciepła na terenie Miasta jest szczególnie istotne po wejściu w życie od 
dnia 1 września 2017 r. przepisów uchwały antysmogowej dla województwa 
śląskiego. W celu prawidłowego wdrożenia tych przepisów i zapewnienia ich 
przestrzegania Miasto powinno posiadać nie tylko informacje o liczbie źródeł ciepła 
na paliwo stałe, ale również o ich parametrach. Parametry te będą bowiem 
decydować o tym czy spełnione zostały wymogi określone w uchwale 
antysmogowej, a także wyznaczać perspektywę czasową do wymiany kotłów 
i kominków na paliwa stałe, które nie osiągają wyznaczonych w tych przepisach 
standardów. 

 

Realizacja zadań określonych w POP 

5. Koszty realizacji, w latach 2014-2016, działań naprawczych określonych w POP 
wyniosły w kontrolowanym okresie 61 415 990 zł, w tym: 410 333 zł wydatkowano 
na programowanie (przygotowanie)28; 11 894 612 zł na działania związane 
z ograniczeniem emisji ze źródeł powierzchniowych - w wyniku czego w 1 563 
lokalach ogrzewanych paliwami stałymi nastąpiła zmiana ogrzewania m.in. na: 
ogrzewanie gazowe (716 lokali), na kotły niskoemisyjne (318 lokali), z sieci 
zdalaczynnej (95 lokali), kolektory słoneczne (238 lokali) oraz rozpoczęto  
proces termomodernizacji 46 budynków użyteczności publicznej; 48 986 973 zł 
z ograniczeniem emisji ze źródeł liniowych - na wykonanie dokumentacji 
projektowych dotyczących Katowickich Systemów Zintegrowanych Węzłów 
Przesiadkowych 29 oraz 124 072 zł na realizację działań informacyjno-edukacyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 703-704, 1051-1052, 1586-1587) 

Szacunkowy wymagany efekt ekologiczny ograniczenia emisji [Mg/rok]30 do roku 
2020 określony został w POP dla Miasta na poziomie: dla pyłu zawieszonego PM10 - 
675,03 Mg/rok, dla pyłu zawieszonego PM2,5 - 421,02 Mg/rok, dla B(a)P -  
0,41 Mg/rok, oraz dla NO2 - 310,48 Mg/rok. Jednocześnie wskazano, że do roku 
2019 konieczne jest osiągnięcie 90 % szacunkowych efektów. 

(dowód: akta kontroli str. 558) 

                                                      
27 Takie zdanie zostało wskazane np. w katalogu dobrych praktyk zawartym w POP z 2017 r. 
28 W tym: 101 906 zł na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice28 (Przyjętego uchwałą  
nr LVI/1319/14 Rady Miasta Katowice z 29 października 2014 r. – 98 400 zł i przyjętego uchwałą nr XIX/374/15 Rady Miasta 
Katowice z 17 grudnia 2015 r. – 3 506 zł); 229 887 zł na opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice(przyjętego uchwałą nr LVI/1311/14 Rady Miasta Katowice  
z 29 października 2014 r.); 78 540 zł na opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Katowice (Przyjętego uchwałą 
nr LVI/1318/14 Rady Miasta Katowice z 29 października 2014 r. – 19 500 zł i przyjętego uchwałą nr XLIV/832/17 Rady Miasta 
Katowice z 22 czerwca 2017 r. – 59 040 zł). Środki na realizację tych działań pochodziły z budżetu Miasta i środków Unii 
Europejskiej. 
29 W tym: na wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących Katowickich Systemów Zintegrowanych Węzłów 
Przesiadkowych (węzeł „Zawodzie”, węzeł „Brynów Pętla”, węzeł „Ligota”, węzeł „Sądowa”); rozbudowę Drogi Krajowej Nr 81 
oraz czyszczenie ulic. 
30 Ograniczenie emisji ze źródeł spalania paliw o małej mocy (do 1 MW). 
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Z danych zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego31 
wynika w szczególności, że jednostki realizujące POP zobligowane zostały  
do składania sprawozdań: 
• za 2014 r. przy wykorzystaniu jednego z dostępnych na stronie formularzy 

(w formacie .pdf lub .doc), w których należało wskazać m.in. efekt  
ekologiczny (szacunkową redukcję emisji PM10, PM2,5 i BaP) działań 
naprawczych związanych ze zmianą indywidualnych systemów grzewczych 
wykorzystujących paliwa stałe. Ponadto udostępniono formularz (w formacie 
.xls), który po podaniu danych źródłowych dot. wymiany ogrzewania  
(liczby zlikwidowanych kotłów węglowych lub powierzchni użytkowej lokalu,  
w którym nastąpiła wymiana systemu grzewczego), na podstawie przyjętych 
wskaźników, automatycznie wyliczał efekt ekologiczny dla tych działań (były to 
inne wskaźniki niż te, które należało stosować w latach następnych); 

• za 2015 r. przy wykorzystaniu dostępnego na stronie formularza (w formacie 
.doc), w którym należało wskazać m.in. efekt ekologiczny (szacunkową 
redukcję emisji PM10, PM2,5, BaP, NO2 i SO2) działań naprawczych związanych 
ze zmianą indywidualnych systemów grzewczych wykorzystujących paliwa 
stałe. Zgodnie z zawartym opisem do tego formularza, efekt ekologiczny 
związany z ograniczaniem emisji powierzchniowej należało obliczać według 
wskaźników stosowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zgodnie z metodologią wskazaną na 
podanej stronie internetowej tej jednostki, przy czym nie przewidziano 
odrębnego formularza elektronicznego służącego do obliczenia tych efektów; 

• za 2016 r. (wyłącznie w formie elektronicznej) przy wykorzystaniu dostępnego 
na stronie formularza (w formacie .doc), w którym należało wskazać m.in. efekt 
ekologiczny (szacunkową redukcję emisji PM10, PM2,5, BaP, NO2 i SO2) działań 
naprawczych związanych ze zmianą indywidualnych systemów grzewczych 
wykorzystujących paliwa stałe. Zgodnie z zawartym opisem do tego formularza, 
efekt ekologiczny związany z ograniczaniem emisji powierzchniowej należało 
obliczać według wskaźników stosowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (zgodnie z metodologią 
wskazaną na podanej stronie internetowej tej jednostki). Ponadto udostępniono 
formularz (w formacie .xlsx), który po podaniu zestawu danych źródłowych 
umożliwiał dokonanie obliczenia efektu ekologicznego dla tych działań według 
powyższej metodyki. 

 

W sprawozdaniach z realizacji POP z 2014 r. Miasto wykazało uzyskany efekt 
ekologiczny z prowadzonych działań związanych ze zmianą sposobu pokrycia 
zaopatrzenia na ciepło. I tak łącznie za lata 2014-2016 wykazano, w ramach 
realizacji programu ograniczenia niskiej emisji obniżenie emisji (w stosunku  
do założeń): pyłu PM10 o 70,80 Mg/rok (tj. 10,49 %), pyłu PM2,5 o 36,5 Mg/rok  
(tj. 8,67 %), B(a)P o 0,0456 Mg/rok, tj. 11,1 %. Ponadto w roku 2014, z tytułu 
czyszczenia ulic na mokro wykazano obniżenie pyłu zawieszonego PM10 o 3,952 
Mg/rok, a pyłu PM2,5 o 0,611 Mg/rok.  

(dowód: akta kontroli str. 713, 715, 728, 777, 875) 

Według POP z 2017 r. efekty ekologiczne dla pyłów zawieszonych PM10,  
PM2,5 i BaP przewidziano na poziomie odpowiednio 880,93 Mg/rok; 682,21 Mg/rok  
i 0,33 Mg/rok. 

(dowód: akta kontroli str. 1618-1621) 

                                                      
31 http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1259653698&id_menu=498. 
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Jak wyjaśniła Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska32: Wyznaczenie  
efektu ekologicznego w wyniku realizacji zadań naprawczych w POP (tabele 
sprawozdawcze) nakłada obowiązek wskazywania efektów ekologicznych dla 
zadania „Ograniczenie emisji ze źródeł małej mocy (do 1MW)”. Efekty ekologiczne 
dla tego zadania wpisywane są do tabel sprawozdawczych POP na podstawie 
arkusza kalkulacyjnego przekazywanego każdorazowo wraz z tabelami 
sprawozdawczymi. Tabele sprawozdawcze z POP nakładają także obowiązek na 
wskazywanie efektów ekologicznych dla zadań: ”Rozwój ścieżek rowerowych 
i infrastruktury rowerowej”, Działania wspomagające realizowane warunkowo – 
„Prowadzenie bazy emisji i prowadzenie bazy pozwoleń przez samorządy” oraz 
„Budowa, modernizacja i remont dróg”. Mając na uwadze brak wytycznych 
służących do wyznaczania efektu ekologicznego dla tego typu zadań, a także nie 
wyznaczania powyższych efektów podczas przygotowania poszczególnych zadań 
do realizacji, powyższe efekty nie zostały wprowadzone do tabel sprawozdawczych. 
Dla pozostałych działań naprawczych nie wyznacza się efektów ekologicznych 
ponieważ tabele sprawozdawcze z POP nie nakładają takiego obowiązku. 

(dowód: akta kontroli str. 67-68) 

Miasto nie dokonywało bieżącej analizy tempa i skuteczności działań określonych 
w POP w stosunku do działań, dla których nie założono wskaźników ich realizacji 
ponieważ, jak wyjaśniła Naczelnik Wydziału KŚ: (…) tabele sprawozdawcze POP 
tego nie wymagały.  

(dowód: akta kontroli str. 1600) 

Z uwagi na niejednolitą metodykę określania efektów ekologicznych w tym aspekcie 
do oceny stopnia realizacji założeń Programu ochrony powietrza – zarówno w skali 
całego województwa, jak i kontrolowanych gmin – wykorzystano ekspertyzę firmy 
zewnętrznej wykonanej na zlecenie NIK33. Z ekspertyzy tej wynika m.in., że: 
założoną w POP z 2014 r. perspektywą osiągnięcia celów jest rok 2020 i dla tego 
roku wykonano analizy stopnia realizacji wyznaczonych celów. Dane o wymaganej 
wielkości redukcji emisji poszczególnych substancji zestawiono z obliczonymi 
przez wykonawcę zamówienia osiągniętymi efektami ekologicznymi realizacji  
zadań związanych z wymianą źródeł grzewczych i termomodernizacją budynków. 
W niektórych przypadkach osiągnięte efekty ekologiczne, wskazane przez 
samorządy w sprawozdaniach z realizacji POP, obliczone zostały w błędny sposób, 
gdyż przewyższały możliwy poziom emisji substancji z danej gminy. Takie dane były 
poprawiane na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach oraz wiedzy 
i doświadczenia wykonawcy. 
Zgodnie z ekspertyzą, w latach 2014-2016, wskutek zrealizowanych działań 
naprawczych, Miasto ograniczyło emisję PM10, PM2,5 i BaP ze źródeł 
powierzchniowych odpowiednio o: 26,316 Mg/rok, 20,158 Mg/rok i 0,016 Mg/rok, 
co stanowiło 3,9%, 4,8% i 4,0% rezultatu docelowego wskazanego w POP na rok 
2020. 

 (dowód: akta kontroli str. 1629-1639) 

6. Plan działań krótkoterminowych dla miasta Katowice w przypadku wystąpienia 
nadmiernej immisji szkodliwych substancji w powietrzu opracowany został w marcu 
2016 r. na podstawie uchwały Nr IV/57/3/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego  
z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla 

                                                      
32 Zwanego dalej Wydziałem KŚ. 
33 Ekspertyza wykonana w grudniu 2017 r. oraz lutym 2018 r. przez firmę Atmoterm S.A. z siedzibą w Opolu na zlecenie NIK, 
w związku z kontrolą P/17/078 Ochrona powietrza przed zanieczyszczaniami. Przedmiotem ekspertyzy była analiza 
Programów ochrony powietrza oraz efektów ich realizacji m.in. w województwie śląskim. 
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terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów 
dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. 
Zgodnie z jego treścią PDK wdrażany jest do realizacji w granicach 
administracyjnych miasta Katowice niezwłocznie po otrzymaniu pisemnej lub 
elektronicznej informacji z WIOŚ lub Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego (WCZK) dotyczących ogłoszenia poziomu stężenia danego 
przekroczenia.  
Na podstawie otrzymanych danych i kryteriów ogłaszania poziomu wdrażania PKD, 
WZK przygotowywał informacje i uruchamiał procedurę realizacji PKD zgodnie 
z kartami wdrażania dla poziomów od I do IV.  
Na potrzeby wdrożenia PKD określono listę działań informacyjnych34 
i operacyjnych35, a także listę powiadamianych podmiotów, które przypisano  
do działań informacyjnych i operacyjnych oraz listy podmiotów dla poszczególnych 
poziomów. W roku 2017 poziom III PDK wprowadzono pięć razy, a poziom IV PDK 
jeden raz. W roku 2016 nie wystąpiły przypadki wprowadzania poziomu III i IV. 

(dowód: akta kontroli str. 958-1050) 

7. Urząd realizował obowiązek składania sprawozdań z wykonania zadań 
wskazanych przez Marszałka Województwa Śląskiego w POP, do których zaliczono: 
sprawozdania z realizacji wszystkich zadań ujętych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym dla działań naprawczych, które miały być realizowane dzięki stworzeniu 
systemu zachęt finansowych do wymiany systemów grzewczych w ramach 
programów ograniczenia niskiej emisji, a także inne działania, prowadzone 
w obiektach użyteczności publicznej, a mające na celu zmniejszenie emisji 
z procesów spalania w źródłach o małej mocy. Sprawozdania składano w terminie 
do 30 kwietnia każdego roku (za rok poprzedni) wg ustalonego wzoru (w POP), 
w których przedstawiono m.in. realizację działań związanych z redukcją emisji 
powierzchniowej, nowych obiektów budowlanych, działań związanych z redukcją 
emisji liniowych, pozostałych działań w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
Ponadto Urząd przekazywał decyzje – pozwolenia na wprowadzenie gazów lub 
pyłów, pozwolenia zintegrowane w przypadku emisji pyłów PM10 powyżej 1Mg oraz 
pomiary natężenia ruchu przeprowadzone na terenie Miasta w 2014 i 2015 roku. 

 (dowód: akta kontroli str. 711-957) 

Szacunkowe i uzyskane w latach 2014-2016 efekty ekologiczne prowadzonych 
działań naprawczych dotyczących ograniczenia emisji ze źródeł małej mocy  
(do 1MW) przedstawiono w pkt 5 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  
 
8-9. Rada Miasta Katowice uchwałą nr XXXIII/729/13 z dnia 30 stycznia 
2013 r. ustaliła zasady i tryb postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na 
realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów 
wyboru inwestycji do finansowania. Zmian postanowień ww. uchwały dokonano 
uchwałami Rady Miasta Katowice z dnia 29 maja 2015 r.36 i z dnia 27 kwietnia  
2017 r.37. Wzory wniosków o udzielenie dotacji celowej38, wzory protokołów 

                                                      
34 Celem działań informacyjnych było powiadomienie jak największej liczby mieszkańców o stanie jakości powietrza  
poprzez rozpowszechnianie informacji o ryzyku przekroczenia/przekroczeniu stężenia dopuszczalnego/przekroczeniu  
granicy progowej/przekroczeniu poziomu alarmowego m.in. na stronie internetowej Miasta, profilu FB, stronie 
http://katowice.energiaisrodowisko.pl, w budynkach użyteczności publicznej, sms w systemie KISS, wśród lokalnych mediów.  
35 Celem działań operacyjnych było chwilowe zmniejszenie emisji m.in. poprzez: apel o ograniczenie używania kominków, 
samochodów osobowych oraz zaprzestanie uciążliwych prac budowlanych; wystąpienie o wzmożenie kontroli pojazdów, 
nasiloną kontrolę zasad porządku i czystości oraz placów budowy; interwencyjne czyszczenie ulic.  
36 Uchwała nr IX/169/15. 
37 Uchwała nr XL/787/17. 
38 Na zadania związane: 1) ze zmianą systemu ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego na ogrzewanie proekologiczne,  
2) z zainstalowaniem odnawialnych źródeł energii w budynku/lokalu mieszkalnym, 3) z usunięciem wyrobów zawierających 
azbest z budynku – odrębnie dla osób fizycznych oraz dla przedsiębiorców, osób prawnych i wspólnot mieszkaniowych Każdy.  
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odbioru39 oraz wzory umów o dotacje celową określone zostały Zarządzeniami 
Prezydenta40. 
Zgodnie z obowiązującymi kryteriami, miasto Katowice promowało niskoemisyjne 
systemy grzewcze – sieć ciepłownicza, gaz, energia elektryczna (80 % kosztów 
kwalifikowanych, max. 10 000,00 zł) w porównaniu z dofinansowaniem udzielanym 
na kotły węglowe (50 % kosztów kwalifikowanych, max. 4 000 zł) – wymiana na 
kotły ekologiczne z atestem o wysokiej sprawności energetycznej (≥ 80), 
z automatycznym podajnikiem paliwa, dające efekt ograniczenia niskiej emisji. 

(dowód: akta kontroli str. 69-142) 
W latach 2014-2016 dotacje udzielone przez Miasto na zmianę systemu ogrzewania 
wyniosły 9 833 369 zł, w tym 7 748 906 zł (78,8 %) na ogrzewanie proekologiczne41 
i 2 084 463 zł (21,2 %) na odnawialne źródła energii42.  
Udział dotacji na ogrzewanie proekologiczne w kwocie dotacji ogółem, 
w poszczególnych latach, wyniósł: 63,9 % (1 736 729 zł) w 2014 r. (2 718 614 zł), 
72,8 % (1 847 650 zł) w 2015 r. (2 536 898 zł) i 91,0 % (4 164 527 zł) 
w 2016 r. (4 577 857 zł). 
Dotacje na niskoemisyjne systemy grzewcze (gaz, energia elektryczna, sieć 
zdalaczynna) wyniosły 6 130 648 zł i stanowiły 79,1 % dotacji na ogrzewanie 
proekologiczne (7 748 906 zł) i 62,3 % dotacji ogółem.  
W poszczególnych latach dotacje na niskoemisyjne systemy grzewcze stanowiły: 

• w 2014 r. - 62,3 % (1 082 071 zł) dotacji na ogrzewanie proekologiczne 
(1 736 729 zł) i 39,8 % dotacji ogółem (2 718 614 zł); 

• w 2015 r. - 67,8 % (1 252 485 zł) dotacji na ogrzewanie proekologiczne 
(1 847 650 zł) i 49,4 % dotacji ogółem (2 536 898 zł); 

• w 2016 r. - 91,2 % (3 796 092 zł) dotacji na ogrzewanie proekologiczne 
(4 164 527 zł) i 82,9 % dotacji ogółem (4 577 857 zł). 

Udział dotacji na odnawialne źródła energii ulegał w latach 2014-2016  
(2 084 463 zł) ulegał zmniejszeniu i wyniósł odpowiednio: 36,1 % (981 885 zł)  
w 2014 r. (2 718 614 zł); 27,2 % (689 248 zł) w 2015 r. (2 536 898 zł) i 9,0 % 
(413 330 zł) w 2016 r. (4 577 857 zł). 
Największy udział w latach 2014-2016 (63,3 %) wśród dotacji na odnawialne źródła 
energii (2 084 463 zł) stanowiły dotacje na kolektory słoneczne (1 319 617 zł). 
W poszczególnych latach udział ten stanowił: 85,4 % (839 010 zł) w 2014 r.;  
51,8 % (356 808 zł) w 2015 r. i 30,0 % (123 799 zł) w 2016 r.  
 W wyniku prowadzonych działań w latach 2014-2016 nastąpiła redukcja, emisji 
zanieczyszczeń pyłu zawieszonego PM 10 o 25,04 Mg, a B(a)P o 0,0028 Mg. 
Redukcja emisji pyłu zawieszonego PM 2,5 za lata 2015-2016 wyniosła 14,14 Mg43. 
                                                      
39 Stwierdzających: wykonanie zmiany ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania odnawialnego źródła energii oraz 
usunięcia wyrobów zawierających azbest. 
40 Zarządzenia nr 1412/2013 z dnia 19 marca 2013 r., 553/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. i nr 1243/2017 z dnia 22 lutego 
2017 r. 
41 Gaz, energia elektryczna, olejowe, kominkowe, sieć zdalaczynna, kotły niskoemisyjne. 
42 Kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperacja, ogniwa fotowoltaiczne, biomasa. 
43 W celu oszacowania efektu ekologicznego wynikającego z wymiany starych, nieekologicznych źródeł ciepła na nowe  
w 2014 r., posłużono się informacjami zawartymi w materiałach Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Energią 
(KOBiZE) „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw – kotły o nominalnej mocy cieplnej do %MW” (Warszawa, 
styczeń 2015). Za 2015 r. do obliczeń ograniczenia emisji przyjęto wytyczne oraz dane wyjściowe dotyczące zanieczyszczeń i 
zużycia energii w budownictwie mieszkaniowym w Katowicach wg dokumentów: „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji 
CO2 (WE) w roku 2013 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2016”; 
„EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2013”; „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice” – 
FEWE grudzień 2015 r.; „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice” 
– Energoprojekt, październik 2014 r. Za 2015 r. do obliczeń ograniczenia emisji przyjęto wytyczne oraz dane wyjściowe 
dotyczące zanieczyszczeń i zużycia energii w budownictwie mieszkaniowym w Katowicach wg dokumentów: „Wartości 
opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2014 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu 
Uprawnieniami do Emisji za rok 2017”; „Metodologia obliczania efektu ekologicznego” – materiały WFOŚiGW w Katowicach; 
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice” – FEWE grudzień 2015 r.; „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice” – Energoprojekt, październik 2014 r.  
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W latach 2014-2016 największe środki w formie dotacji wydatkowano na zmianę 
systemu ogrzewania z węglowego na ogrzewanie gazowe (w 2014 r. - 55 % dotacji 
na ogrzewanie proekologiczne i 35 % ogółem udzielonych dotacji, w 2015 r. - 48 % 
dotacji na ogrzewanie proekologiczne i 35 % ogółem udzielonych dotacji; w 2016 r. - 
84 % dotacji na ogrzewanie proekologiczne i 77 % ogółem udzielonych dotacji)  
oraz na instalacje układu kolektorów słonecznych (w 2014 r. - 85 % dotacji na 
odnawialne źródła energii i 31 % ogółem udzielonych dotacji, w 2015 r. - 52 % 
dotacji na odnawialne źródła energii i 14 % ogółem udzielonych dotacji, w 2016 r. - 
30 % dotacji na odnawialne źródła energii i 3 % ogółem udzielonych dotacji. 

(dowód: akta kontroli str. 144-160, 1051-1052) 

W wyniku analizy dokumentacji dotyczącej 10 udzielonych dotacji stwierdzono, że: 
wnioski o dofinansowanie były kompletne (zawierały wszystkie wymagane 
dokumenty), zostały złożone w wymaganej formie i terminie oraz przez osoby 
upoważnione, zrealizowane projekty rozliczono pod względem formalnym 
i finansowym, przewidziano i dokonano sprawdzenia (kontroli) faktycznej instalacji 
urządzeń grzewczych wykorzystywanych przez beneficjentów udzielonej dotacji. 
Przy udzielaniu dotacji zapewniono równe traktowanie wszystkich wnioskujących. 
Zadanie finansowane było z budżetu miasta Katowice, a od 2017 r. dodatkowo 
dofinansowywane było ze środków WFOŚiGW. 

(dowód: akta kontroli str. 1053-1319) 

10. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ w dniach od 2 września  
2015 r. do 23 października 2015 r. stwierdzono przesłanie Marszałkowi 
Województwa Śląskiego sprawozdania z realizacji POP w 2011 r. po terminie 
określonym w załączniku do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego  
Nr III/52/15/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. oraz brak osiągnięcia wymaganego 
efektu ekologicznego redukcji pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu dla 
zadania GÓR2.6 Realizacja PONE na terenie Katowic poprzez stworzenie systemu 
zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu 
ekologicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 1320-1354) 

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne z dnia 29 października 2015 r.,  
pismem z dnia 12 listopada 2015 r., Wiceprezydent Miasta Katowice poinformował 
o nieosiągnięciu wymaganego efektu ekologicznego z uwagi na zmianę ustawy Poś, 
likwidującą gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
z których w roku 2010 Miasto miało udzielać dofinansowania do zmiany systemu 
ogrzewania oraz zbyt małą ilość złożonych i dofinansowanych w 2011 roku 
wniosków o dofinansowanie do zmiany ogrzewania. 

(dowód: akta kontroli str. 1355-1357) 

11. W latach 2014-2016 stacje monitoringowe WIOŚ zlokalizowane na obszarze 
Miasta Katowice wykazały następujące wartości pomiarowe: 
− dla PM10: stężenia średnioroczne w 2014 r. w przedziale od 43,1 do 49,0 µg/m3, 

w 2015 r. w przedziale od 39,2 do 46,4 µg/m3 oraz w 2016 r.44 w przedziale  
od 37,8 do 46,9 µg/m3 (poziom dopuszczalny 40 µg/m3),  

− dla PM10: liczba dni z przekroczeniami stężeń dobowych w 2014 r. w przedziale 
od 102 do 111 dni, w 2015 r. w przedziale od 69 do 91 dni oraz w 2016 r. 
w przedziale od 66 do 97 dni (poziom dopuszczalny 35 dni), 

                                                      
44  W latach 2014-2016 na terenie Miasta funkcjonowały 2 stacje pomiarowe mierzących stężenia PM10. 
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− dla PM2,5: stężenia średnioroczne w 2014 r. w przedziale od 33,5 do 37,7 µg/m3, 
w 2015 r. w przedziale od 27,3 do 33,1 µg/m3 oraz w 2016 r.45 w przedziale 
od 26,6 do 34,2 µg/m3 (poziom dopuszczalny 25 µg/m3), 

− dla BaP: stężenia średnioroczne w 2014 r. 5,5 ng/m3, w 2015 r. 5,0 ng/m3 oraz 
w 2016 r.46 6,2 ng/m3 (poziom docelowy 1 ng/m3), 

− dla NO2: stężenia średnioroczne w 2014 r. w przedziale od 29,7 do 57,7 µg/m3, 
w 2015 r. w przedziale od 30,5 do 58,3 µg/m3 oraz w 2016 r.47 w przedziale  
od 30,2 do 56,1 µg/m3 (poziom dopuszczalny 40 µg/m3).  

Wartość średnia stężeń rocznych PM10, PM2,5 i BaP, obliczona za lata 2014-2016 
z uwzględnieniem wszystkich stacji na trenie Katowic, zmniejszyła się odpowiednio 
o 9,0%, 12,6% i 18,8% w porównaniu do poziomu średniego z lat 2011-2013 
(z 48,0 do 43,7 µg/m3 dla PM10, z 36,5 do 31,9 µg/m3 dla PM2,5 oraz z 6,9  
do 5,6 ng/m3 dla BaP). Obniżeniu o 16,8% uległa również średnia liczba dni 
z przekroczeniami stężeń dobowych PM10, obliczona wg tego samego schematu 
(ze 107 dni w latach 2011-2013 do 89 dni w latach 2014-2016). Tylko wartość 
średnia stężeń rocznych dla NO2, liczona w ww. okresach trzyletnich, zwiększyła się 
o 2,8% (z 42,5 µg/m3 w latach 2011-2013 do 43,7 µg/m3 w latach 2014-2016). 
Podkreślić należy, że powyższe porównanie przeprowadzono w perspektywie 
krótkookresowej, a lata 2014-2016 były relatywnie cieplejsze niż bezpośrednio 
poprzedzające okresy i charakteryzowały się dużą dynamiką warunków 
anemologicznych (wietrznych), co nie sprzyjało występowaniu poważniejszych 
epizodów wysokich stężeń pyłu. 

 (dowód: akta kontroli str. 1358-1359, 1640-1696) 

Jak wyjaśniła Naczelnik Wydziału KŚ: Należy mieć na uwadze, że za ok. 70 % 
występowania przekroczeń zanieczyszczenia powietrza odpowiedzialna jest pogoda 
(brak wiatru, inwersja temperatury) wobec powyższego, w roku 2017 spodziewany 
jest wzrost wszystkich stężeń zanieczyszczeń przedstawionych na powyższych 
wykresach. 
Najistotniejszą kwestią dotyczącą poprawy jakości powietrza na terenie miasta 
Katowice jest ograniczanie tzw. „niskiej emisji” pochodzącej ze spalania paliw 
stałych z sektora komunalno-bytowego. Wśród najważniejszych barier 
utrudniających realizację powyższego zadania można wymienić: 

1. brak uregulowań prawnych dotyczących jakości paliw dopuszczonych do 
sprzedaży, 

2. ograniczone możliwości Straży Miejskiej dotyczące egzekwowania zapisów 
tzw. „Uchwały antysmogowej”, 

3. zawieszenie programów pomocowych z budżetu Państwa ukierunkowanych 
na ograniczenie niskiej emisji na rzecz osób fizycznych, wspólnot 
mieszkaniowych i wspierających działania Jednostek Samorządu 
Terytorialnego (RYŚ, KAWKA, PROSUMENT) oraz brak nowych działań 
w tym zakresie, 

4. ograniczone środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska, które 
przeznaczane są na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji dla 
osób prywatnych, 

5. mało atrakcyjne dla JST warunki udzielania dofinansowania przez WFOŚ 
i GW w Katowicach, 

6. wysokie ceny paliw i ciągły wzrost kosztów za sieciowe nośniki energii 
(ciepło, gaz, energia elektryczna), 

                                                      
45  W latach 2014-2016 na terenie Miasta funkcjonowały 2 stacje pomiarowe mierzące stężenia PM2,5. 
46  W latach 2014-2016 na terenie Miasta funkcjonowała 1 stacja pomiarowa mierząca stężenia BaP. 
47  W latach 2014-2016 na terenie Miasta funkcjonowały 2 stacje pomiarowe mierzące stężenia NO2. 
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7. brak zdefiniowania tzw. „Ubóstwa energetycznego” i rozwiązań 
systemowych wspomagających ponoszenie opłat za niskoemisyjne nośniki 
ogrzewania zużywane na potrzeby c.o. i c.w.u. 

(dowód: akta kontroli str. 1359) 
 

Biorąc pod uwagę stopień realizacji założeń Programu Ochrony Powietrza z 2014 r. 
w zakresie zakładanych do osiągnięcia efektów ekologicznych prowadzone 
działania naprawcze należy uznać za niewystarczające w odniesieniu do potrzeb.  

NIK zwraca uwagę, że w okresie objętym kontrolą 24 % wszystkich środków 
wydatkowanych przez Miasto w formie dotacji na ograniczenie niskiej emisji, zostało 
przeznaczonych na instalacje (m.in. kolektory słoneczne), które charakteryzują się 
niskim wskaźnikiem efektywności ekonomiczno-ekologicznej i w niewielkim stopniu 
wpływają na ograniczenie niskiej emisji. Środki te, wydatkowane na bardziej 
efektywne ekologicznie przedsięwzięcia (wymiana kotłów grzewczych lub 
podłączaniu nieruchomości do sieci ciepłowniczej) przyniosłyby, zdaniem NIK, 
znacznie większą redukcję zanieczyszczeń, których źródłem jest niska emisja. 

Miasto Katowice nie dokonywało bieżącej analizy tempa i skuteczności działań 
określonych w POP w stosunku do działań dla których nie założono wskaźników ich 
realizacji. Jakkolwiek przyjęty w POP system sprawozdawczy nie wymagał 
przeprowadzania tego typu analiz, na co wskazywała w swoich wyjaśnieniach 
Naczelnik Wydziału KŚ, zdaniem NIK, skuteczne zarządzanie procesem poprawy 
jakości powietrza na obszarze Miasta wymaga bieżącego pomiaru osiąganych 
rezultatów działań naprawczych, tak aby możliwe było odniesienie się do stopnia 
realizacji założeń określonych w POP. 

 

Inne zadania związane z poprawą jakości powietrza 

12. Miasto Katowice organizowało co roku dwie imprezy plenerowe Dni Energii 
Miasta Katowice, których głównym zadaniem była edukacja ekologiczna m.in. 
w zakresie ochrony powietrza, przyciągające kilkutysięczną rzeszę odwiedzających. 
W trakcie tych imprez m.in. dystrybuowano wśród uczestników szereg gadżetów 
i ulotek związanych z ochroną powietrza. W imprezach plenerowych udział wzięło 
ok. 7 000 osób.  

W przedszkolach oraz na wszystkich poziomach szkół w Katowicach realizowane 
były cykliczne działania programowe oraz projekty i dedykowane działania 
edukacyjne związane z ochroną powietrza – w tym działania zespołu prewencji 
szkolnej katowickiej Straży Miejskiej. – dokumenty potwierdzające powyższe  

W październiku 2016 r. oraz lutym i marcu 2017 r. Urząd zorganizował cykl 24 
spotkań z mieszkańcami pod hasłem Jak Ekoodpowiedzialnie ogrzać mieszkanie, 
w których do udziału zaproszono przedstawicieli Straży Miejskiej w Katowicach, 
Korporacji Mistrzów Kominiarstwa Województwa Śląskiego oraz przedsiębiorców 
ciepłowniczych. Dotyczyły one możliwości dofinansowania wymiany źródeł ciepła 
oraz sposobów ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza bez wymiany źródeł 
ciepła (bez ponoszenia wysokich kosztów) poprzez naukę prawidłowych sposobów 
rozpalania i palenia w urządzeniach grzewczych zasilanych paliwami stałymi. 
Dokumenty potwierdzające powyższe – ulotki – sprawozdania – koszty. 
W spotkaniach tych udział wzięło ok. 1 000 osób. 

Przedstawiciel Urzędu był członkiem powołanego przy Urzędzie Marszałkowskim 
w Katowicach Zespołu Roboczego ds. Ograniczenia Niskiej Emisji, który prowadził 
prace związane z uchwaleniem tzw. „uchwały antysmogowej województwa 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 
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śląskiego”, której projekt został zaakceptowany przez Zarząd Województwa 
Śląskiego 12 stycznia 2017 r. i przyjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego 7 
kwietnia 2017 r. Wg jej zapisów od 1 września 2017 r. obowiązuje zakaz stosowania 
węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów, wilgotnego drewna. Uchwała zawiera 
również obowiązek stosowania w nowych instalacjach centralnego ogrzewania 
certyfikowanych źródeł ciepła spełniających standardy emisyjne zgodne z 5 klasą 
(PN-EN 303-5:2012) oraz w instalacjach wykorzystywanych w innym celu – źródeł 
spełniających minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy 
emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń w odniesieniu  
do wymogów dotyczących ekoprojektu (rozporządzenie Komisji [UE] 2015/1185  
z dnia 24 kwietnia 2015 r.) potwierdzone odpowiednimi zapisami w instrukcji dla 
instalatorów i użytkowników. Dodatkowo, w zależności od wieku źródła i rodzaju 
instalacji, nakłada obowiązek jego wymiany (instalacje c.o.), bądź co najmniej 
dostosowania (pozostałe instalacje) w odpowiednim terminie. 

(dowód: akta kontroli str. 1609-1610) 
13. Miasto nie wprowadziło lokalnego programu osłonowego zapewniającego 
dopłaty do zwiększonych kosztów grzewczych, o których mowa w Krajowym 
Programie Ochrony Powietrza z 2015 r. Jak wyjaśniła Naczelnik Wydziału Polityki 
Społecznej: (…) miasto Katowice nie podjęło stosownego programu. Powyższy 
program nie jest zadaniem obligatoryjnym dla realizacji przez gminę lecz działaniem 
fakultatywnym. Wzrost kosztów grzewczych lokalu częściowo rekompensuje się 
poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych.  

(dowód: akta kontroli str. 1504-1505) 
W związku z realizacją uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego 
z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 
śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalania 
paliw, od 1 września 2017 r. została zmieniona polityka świadczeń w części 
dotyczącej wysokości pomocy na zakup opału. Kwota została podwyższona z 450 zł 
do 900 zł, tak aby osoby/rodziny mogły zakupić dopuszczalny rodzaj opału. 
Dodatkowo osoby, którym zostanie przyznana taka pomoc zobowiązane zostaną  
do podpisania oświadczenia, w którym zostaną poinformowane o typie zakazanych 
paliw oraz o paliwach dopuszczalnych, a także zobowiązują się do zakupu paliw 
dopuszczalnych, zachowania dowodu zakupu oraz zostaną poinformowane 
o możliwej kontroli zakupionego opału przez pracowników Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej i/lub Straży Miejskiej.  

(dowód: akta kontroli str. 1506-1517) 

14. Miasto Katowice nie posiada spółek komunalnych zajmujących się dystrybucją 
i sprzedażą nośników energii (za wyjątkiem MPGK, która odsprzedaje część ciepła 
odpadowego pochodzącego z Zakładu Utylizacji Odpadów). Spółki komunalne 
współpracowały z Urzędem miasta Katowice przy realizacji większości imprez 
plenerowych organizowanych na terenie miasta Katowice i związanych z redukcją 
emisji zanieczyszczeń. 
W zakresie wzajemnej wymiany informacji dotyczących zamierzeń inwestycyjnych 
oraz działalności Przedsiębiorstw Energetycznych w granicach administracyjnych 
Gminy Katowice, Urząd Miasta Katowice współpracował z następującymi 
podmiotami: 

I. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: Tauron Ciepło S.A., Zakłady Energetyki 
Cieplnej Katowice S.A.; Zakład Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach; Elektrownia Chorzów S.A. 
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II. W zakresie zaopatrzenia w gaz: GAZ-SYSTEM S.A. oddział w Świerklanach; 
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., oddział w Zabrzu; PGNiG SA 
Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu. 

III. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: PSE Południe S.A; Tauron 
Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach; PKP Energetyka S.A. Górnośląski Rejon 
Dystrybucji; Elektrownia Chorzów S.A. 

W wyniku powyższej współpracy co roku przygotowana została informacja dla 
organu stanowiącego Gminy Katowice pn. „Informacja Prezydenta Miasta Katowice 
o realizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa 
gazowe oraz Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”. 

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Katowice oraz jednostki organizacyjne miasta 
Katowice w miarę zapotrzebowania związanego z planowanymi działaniami 
inwestycyjnymi, przeprowadzały z wyżej wymienionymi podmiotami uzgodnienia 
dotyczące możliwości podłączenia do sieci gazowniczej oraz ciepłowniczej. 

(dowód: akta kontroli str. wyjaśnienie 1611-1612) 

Zarządzeniem Wewnętrznym nr 182/2017 z dnia 10 maja 2017 r. Prezydent Miasta 
Katowice powołał Zespół Roboczy, odpowiedziany za współpracę z TAURON Ciepło 
Sp. z o.o. w ramach realizacji Programu Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Katowic. 

(dowód: akta kontroli str. 1518) 

15. W okresie objętym kontrolą Straż Miejska w Katowicach przeprowadziła 7 409 
kontroli w zakresie gospodarowania odpadami48, z których w 84549 (11,4 %) 
zakończyło się stwierdzeniem nieprawidłowości. Nałożono 704 grzywny w drodze 
mandatu karnego, w 136 przypadkach zastosowano środek oddziaływania 
wychowawczego, skierowano pięć wniosków do sądu, w 37 przypadkach pobrano 
próbki popiołu do analizy. Wysokość nałożonych grzywien w drodze mandatu 
karnego, w latach 2015 – 2017 (I półrocze)50 wyniosła 50 020 zł51.  

(dowód: akta kontroli str. 1582-1584) 

Jak wyjaśniła Naczelnik Wydziału KŚ kontrola palenisk domowych wykonywana była 
w ramach kompleksowej inspekcji nieruchomości przez działający od 2009 r. 
w Katowickiej Straży Miejskiej Zespół ds. Komunalnych oraz referaty komunalne. 
W wyniku podjętej ścisłej współpracy z Wydziałem Kształtowania Środowiska 
Urzędu Miasta w Katowicach w ostatnich latach zwiększono ilość kontroli 
nieruchomości w zakresie posiadania stosownych umów na odbiór nieczystości 
stałych i ciekłych, łącznie z pobieraniem próbek popiołu do analizy w przypadku 
uzasadnionego podejrzenia spalania odpadów.  

(dowód: akta kontroli str. 1613) 

16. W latach 2014 – 2017 (I półrocze) nastąpił wzrost (o 14)52 liczby gminnych 
obiektów użyteczności publicznej. W okresie tym zwiększyła się (o 35)53 liczba 
obiektów ogrzewanych ciepłem sieciowym, natomiast zmniejszyła się (o 1)54 liczba 
obiektów ogrzewanych olejem opałowym. Liczba obiektów ogrzewanych gazem 
(61), paliwem stałym (16) i energią elektryczną (6) nie uległa zmianom. 

                                                      
48 W tym: 210 w 2014 r., 805 w 2015 r., 3 422 w 2016 r. i 2 972 w I półroczu 2017 r. 
49 W tym: 122 w 2014 r., 242 w 2015 r., 310 w 2016 r. i 171 w I półroczu 2017 r. 
50 Za rok 2014 brak danych. 
51 W latach 2015-2017 4 697 kontroli podjęto w wyniku skarg zgłoszonych przez mieszkańców. Odnośnie liczby skarg 
złożonych w 2014 r. Miasto nie posiadało danych. 
52 Z 298 do 312 obiektów. 
53 Z 221 do 186 obiektów. 
54 Z 5 do 4 obiektów. 
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Zmniejszeniu (o 20)55 uległa liczba obiektów, w których stosowano inne źródła 
ogrzewania. 

W okresie objętym kontrolą Miasto wydatkowało łącznie 2 161 121 zł na działania 
naprawcze związane z termomodernizacją 46 obiektów użyteczności publicznej. 
W jednym przypadku działanie zostało zrealizowane, a w pozostałych przypadkach 
działania te związane dotyczyły opracowywania dokumentacji projektowej.  

(dowód: akta kontroli str. 703-704, 1585-1587) 

17. W okresie objętym kontrolą Miasto Katowice zorganizowało 15 akacji 
informacyjno-edukacyjnych, w tym coroczne duże imprezy plenerowe pn. Dni 
Energii Miasta Katowice oraz Leśny Piknik Rodzinny – EKOODPOWIEDZIALNI, 
których głównym zadaniem była edukacja ekologiczna m.in. w zakresie ochrony 
powietrza. Koszt przeprowadzonych działań wyniósł łącznie 193 419,20 zł 
i sfinansowany został ze środków budżetu miasta Katowice.  

(dowód: akta kontroli str. 1588) 

W grudniu 2009 r. Urząd miasta Katowice uruchomił tematyczny portal internetowy 
„Energia i Środowisko w Katowicach”. http://katowice.energiaisrodowisko.pl/, będący 
źródłem informacji związanych z: racjonalnym gospodarowaniem nośnikami energii, 
planowaniem energetycznym, zwiększeniem efektywności energetycznej, ochroną 
powietrza i edukacją ekologiczną. 

Jak wyjaśniła Naczelnik Wydziału KŚ: Nie przeprowadza się typowej ewaluacji 
działań. Każdorazowo do przygotowania imprezy wyznaczany jest koordynator.  
Po realizacji zadania, na spotkaniach roboczych, analizowane są słabe i mocne 
strony organizacji i przygotowania oferty dla mieszkańców. 

(dowód: akta kontroli str. 1616) 

18. Wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły:  
3 859,73 tys. zł w 2014 r., 3 707,44 tys. zł w 2015 r., 3 183,90 tys. zł w 2016 r.  
i 2 810,99 tys. zł w I półroczu 2017 r. Ze środków tych na ochronę powietrza  
przed zanieczyszczeniami wydatkowano, odpowiednio: 2 718,61 tys. zł (70,44 %), 
2 730,56 tys. zł (73,65 %), 5 111,78 tys. zł (160,55 %) i 382,19 (13,60 %).  

(dowód: akta kontroli str. 1589-1595) 

19. Miasto Katowice nie pobierało opłaty miejscowej, o której mowa w art. 17  
ust. 1 ustawy z dnia 2 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych56.  

20. Współpraca Miasta z innymi jednostkami w celu poprawy jakości powietrza 
polegała m.in. na udziale przedstawicieli Urzędu:  
- w posiedzeniach Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej działającej  
przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów, pełniącej rolę opiniotwórczą dla Zarządu 
Związku. Komisja stanowiła przede wszystkim forum wymiany cennych 
doświadczeń pomiędzy osobami zajmującymi się w samorządach sprawami 
związanymi z szeroko rozumianą energetyką miejską, ułatwiając rozwiązywanie 
wielu skomplikowanych problemów; 
- w składzie Zespołu ds. ochrony powietrza i adaptacji do zmian klimatu, który 
utworzony został w Górnośląskim Związku Metropolitalnym. Obszarem działania 
Zespołu była ochrona powietrza, adaptacja miast Metropolii „Silesia” do zmian 
klimatu oraz edukacja ekologiczna mieszkańców oraz problemy ograniczenia niskiej 

                                                      
55 Z 24 do 4 obiektów. 
56 Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 ze zm. 
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emisji ze źródeł spalania małej mocy używanych przede wszystkim na cele 
komunalno-bytowe; 
- w składzie powołanego przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach Zespołu 
Roboczego ds. Ograniczenia Niskiej Emisji, który prowadził prace związane 
z uchwaleniem tzw. „uchwały antysmogowej województwa śląskiego”. 

(dowód: akta kontroli str. 1617) 

IV. Uwagi  

Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli57, zwraca uwagę na konieczność intensyfikacji działań 
zmierzających do ograniczenia emisji ze źródeł powierzchniowych, w szczególność 
w zakresie wymiany nieefektywnych kotłów na paliwo stałe w sektorze komunalno-
bytowym. 

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 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi pokontrolnej oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

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 27 lutego 2018 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

 
 

 

  

 

 

 

                                                      
57 Dz. U. z 2017 r. poz. 524., dalej: „ustawa o NIK”. 
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