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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 Bogusław Gębica, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr LKA/294/2017  
z 21 listopada 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Wojciech Graca, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/274/2017 z 30 października 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Tarnowskie Góry, ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Arkadiusz Czech, Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry2 

(dowód: akta kontroli str. 5-10) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Miasto Tarnowskie Góry4 w latach 2014-2017 (I półrocze) podejmowało szereg 
działań mających na celu poprawę jakości powietrza na swoim obszarze 
i ograniczenie zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi (PM10 i PM2,5)5, 
bezno(a)pirenem (BaP)6 oraz dwutlenkiem azotu (NO2)7. Biorąc jednak pod uwagę 
stopień realizacji założeń Programu ochrony powietrza z 2014 r. w zakresie 
wymaganych do osiągnięcia efektów ekologicznych, a także wyniki uzyskane  

                                                      
1 Zwany dalej: „Urzędem”. 
2 Od 5 grudnia 2006 r., zwany dalej: „Burmistrzem”. 
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. 
4 Zwanego dalej: Miastem lub Gminą. 
5 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.  
6 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. 
7 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). 
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na stacji pomiarowej funkcjonującej na terenie Miasta, działania te należy uznać  
za niewystarczające w odniesieniu do potrzeb, ponieważ w latach 2014 – 2016, 
jakość powietrza znacząco odbiegała od wymaganych standardów i poziomów, 
które ograniczają negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie8. 

Miasto uwzględniło problematykę ochrony powietrza w swoich dokumentach 
planistycznych9, dokonując w nich m.in. rzetelnej diagnozy przyczyn 
zanieczyszczenia powietrza oraz określając działania naprawcze mające na celu 
poprawy jego stanu, głównie poprzez ograniczenie tzw. niskiej emisji w sektorze 
komunalnym i emisji ze źródeł komunikacyjnych. W okresie objętym kontrolą na 
działania naprawcze Miasto wydatkowało łącznie 23 786 tys. zł, w tym 17 822 tys. zł 
ze środków własnych10. W okresie tym realizowano działania określone w Programie 
Ochrony Powietrza, w tym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. 
Prowadzono również akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące szkodliwości 
zanieczyszczeń powietrza oraz kontrole gospodarstw domowych w zakresie 
spalania odpadów.  

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 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. W latach 2014-2016, wskutek zrealizowanych 
działań naprawczych, Gmina ograniczyła emisję PM10, PM2,5 i BaP ze źródeł 
powierzchniowych odpowiednio o 7,710 Mg/rok, 5,043 Mg/rok oraz 0,004 Mg/rok,  
co stanowiło 3,6%, 3,8% i 2,9% rezultatu docelowego wskazanego w POP na rok 
2020. Biorąc jednak pod uwagę założenia określone w aktualizacji POP z grudnia 
2017 r. pespektywa ta ulegnie skróceniu, ponieważ oszacowano, że do osiągnięcia 
wymaganej jakości powietrza na obszarze Gminy niezbędny będzie niższy poziom 
redukcji emisji zanieczyszczeń ze źródeł powierzchniowych niż w poprzedniej  
wersji Programu (tj. PM10 – 113,79 Mg/rok, PM2,5 – 88,12 Mg/rok, B(a)P – 40 
kg/rok). Z porównania dotychczasowych rezultatów działań naprawczych do nowych 
szacunków wynika, że osiągnięcie założonej poprawy jakości powietrza – przy 
utrzymaniu bieżącego tempa realizacji zadań – zajmie ok. 44 lata dla PM10 i 52 lata 
dla PM2,5 oraz 10 lat w przypadku BaP. 

Zdaniem NIK, biorąc pod uwagę dotychczas podjęte działania i osiągnięte rezultaty, 
doprowadzenie do wymaganej jakości powietrza na obszarze Miasta w terminie  
i na poziomie zakładanym w POP wymagało będzie znaczącego zwiększenia tempa 
i skali podejmowanych działań. 

NIK zwraca uwagę na relatywnie wysoki udział środków wydatkowanych na 
termomodernizację budynków w łącznej sumie wydatków na ochronę powietrza 
(w latach 2014-2016 środki wydatkowane na ten cel stanowiły ok. 51,2 % wszystkich 
wydatków na realizację działań naprawczych, podczas gdy rozwiązanie to 

                                                      
8 Według danych pochodzących ze stacji pomiarowej zlokalizowanej na terenie Miasta w latach 2014-2016 nie były 
dotrzymywane standardy jakości powietrza dotyczące PM10. Stężenia średnioroczne tej substancji kształtowały się na 
poziomie od 94% do 109% poziomu dopuszczalnego, a liczba dni z przekroczeniem stężeń dobowych na poziomie od 200% 
do 289% tego poziomu. Z kolei stężenia roczne PM2,5 ukształtowały się na poziomie od 116% do 130% poziomu 
dopuszczalnego. W przypadku BaP stężenia średnioroczne zawierały się w przedziale od 500% do 640% wartości 
normatywnej. 
9 Jako dokumenty planistyczne należy rozumieć programy ochrony środowiska, założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe oraz plan gospodarki niskoemisyjnej. 
10 W tym na ograniczenie emisji ze źródeł liniowych wydatkowano ogółem 12 842 tys. zł w tym 8 342 tys. zł ze środków 
własnych, a na redukcję emisji ze źródeł powierzchniowych wydatkowano ogółem 2 750 tys. zł w tym ze środków własnych 
1 314 tys. zł. 
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charakteryzują się niskim wskaźnikiem efektywności ekonomicznej pod względem 
ograniczenia wielkości emisji11. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Planowanie i realizacja zadań na rzecz ochrony 
powietrza prze zanieczyszczeniami. 

Realizacja zagadnień związanych z ochroną środowiska, w tym ochroną powietrza, 
została powierzona Wydziałowi Ochrony Środowiska Urzędu12. Ponadto kontrole 
prowadziła Straż Miejska. 

1. W okresie objętym kontrolą dla Tarnowskich Gór obowiązywały dwa Programy 
Ochrony Powietrza13 w których Miasto zostało zaliczone do strefy śląskiej która 
obejmuje swoim zasięgiem m.in. powiaty tarnogórski, będziński, częstochowski, 
gliwicki, wodzisławski i rybnicki. Do obowiązków Burmistrza w POP zaliczono m.in. 
realizację działania, związanego z ograniczaniem emisji z małych urządzeń małej 
mocy (do 1 MW), w ramach systemu zachęt finansowych do wymiany systemów 
grzewczych, wymianę ogrzewania węglowego w obiektach użyteczności publicznej 
oraz działania promocyjne i edukacyjne, a także wykonywanie kontroli gospodarstw 
domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach. 
Ponadto w POP zapisano14 przewidywane efekty ekologiczne działań naprawczych 
dla Gminy15 w zakresie: PM10 - 216,45 Mg/rok, PM2,5 - 132,03 Mg/rok, emisji B(a)P - 
0,14 Mg/rok, emisja SO2 - 450,93 Mg/rok oraz emisji NOX 90,19 Mg/rok. 

(dowód: akta kontroli str. 5-71) 

Gmina w okresie objętym kontrolą posiadała Program Ochrony Środowiska dla 
Miasta16 w którym wyznaczono m.in. cele i kierunki interwencji dla Miasta do 
osiągnięcia do roku 2021 w zakresie klimatu i powietrza. Celami były: Zmniejszenie 
niskiej emisji17, Kontrola nad wprowadzanymi zanieczyszczeniami do atmosfery18, 
Rozwój odnawialnych źródeł energii19 oraz Osiągnięcie wymaganych standardów 
jakości powietrza20. W programie określono m.in. zadania mające zapewnić 
osiągnięcie ww. celów: modernizacji, remontu, wymiany nawierzchni, przebudowy 
dróg oraz budowę nowych dróg, budowy i organizacji tras rowerowych, modernizacji 
i rozszerzenie zasięgu sieci gazowej, ocieplenia oraz modernizacja systemów 
grzewczych budynków jednorodzinnych, oraz termomodernizacji budynków 
komunalnych. Ponadto planowano przeprowadzanie kontroli w gospodarstwach 

                                                      
11 W informacji NIK o wynikach kontroli Eliminacji niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim 
(P/16/065), na str. 36, przedstawiono szacunkowe koszty redukcji PM10 przy zastosowaniu różnych rozwiązań 
(https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/16/065/LKA/). Według tych danych najniższe koszty redukcji emisji 1 tony PM10 zapewnia 
wymiana kotła (245 tys. zł) oraz podłączenie nieruchomości do sieci cieplnej (od 102 tys. zł do 347 tys. zł), podczas gdy 
redukcja tej samej ilości PM10 poprzez termomodernizację (bez wymiany kotła) generuje koszty w wysokości 2 759 tys. zł, 
a w przypadku instalacji paneli słonecznych 3 981 tys. zł. 
12 Zwany dalej: WOŚ. 
13 Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy 
substancji w powietrzu Uchwała nr III/52/15/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z 16 czerwca 2010 r., a następnie Program 
ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji 
w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji Uchwała nr IV/57/3/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z 17 listopada 2014 r., 
zwany dalej: POP. 
14 W tabela 69. Zestawienie przewidzianych efektów ekologicznych działań naprawczych w poszczególnych gminach 
województwa śląskiego w których wystąpiły przekroczenia poziomu dopuszczalnego PM10 i PM2,5 na str. 140 POP. 
15 Efekt ekologiczny obliczony jako procentowa redukcja wielkości emisji pochodząca ze spalania węgla dla każdej gminy. 
16 „Program ochrony środowiska Gminy Tarnowskie Góry do 2021 r.”, zwany dalej POŚ, został uchwalony 27 października 
2016 r. Uchwała RM Nr XXVII/322/2016. Wcześniej obowiązywał „Program ochrony środowiska Gminy Tarnowskie Góry na 
lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” Uchwała Nr XXX/351/2012 RM z dnia 26 września 2012 r. 
17 Dla którego kierunki to: Zmniejszenie niskiej emisji z: transportu, budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych, 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
18 Kierunek: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
19 Kierunek: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
20 Kierunek: Prowadzenie monitoringu powietrza oraz Poprawa jakości powietrza. 
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indywidualnych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach 
i piecach, kontrole w ogrodach przydomowych i Rodzinnych Ogródkach 
Działkowych w zakresie przestrzegania spalania odpadów na otwartej przestrzeni, 
kontrole w zakresie przestrzegania obowiązku usuwania zanieczyszczeń dróg 
spowodowanych przez pojazdy opuszczające place budów. Propagowanie 
odnawialnych źródeł energii oraz prowadzenie edukacji ekologicznej21. Zakres 
(kierunek) działań określonych w POŚ był spójny z zapisami POP. 

(dowód: akta kontroli str. 72-120) 

W Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe22 uwzględniono konieczność poprawy jakości powietrza. Przewidywane 
w nim rozwiązania wskazywały m.in. na konieczność: realizacji Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tarnowskie Góry23, termomodernizacji 
obiektów gminnych i mieszkańców, uwzględnianie problemów niskiej emisji 
w planowaniu przestrzennym, dalsza rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz 
prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 147-160) 

Gmina opracowała również Plan gospodarki niskoemisyjnej24 celem głównym 
planowanych w nim działań była redukcja emisji gazów cieplarnianych, wyrażona 
w Mg CO2, redukcja zużycia energii pierwotnej/finalnej, wyrażona w MWh oraz 
zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł w ogólnym zużyciu 
energii, wyrażone w MWh. 

(dowód: akta kontroli str. 121-146) 

Gmina posiadała ponadto Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy 
Tarnowskie Góry na lata 2016-202225, w którym założono m.in.: budowę centrum 
przesiadkowego, uspokajanie ruchu samochodowego w centrum i jego okolicach, 
zakup i modernizacje taboru wykorzystywanego do świadczenia usług w publicznym 
transporcie zbiorowym, budowę dróg rowerowych oraz edukację i promocje 
publicznego transportu zbiorowego na Terenie Miasta Tarnowskie Góry. 

(dowód: akta kontroli str. 5-160) 

2. Głównym źródłem informacji o jakości powietrza na terenie gminy były dane 
prezentowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach26, 
m.in. wyniki pomiarów jakości powietrza27 oraz badania jakości powietrza28 
z wykorzystaniem ambulansu pomiarowego29. Ponadto informacje takie były 
uzyskiwane z raportów kwartalnych i rocznych30 z monitoringu powietrza 
prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach31. Pomiary 
obejmowały Arsen, Kadm, Ołów, Cynk, Tal oraz opad pyłu ogółem. Uzyskane dane 

                                                      
21 Organizacja akcji ekologicznych, ujętych w Rocznym Programie Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry, mających 
na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. 
22 Uchwała RM nr IX/112/2015 z 24 czerwca 2015 r., zwane dalej: Założeniami. 
23 Uchwała RM nr LIII/481/2005 z 29 grudnia 2005 r., aktualizacja uchwałą RM nr XIV/201/2015 z 19 listopada 2015 r., zwany 
dalej PONE. 
24 Uchwały RM nr VII/95/2015 z 27 maja 2015 r. oraz nr XIX/245/2016 z dnia 23 marca 2016 r., zwany dalej PGN. 
25 Uchwała RM nr XVIII/227/2016 z 24 lutego 2016 r., zwane dalej: PZM. 
26 Zwany dalej: WIOŚ. 
27 Dane uzyskiwane ze stacji pomiarowej zlokalizowanej w Tarnowskich Górach, przy ul. Litewskiej. Stacja manualna dokonuje 
pomiarów PM10 (pyłu zawieszonego PM10), PM2,5 (pyłu zawieszonego PM2,5), BAP_PM10 (benzo(a)piren w PM10), AS_PM10 
(arsen w PM10), CD_PM10 (kadm w PM10), NI_PM10 (nikiel w PM10), PB_PM10 (ołów w PM10). 
28 Mierzono w sposób ciągły: pył zawieszony PM10, dwutlenek siarki, dwutlenek i tlenki azotu, tlenek węgla, BTX (benzen, 
etylobenzen, toluen, ksyleny). 
29 Zlokalizowanego przy ul. Zacisznej, w okresie od 29 listopada do 16 grudnia 2016 r. 
30 Zamieszczanych na stronie internetowej Starostwa: http://www.ekologia.tarnogorski.pl/psip/. 
31 W ramach projektu „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 
Tarnogórskiego”. Pomiary prowadzono w punkcie na ul. Powstańców Warszawskich 83 w dzielnicy Rybna. 
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były analizowane przez pracowników WOŚ oraz zamieszczane na stronie 
internetowej Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 416-437) 

Rada Miejska w Tarnowskich Górach w latach 2014-2017 (I półrocze) nie 
rozpatrywała informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
w Katowicach o stanie środowiska na obszarze województwa, pomimo wymogów 
zawartych w art. 8a ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska32. Przy czym jak wyjaśnił Burmistrz: Rada Miejska w Tarnowskich 
Górach otrzymywała z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Katowicach Delegatura w Częstochowie wydawnictwa dot. Stanu środowiska 
w województwie śląskim w latach 2012-201633. Informacje o ich wpływie były 
przekazywane Radnym na sesjach Rady Miejskiej. Przedmiotowe opracowania były 
kierowane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej do właściwych branżowo 
Komisji Rady Miejskiej. (…) Z art. 8a ust. 1 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska 
nie wynika, w jakiej formie ma zostać rozpatrzona informacja WIOŚ o stanie 
środowiska. Natomiast art. 8a ust. 2 ustawy wskazuje, że tylko radzie powiatu służy 
prawo podjęcia uchwały w celu określenia kierunków działań przez wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska. Tarnowskie Góry nie są miastem na prawach 
powiatu, stąd praktykowano sposób zapoznawania się Rady Miejskiej 
z przedmiotową informacją w sposób opisany powyżej. Radni Rady Miejskiej 
w okresie objętym kontrolą mieli możliwość zapoznania się z informacją o stanie 
środowiska w poszczególnych latach. 

Zdaniem NIK Rada Miejska jest organem kolegialnym obradującym i podejmującym 
rozstrzygnięcia na sesjach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, dlatego także 
informacje Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska  
na obszarze województwa powinny być, zdaniem NIK, przedkładane Radzie 
i rozpatrywane przez nią podczas sesji. 

 (dowód: akta kontroli str. 416-437, 457-461, 494) 

3. Miasto nie dysponowało pełną informacją na temat źródeł ogrzewania 
wykorzystywanych na jego terenie34, natomiast posiadało wiedzę o najczęściej 
wykorzystywanych źródłach ogrzewania w sektorze mieszkaniowym indywidualnym 
i zbiorowym35. Nie dysponowało informacjami na temat natężenia ruchu 
samochodowego w mieście. Jak wyjaśnił Burmistrz: Informacje te nie są 
przekazywane do Gminy przez zarządców dróg powiatowych, wojewódzkich 
i krajowych, natomiast Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach nie 
prowadzi tego typu badań, za wyjątkiem określonych odcinków dróg lub obszarów 
miasta, służących do analiz proponowanych rozwiązań w zakresie przebudowy lub 
modernizacji ciągów komunikacyjnych. 

Miasto dysponowało informacjami dot. głównych podmiotów gospodarczych 
emitujących zanieczyszczenia powietrza pochodzącymi m.in. z decyzji Starosty 
Tarnogórskiego na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz pozwoleń 
zintegrowanych wydawanych przez Marszałka Województwa Śląskiego. Przy czym 
zdaniem Burmistrza: Zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza (str. 168) 
Gmina nie jest odpowiedzialna za ograniczenie emisji ze źródeł punktowych,  
tj. dużych podmiotów gospodarczych emitujących zanieczyszczenia powietrza. 
                                                      
32 Dz. U. z 2016 r. poz. 1688 ze zm. 
33 Informacja za rok 2016 wpłynęła dopiero w trakcie niniejszej kontroli tj. 6 grudnia 2017 r. 
34 Nie przeprowadzono inwentaryzacji w tym zakresie i brak było m.in. danych dot. ilości budynków ogrzewanych na paliwa 
stałe. 
35 Dane te pochodzą z prowadzonych przez Urząd ankietyzacji, m.in. na potrzeby opracowania planu gospodarki 
niskoemisyjnej, programu ograniczenia niskiej emisji czy projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe. 
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W sprawie uczestnictwa w planowaniu działań mających poprawić jakość powietrza, 
w tym zadań w ramach POP oraz sposób skalkulowania czy działania te będą 
wystarczające do przywrócenia odpowiedniej jakości powietrza Burmistrz wyjaśnił: 
Podczas tworzenia obecnie obowiązującego POP, Gmina Tarnowskie Góry nie 
uczestniczyła aktywnie w tworzeniu POP, gdyż Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego podczas opracowywania POP nie występował do gmin z taką propozycją. 
W ramach konsultacji projektu POP Gmina Tarnowskie Góry przesłała swoją opinie 
do dokumentu (pismo z dnia 9.09.2014 r. znak Ś.602.6.2014). Gmina nie posiada 
wiedzy, w jaki sposób autorzy POP skalkulowali, czy działania w nim ujęte będą 
wystarczające do przywrócenia odpowiedniej jakości powietrza (poza informacjami 
zawartymi w samym POP i jego uzasadnieniu). 

(dowód: akta kontroli str. 416-437) 

4. Miasto nie przeprowadziło inwentaryzacji źródeł emisji powierzchniowej m.in.,  
jak wskazał Burmistrz, z uwagi na brak obowiązku36 jej przeprowadzenia oraz 
wysokie koszty. W latach 2014-201537 przeprowadzono ankietyzację38, w wyniku 
której ustalono m.in. że większość budynków mieszkalnych w Gminie (ok. 64 %) 
ogrzewanych jest węglem. Z analizy ankiet wynikało również, że większość obecnie 
użytkowanych kotłów grzewczych ma ponad 10 lat. Znaczna ich część, bo około 
50 %, zabudowana została przed rokiem 1995. 

Zgodnie z wyjaśnieniem Burmistrza szacunkowa liczba budynków zaliczana do 
jednorodzinnych39 wynosiła 7 318. Biorąc pod uwagę wyniki ankietyzacji budynków 
ogrzewanych węglem w 2015 r. było ok. 4 683. Miasto w okresie objętym kontrolą 
dofinansowało zmodernizowanie 93 źródeł, co stanowi 2,0 % budynków 
ogrzewanych węglem. Jak wyjaśnił Burmistrz: W ramach realizacji Programu 
ograniczenia niskiej emisji w latach 2015-2017 zmodernizowano łącznie 138 
kotłowni, przy czym w sumie rozpatrzonych zostało ok. 300 wniosków o udzielenie 
dotacji. Część wniosków (ok. 50 %) nie została rozpatrzona, gdyż mieszkańcy 
zgodnie z przekazywanymi informacjami, wymienili źródła ciepła we własnym 
zakresie, z pominięciem dofinansowania gminy. Podobnie w latach 2006-2008 
rozpatrzonych zostało nie więcej niż 50 % złożonych wniosków, m.in. ze względu na 
rezygnacje mieszkańców. W celu zrealizowania w terminie zaplanowanych zadań 
nabór musiał być wówczas kilkukrotnie ponawiany. Wynika z tego, że potrzeba 
wsparcia finansowego Gminy może dotyczyć ok. 50 % wszystkich oszacowanych 
budynków opalanych węglem. Zgodnie z oszacowaną przez Gminę liczbą budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych (7 318 szt.) oraz informacją zawartą w Planie 
gospodarki niskoemisyjnej – ok. 60 % budynków opalanych węglem, w 2015 r. 
w Gminie najprawdopodobniej ok. 4 390 budynków opalanych było węglem. Stąd 
wymiana źródeł ciepła przy udziale Gminy może dotyczyć docelowo ok. 2 200 
budynków. W ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji w latach 2006-
2008 zmodernizowano w Gminie 600 kotłowni, w latach 2015-2017 138 kotłowni, 
natomiast w latach 2018-2020 planowana jest modernizacja ok. 300 budynków. 
Wynika z tego, że do 2020 r. wymienionych zostanie ok. 1038 źródeł ciepła,  
co w znacznym stopniu pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych w POP oraz uchwale 
antysmogowej efektów ekologicznych. Przyczynią się do tego przede wszystkim 
zapisy uchwały antysmogowej, zezwalającej na montaż w modernizowanych 
budynkach opalanych węglem kotłów jedynie klasy 5 oraz zakaz spalania paliw złej 
jakości. W celu wyliczenia faktycznych efektów ekologicznych i porównania ich 
z założonymi w POP może okazać się konieczne za kilka lat przeprowadzenie 

                                                      
36 W POP nie przewidziano obowiązku sporządzenia takiej inwentaryzacji. 
37 W ramach PGN oraz PONE. 
38 Zebrano 417 ankiet. 
39 Oszacowana na podstawie Systemu Informacji o Terenie. 
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kolejnej ankietyzacji, w celu oszacowania ilości budynków opalanych paliwem 
węglowym w kotłach zasypowych oraz automatycznych klasy 3 lub 4. Istotny przy 
tym jest również fakt, że uchwała antysmogowa dopuszcza stosowanie kotłów 
pozaklasowych do końca 2025 (w zależności od daty produkcji), a kotłów klasy 3 lub 
4 do końca 2027 r. Stąd wymiana wszystkich kotłów opalanych węglem na kotły 
5 klasy lub inne źródła ciepła z pewnością nie będzie możliwa do końca 2020 r.,  
tj. roku granicznego realizacji POP. 

(dowód: akta kontroli str. 5-71, 121-146, 167-208, 416-437, 488-493) 

5. W latach 2011-2014 I półrocze realizowano 32 zadania dotyczące działań 
naprawczych w ramach POP, na które wydatkowano 8 466 tys. zł, w tym okresie nie 
zbierano danych w zakresie uzyskanego efektu ekologicznego. W okresie objętym 
kontrolą Miasto realizowało 246 takich zadań ponosząc ogółem wydatki z tego tytułu 
na kwotę 23 786,0 tys. zł40. Zadania dot. m.in. programowania41, ograniczenia emisji 
ze źródeł powierzchniowych42, ograniczenie emisji ze źródeł liniowych43, 
informowania i edukacji44 oraz budowa dwóch budynków komunalnych45. 

W POP zapisano46 przewidywane efekty ekologiczne działań naprawczych dla 
Gminy47 w zakresie: PM10 - 216,45 Mg/rok, PM2,5 - 132,03 Mg/rok, emisji B(a)P - 
0,14 Mg/rok, emisja SO2 - 450,93 Mg/rok oraz emisji NOX 90,19 Mg/rok. 
Według przyjętej w grudniu 2017 r. aktualizacji Programu ochrony powietrza48 
oszacowano, że do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza niezbędny będzie 
niższy poziom redukcji zanieczyszczeń w porównaniu do poprzedniej wersji POP. 
Przewidywane w 2027 r. efekty ekologiczne działań naprawczych dla Gminy 
w zakresie redukcji emisji ze źródeł spalania paliw o małej mocy (do 1 MW) 
wyznaczono w następujący sposób: PM10 – 113,79 Mg/rok, PM2,5 – 88,12 Mg/rok, 
B(a)P – 40 kg/rok49. 

Według sprawozdań rocznych z realizacji POP za lata 2014-2016, przekazanych 
przez Urząd do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego50, efekt 
ekologiczny51 realizacji POP wynosił: PM10 – 6,94 Mg, PM2,5 – 6,94 Mg, B(a)P –  
2,9 kg, SO2 – 0,44 Mg, NO2 – 2,1 Mg, co stanowiło odpowiednio52: 3,2%, 5,3%, 
2,1% i 0,1% efektu ekologicznego zaplanowanego w POP.  

(dowód: akta kontroli str. 5-71, 282-483) 

Z danych zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego53 
wynika w szczególności, że jednostki realizujące POP zobligowane zostały  
do składania sprawozdań: 

                                                      
40 W tym 24,0 tys. zł ze środków UE, 1 442,0 tys. zł z NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz 1 577,0 tys. zł z wkładów własnych 
beneficjentów oraz 4 500 tys. zł ze środków PKM. Pozostała kwota z środków własnych gminy. 
41 Opracowania dokumentów, w tym m.in. PONE, PGN, Założenia, POŚ, PZM. 
42 M.in. termomodernizacje budynków komunalnych oraz realizacja PONE. 
43 M.in. modernizacje oraz czyszczenie ulic (metodą mokrą), budowa tras rowerowych oraz zakup czterech autobusów 
hybrydowych. 
44 Edukacja oraz informowanie społeczeństwa m.in. o szkodliwości niskiej emisji i spalania odpadów. 
45 W których zastosowano niskoemisyjne rozwiązania. 
46 W tabeli 69. 
47 Efekt ekologiczny (osiągnięty w wyniku realizacji zadań dot. ograniczenia niskiej emisji za źródeł spalania o małej mocy) 
obliczony jako procentowa redukcja wielkości emisji pochodząca ze spalania węgla dla każdej gminy. 
48 Uchwała nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony 
powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu 
oraz pułapu stężenia ekspozycji. 
49 Tabela 84 na str. 149. 
50 Dalej: „Urząd Marszałkowski”. 
51 Tj. redukcja emisji pochodzącej ze spalania węgla. 
52 W niniejszym wystąpieniu nie dokonano porównania oszacowanego przez Urząd poziomu redukcji NO2 (dwutlenku azotu), 
z redukcją (efektem ekologicznym) planowanym wg POP, w którym określono tylko wartość wymaganej redukcji NOX 
(mieszaniny tlenków azotu).  
53 http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1259653698&id_menu=498. 
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− 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. 

Gmina w sprawozdaniach nie ujmowała wszystkich efektów ekologicznych (redukcji 
emisji). Szacunkowe zyskane efekty w postaci ograniczenia emisji przedstawiono 
w sprawozdaniu: za 2014 r. z zamiatania mechanicznego placów i jezdni, a za 
2016 r. z wymiany kotłów małej mocy (do 1MW). W sprawozdaniu za rok 2015 nie 
wykazano efektów ekologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 282-415, 488-493) 

Należy zwrócić uwagę, że procent wykonania zaplanowanych w POP do osiągnięcia 
efektów ekologicznych, WOŚ oszacował w trakcie niniejszej kontroli54 
w następujących wielkościach: w zakresie: PM10 na 42,79 Mg (19,8 % wykonania 
POP), PM25 – 13,1 Mg (9,9 %), B(a)P – 0,043 Mg (30,7 %)55. Powyższe dane 
przekazane przez Urząd podczas niniejszej kontroli wskazują, ze realizacja  
zadań w tym tempie pozwoli na osiągniecie docelowych efektów w zakresie PM10  
po 15 latach.  

                                                      
54 Zgodnie z przekazanymi dokumentami sporządzonymi na potrzeby niniejszej kontroli (tabela 24) w przeciągu trzech 
objętych kontrolą lat (2014-2016). 
55 Dla części zadań nie mierzono ich efektów ekologicznych. 
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Ponadto należy zwrócić uwagę, że w ww. POP z 1 września 2017 r. procent 
osiągnięcia celu do 2020 r. w zakresie emisji pyłu PM10 w roku 2015 dla Miasta 
określono na 1,48 %56, tj. 3,21 z planowanych 216,45 Mg/rok57. 

(dowód: akta kontroli str. 5-71, 282-483) 

Z uwagi na niejednolitą metodykę określania efektów ekologicznych zarówno w skali 
całego województwa, jak i kontrolowanych gmin – wykorzystano ekspertyzę firmy 
zewnętrznej wykonanej na zlecenie NIK58. Z ekspertyzy tej wynika m.in., że: 
− Średnie udziały źródeł emisji w stężeniach średniorocznych poszczególnych 

zanieczyszczeń na obszarze przekroczeń poziomu normatywnego według 
danych stanowiących podstawę sporządzenia POP z 2014 r. kształtowały się na 
terenie strefy śląskiej następująco: 
• dla PM10: lokalne źródła powierzchniowe 32,2%, lokalne źródła 

komunikacyjne 9,5%, lokalne źródła przemysłowe 9,1%, lokalne źródła 
rolnicze 3,1% oraz napływ i tło naturalne 46,1%, 

• dla PM2,5: lokalne źródła powierzchniowe 24,2%, lokalne źródła 
komunikacyjne 6,8%, lokalne źródła przemysłowe 4,1%, lokalne źródła 
rolnicze 1,6% oraz napływ i tło naturalne 63,2%, 

• dla BaP: lokalne źródła powierzchniowe 60,6%, lokalne źródła komunikacyjne 
0,9%, lokalne źródła przemysłowe 4,9% oraz napływ i tło naturalne 33,3%; 

− Głównym problemem inwentaryzacji źródeł emisji na potrzeby programów 
ochrony powietrza jest szeroki zakres dostępnych wskaźników emisji, które 
mogą być stosowane do wyliczenia szacunkowej wielkości emisji oraz brak 
jednolitej metody szacowania emisji na potrzeby analiz programów ochrony 
powietrza. Obecnie na potrzeby szacowania wielkości emisji z sektora 
komunalno-bytowego, czyli źródeł emisji powierzchniowej, do celów programów 
ochrony powietrza, a także dotacji celowych WFOŚiGW, NFOŚiGW, programów 
ograniczania niskiej emisji czy planów gospodarki niskoemisyjnej, a także 
inwentaryzacji krajowej prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania 
i Zarządzania Emisjami stosowane są różne zestawy wskaźników emisji. 
Tak szeroka skala wykorzystanych wskaźników emisji na potrzeby wyznaczenia 
emisji z jednego tylko rodzaju źródeł stanowi barierę w dokonywanych analizach 
uzyskania efektów prowadzenia działań naprawczych skierowanych na poprawę 
jakości powietrza. Faktyczny procent wykonania celu można określić  
tylko i wyłącznie wówczas, kiedy stosuje się jeden rodzaj wskaźników dla 
wyznaczenia wielkości emisji bazowej, koniecznego do uzyskania efektu 
ekologicznego oraz wyliczenia efektu z prowadzonych działań; 

− 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; 

                                                      
56 Tabela nr 94 na stronie 202 Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie 
poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji PROJEKT – 1 września 2017 r. Katowice 
2017. 
57 Wynikało to z braku obowiązku wykazywania efektów w sprawozdaniach z POP. 
58 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 sląskim. 
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− W latach 2014-2016, wskutek zrealizowanych działań naprawczych, Gmina 
ograniczyła emisję PM10, PM2,5 i BaP ze źródeł powierzchniowych odpowiednio 
o: 7,710 Mg/rok, 5,043 Mg/rok i 0,004 Mg/rok, co stanowiło odpowiednio 3,6%, 
3,8% i 2,9% rezultatu docelowego wskazanego w POP na rok 2020; 

(dowód: akta kontroli str. 495-510) 

Jak wyjaśnił Burmistrz: W 2017 r. (w okresie nieobjętym kontrolą) w ramach 
udzielania przez Gminę osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania 
termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych zmodernizowanych 
zostało 45 kotłowni oraz ocieplono 35 budynków. W latach 2018-2020 Gmina 
zamierza kontynuować realizację PONE59. (…) Corocznie przewiduje się udzielenie 
ok. 100 dotacji, w tym na wymianę źródeł ciepła. Faktyczne ilości i zakres wymiany 
uzależniony będzie od potrzeb mieszkańców wskazanych we wnioskach 
o dofinansowanie. Ponadto dzięki pozyskanemu dofinansowaniu60 (…) w latach 
2018-2020 wykonana zostanie termomodernizacja (ocieplenie) 12 budynków 
placówek oświatowych. Dodatkowo w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 
Słowackiego, ZSP Nr 2 przy ul. Jagodowej oraz ZSP Nr 4 przy ul. Powstańców 
Warszawskich kotły węglowe zostaną wymienione na kotły 5 klasy na biomasę 
(pellet), natomiast w SP Nr 11 przy ul. Korola wymieniony zostanie kocioł gazowy na 
nowy o wyższej sprawności. Poza tym planowane jest w latach 2018-2020 
wykonanie termomodernizacji 17 budynków komunalnych oraz podłączenie do sieci 
ciepłowniczej budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Piotra Skargi 1, 3, 
5, 7, 9, 11, 13 oraz Bocznej 2 i 6 i Grzybowej 199, 201, 203, 205, 207, 209, 222 – 
224. Obecnie lokale mieszkalne w w/w budynkach gminnych przy ul. Grzybowej, 
Bocznej i Piotra Skargi opalane są piecami węglowymi61. Realizacja tylu inwestycji 
w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz ocieplenia obiektów spowoduje znaczną 
redukcję wielkości emisji na terenie Gminy Tarnowskie Góry. 

(dowód: akta kontroli str. 5-71, 282-415, 462-464, 488-493) 

6. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiła konieczność wdrożenia zadań 
przewidzianych w planach działań krótkoterminowych. 

(dowód: akta kontroli str. 416-437,457-461) 

7. Gmina sporządzała terminowo62 i przekazywała63 Marszałkowi Województwa 
Śląskiego sprawozdania z realizacji POP wg określonego wzoru.  

NIK zwraca uwagę, że w sprawozdaniach mimo przedstawienia wszystkich działań 
podejmowanych w celu redukcji emisji zanieczyszczeń nie ujmowano wszystkich 
efektów ekologicznych (redukcji emisji) z nich wynikających. Zdaniem NIK, taki 
sposób sporządzania sprawozdań nie pozwalał na prowadzenie bieżącej analizy 
tempa i skuteczności prowadzonych działań naprawczych. 

Szacunkowe zyskane efekty w postaci ograniczenia emisji przedstawiono 
w sprawozdaniu: za 2014 r. z zamiatania mechanicznego placów i jezdni, a za 
2016 r z wymiany kotłów małej mocy (do 1MW). W sprawozdaniu za rok 2015  
nie wykazano efektów ekologicznych. Jak wyjaśnił Burmistrz: nie zapisywano 
szacunkowej redukcji emisji, gdyż nie było takiego obowiązku. Wypełnione 
sprawozdania przekazywane były terminowo do Urzędu Marszałkowskiego 
i przyjmowane bez zastrzeżeń. Sposobu wypełniania sprawozdań nie 

                                                      
59 Uchwała RM nr XLIII/450/2017 z 25 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na 
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2018 – 2020. 
60 Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
61 Z wyjątkiem 12 lokali ogrzewanych gazem. 
62 Do 30 kwietnia danego roku. 
63 Sprawozdania za lata 2013-2016 przesyłano odpowiednio 14, 16 marca, 29 i 21 kwietnia.  
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zakwestionował również Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w trakcie 
przeprowadzonej w 2015 r. kontroli, mającej na celu sprawdzenie wykonywania 
zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań 
krótkoterminowych. W 2014 r. nie realizowano zadań mających na celu ograniczenie 
emisji ze źródeł małej mocy, a jedynie ocieplenia obiektów gminnych. Tut. Urząd nie 
posiadał danych do wyliczenia redukcji emisji z termomodernizacji budynków. Urząd 
Marszałkowski nie podał wytycznych do wyliczenia efektu ekologicznego w latach 
2014-2015. 

Natomiast w sprawie dokonywania bieżącej analizy tempa i skuteczności działań 
naprawczych ujętych w POP w kontekście braku danych w zakresie redukcji emisji: 
Burmistrz stwierdził: Główne zadanie naprawcze ujęte w POP i realizowane przez 
Gminę to wdrożenie PONE. Na realizację PONE Miasto pozyskało środki 
WFOŚiGW ze środków pochodzących z częściowego umorzenia pożyczek 
zaciągniętych w WFOŚiGW w 2007 i 2008 r. Miasto realizowało PONE w latach 
2015-2017 I poł. w oparciu o dwie umowy zawarte z WFOŚiGW – na lata 2015-2016 
i 2016-2017. W umowach wskazano konieczne do osiągnięcia efekty ekologiczne 
zaplanowanych działań. W styczniu 2017 r. rozliczono zadanie realizowane w latach 
2015-2016 (ze środków umorzenia pożyczki zaciągniętej w 2008 r.). Rozliczenie 
zostało przyjęte przez WFOŚiGW i wynika z niego, że zaplanowany efekt 
ekologiczny został osiągnięty i jest większy od wskazanego w zawartej umowie 
o częściowe umorzenie pożyczki. Kolejne rozliczenie nastąpi w styczniu 2018 r. - dla 
zadania realizowanego w latach 2016-2017 (ze środków umorzenia pożyczki 
zaciągniętej w 2007 r.). Z przygotowanego wyliczenia przesłanego do WFOŚiGW 
w grudniu 2017 r. wynika, że dla zadania realizowanego w latach 2016-2017 
również osiągnięto i zwiększono założony efekt ekologiczny. 

(dowód: akta kontroli str. 282-415, 488-493) 

8. Miasto opracowało PONE. W okresie objętym kontrola realizowano jego drugą 
edycję, w której dopuszczono wymianę starego źródła ciepła64 na nowe65 
z ograniczeniami66 oraz termomodernizację67. Zaplanowano wykonanie w latach 
2015-2020 242 inwestycji związanych z wymianą źródła ciepła oraz 241 
z ociepleniem. 

Miasto ustaliło zasady i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym 
zakwalifikowanym do udziału w PONE68, tj. m.in. realizację inwestycji na rzecz 
inwestorów (osób fizycznych) przez wykonawców spełniających odpowiednie 
wymagania (wybranych przez Gminę) przy udziale wybranego operatora programu 
na podstawie zawartej przez nich umowy69. Wysokość dotacji określono na 70 % 
nakładu jednostkowego70. Zasady umożliwiały udzielenie dotacji w lokalach 
wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.  

                                                      
64 Niskowydajny i nieekologiczny kocioł centralnego ogrzewania na paliwo stałe oraz inne źródła ciepła z możliwością spalania 
odpadów stałych lub kocioł gazowy o niskiej sprawności i złym stanie technicznym lub kocioł olejowy. 
65 Tj.: ekologiczne i wysokosprawne urządzenie grzewcze: kocioł gazowy, węzeł cieplny wykorzystujący czynnik grzewczy 
z sieci ciepłowniczej, kocioł na biomasę, pompa ciepła, automatyczny kocioł węglowy nowej generacji (retortowy klasy 5 wg 
normy PN-EN 303-5:2012). Do 2015 r. dopuszczono również klasę 4. 
66 Stare źródło ciepła w postaci: kotła gazowego (wiek: 10 lat lub więcej) może być wymienione wyłącznie na wysokosprawny 
kocioł gazowy lub pompę ciepła, automatycznego kotła węglowego - retortowego (wiek: 8 lat lub więcej) może być wymienione 
wyłącznie na wysokosprawny kocioł gazowy lub zabudowę węzła cieplnego, lub pompę ciepła, kotła olejowego (wiek: 8 lat lub 
więcej) może być wymienione wyłącznie na wysokosprawny kocioł gazowy lub zabudowę węzła cieplnego, lub pompę ciepła. 
67 Dopuszczono przeprowadzenie termomodernizacji w obiektach w których nie wymieniano źródła ciepła pod warunkiem, 
dostarczenia świadectwa emisyjno-energetycznego potwierdzającego, że źródło spełnia wymagania PONE w tym zakresie. 
68 Uchwała RM nr XXII/232/2008 z 27 lutego 2008 r. oraz XIV/200/2015 z 19 listopada 2015 r. 
69 Która zawierała m.in.: zakres rzeczowy realizowanych prac modernizacyjnych, czas ich realizacji, wysokość przyznanej 
dotacji i wkładu własnego Inwestora wraz z określeniem sposobu i terminu ich przekazania, zobowiązanie Inwestora do 
poddania się kontroli w zakresie objętym umową, warunki wypowiedzenia umowy oraz zasady odpowiedzialności stron wraz 
z określonymi karami. 
70 Tj.: nie więcej niż 7 000 zł dla zabudowy kotła węglowego lub węzła cieplnego, 8 400 zł dla zabudowy kotła gazowego, 
pompy ciepła lub kotła na biomasę 10 500 zł ocieplenia budynku. 
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NIK zwraca uwagę, że do projektów dofinansowywanych w ramach PONE 
dopuszczono termomodernizację również bez wymiany źródła ciepła, pomimo jej 
wysokich kosztów i małej efektywności w zakresie ograniczenia emisji. 

Analiza efektywności ekonomicznej poszczególnych przedsięwzięć przeprowadzona 
w oparciu o zastosowanie szacunkowego kosztu redukcji jednej jednostki 
zanieczyszczenia powietrza (1 Mg pyłu PM10)71 wskazuje jednoznacznie, że 
najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest likwidacja starych, niskosprawnych 
kotłów na paliwa stałe, poprzez ich wymianę na nowe, ekologiczne źródła ciepła. 
W zależności od typu nowego kotła, szacunkowy koszt uzyskania redukcji emisji 
1 Mg pyłu PM10 wynosił od 102 tys. zł do 347 tys. zł. Równie efektywna  
jest likwidacja kotła poprzez przyłączenie nieruchomości do sieci – średnio  
ok. 245 tys. zł/Mg PM10. Termomodernizacja budynków jest mniej efektywną 
ekonomicznie metodą ograniczania niskiej emisji, gdyż szacunkowy koszt redukcji 
emisji wynosił 2 759 tys. zł/Mg PM1072. Montaż alternatywnych źródeł energii 
(kolektorów słonecznych) jest mniej efektywną formą, dla której koszt redukcji 
zanieczyszczeń kształtuje się na poziomie ok. 3 981 tys. zł/Mg PM10. 

W tej sprawie Burmistrz udzielił następujących wyjaśnień: Gmina realizowała 
działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł powierzchniowych mając na 
względzie cele zapisane w PONE oraz PGN. W PGN zawarte zostało zadanie 
polegające na termomodernizacji budynków jednorodzinnych, wynikające z PONE. 
Biorąc pod uwagę cele zapisane w PGN, tj. konieczność podjęcia przez Gminę 
działań polegających na redukcji energii finalnej oraz redukcji emisji gazów 
cieplarnianych (CO2), w ramach realizacji PONE dopuszczone zostały inwestycje 
mające na celu nie tylko ograniczenie ilości pyłów z procesów spalania paliw, ale 
również te mające na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach, tj. ocieplenie 
przegród pionowych. Gmina planując działania na rzecz ograniczenia emisji brała 
pod uwagę nie tylko ich efektywność ekologiczną i kosztową, ale również 
energetyczną. Przy czym w odróżnieniu od PONE realizowanego w latach 2006-
2008 w 2015 r. podjęto decyzję o rezygnacji z dotowania kolektorów słonecznych, 
z uwagi na wysoki koszt inwestycji i niewielki efekt ekologiczny. 

(dowód: akta kontroli str. 167-208) 

Objęte kontrolą zadania73 wykazały równe traktowanie beneficjentów, prawidłowe 
rozliczenie projektów zarówno pod względem formalnym74 jak i finansowym75 
a także uzyskania efektów rzeczowych76 i ekologicznych77. Wnioski 
o dofinansowanie były kompletne (zawierały wszystkie wymagane dokumenty), 
złożone w wymaganej formie i terminie przez osoby upoważnione. Mierzono efekty 
ekologiczne realizowanych zadań zgodnie z umowami zawartymi z WFOŚiGW  
na podstawie wytycznych. Wykonanie zadania potwierdzano m.in. poprzez 
podpisanie protokołu odbioru przez wykonawcę, inwestora oraz inspektora nadzoru 

                                                      
71 Źródło: opracowanie wykonane przez wyspecjalizowany podmiot - Atmoterm S.A. w Opolu (na zlecenie NIK), pt. „Zmiana 
sposobu ogrzewania, jako działanie zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza - analiza kosztów 
inwestycyjnych w powiązaniu z uzyskanym efektem ekologicznym”, dalej zwane „opracowaniem Atmoterm”. Analiza 
szacunkowych kosztów redukcji 1 tony pyłu PM10 została przeprowadzona w odniesieniu do 100 m2 powierzchni mieszkalnej. 
M.in. zamieszczone na str. 36 w Informacji NIK o wynikach kontroli Eliminacji niskiej emisji z kotłowni przydomowych 
i gminnych w województwie śląskim (P/16/065) https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/16/065/LKA/. 
72 Przedstawiony koszt został przyjęty przy założeniu pełnej termomodernizacji (docieplenie ścian i stropodachu oraz wymiana 
stolarki okiennej) bez wymiany źródła ciepła. 
73 Szczegółową kontrolą objęto 10 beneficjentów wybranych celowo (10,4 % wszystkich beneficjentów u których zrealizowano 
zadania w okresie objętym kontrolą). Zbadano dotacje na łączną kwotę 128 764,03 zł (4,7 % wszystkich udzielonych w okresie 
objętym kontrolą dotacji). 
74 Dokumentacja zawierała wymagane dokumenty, m.in. pozwolenia, pełnomocnictwa, protokoły oraz dowody zapłaty i faktury. 
75 Przekazywano dotację w prawidłowej wysokości (do 70 %). 
76 Protokoły odbioru nowych instalacji i ociepleń oraz likwidacji starych źródeł ciepła. 
77 Dokumentacja kotłów 4 i 5 klasy oraz protokoły odbioru instalacji (źródeł ciepła i ociepleń). 
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działającego na rzecz Urzędu, w którym potwierdzali oni m.in. likwidację 
dotychczasowego źródła ciepła oraz wykonanie prac modernizacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 167-281) 

9. W latach 2014-2017 (I półrocze) w ramach PONE zrealizowano 163 zadania78 
w 133 budynkach mieszkalnych, w tym dwa zadania dot. alternatywnych źródeł 
energii79, 16 podłączeń do sieci ciepłowniczej, 39 zabudowań kotłów gazowych, 38 
zabudowań kotłów węglowych oraz 70 termomodernizacji, w tym w 40 budynkach 
w których nie dokonywano zmian źródła ciepła. Ogółem wydatki na ww. zadania 
wyniosły 1 437,0 tys. zł80, z czego największą kwotę 736,0 tys. zł (51,2 %) 
wydatkowano na zadania termomodernizacyjne. Wydatki na realizację PONE 
finansowano w całości ze środków WFOŚiGW. Ponadto beneficjenci na ww. 
zadania wydatkowali 1 572,0 tys. zł ze środków własnych. Gmina dopuszczała do 
udziału w PONE realizację zadań najbardziej efektywnych (polegających na 
wymianie źródła ciepła) oraz termomodernizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 167-281, 465-469) 

10. WIOŚ przeprowadził81 kontrolę stanu realizacji POP w latach 2010-2014 w trybie 
art. 96a Poś. W protokole kontroli stwierdzono dwie nieprawidłowości dot. braku 
realizacji w latach 2010-2011 zadnia TBE5 „Aktualizacja PONE i stworzenie 
systemu organizacyjnego w celu jego realizacji” oraz nieterminowego przesłania 
sprawozdania z realizacji POP za rok 2010 do Starosty Tarnogórskiego. 
W zaleceniach pokontrolnych82 z ww. kontroli zapisano: Realizować zadania 
w zakresie zgodnym z harmonogramem oraz terminach przewidzianych do realizacji 
określonych w POP dla strefy tarnogórsko-będzińskiej. Termin realizacji: na bieżąco, 
zgodnie z harmonogramem POP. Burmistrz poinformowała terminowo (1 grudnia 
2015 r.) WIOŚ o realizacji ww. zalecenia, tj. o aktualizacji PONE oraz terminowym 
przekazywaniu Staroście Tarnogórskiemu sprawozdań. 

(dowód: akta kontroli str. 438-454) 

11. Wartość średnia stężenia średniorocznego pyłu PM10 na terenie Miasta wynosiła 
43,5 µg/m3 w 2014 r., 37,7 µg/m3 w 2015 r. oraz 37,9 µg/m3 w 2016 r. (poziom 
dopuszczalny 40 µg/m3), co stanowiło odpowiednio 108,8%, 94,3% i 94,8% wartości 
normatywnej. Stężenie średnioroczne pyłu PM2,5 wynosiło w badanym okresie 33,7, 
29,1 i 28,2 µg/m3 (poziom dopuszczalny 25 µg/m3), tj. odpowiednio 134,8%, 
116,4%, 112,8% wartości normatywnej. Z kolei stężenie średnioroczne BaP 
wyniosło 5,8, 5,0 i 6,4 ng/m3 (poziom docelowy 1 ng/m3), co w odniesieniu do 
wartości normatywnej stanowiło 580%, 500% i 640%. Liczba dni z przekroczeniami 
stężeń dobowych PM10 wyniosła w ww. okresie 101, 76 i 70 dni, co stanowiło 
odpowiednio 288,6%, 217,1%, 200,0% wartości normatywnej (poziom dopuszczalny 
35 dni).  

Analiza zmian w stężeniach wybranych substancji, sporządzona na podstawie 
danych GIOŚ83, wykazała że wartość średniorocznych stężeń pyłu PM10 oraz BaP 
w latach 2014-2016 (wartość średnia z okresu trzyletniego) wyniosła odpowiednio 
39,7 µg/m3 i 5,7 ng/m3 i w porównaniu do okresu z lat 2011-2013 zmniejszyła się 
w obu przypadkach o 1,7%84. Z kolei średnia liczba dni z przekroczeniami stężeń 
dobowych PM10 w ww. ujęciu pozostała niezmieniona (82 dni). 

                                                      
78 Odpowiednio w latach 2015-2017: 54, 104 oraz 5 zadań. W 2014 r. nie realizowano ww. zdań. 
79 Jedna pompa ciepła i jeden kocioł na biomasę. 
80 Odpowiednio w ww. latach 591,0, 922,0, 1 200,0 oraz 43,0 tys. zł. 
81 Od 22 września 2015 r. 
82 Nr DCIN.7023.701.2015. MT L.dz./38400/2015 z 19 listopada 2019 r. 
83 http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives. 
84 W latach 2011-2013 stężenia średnie z okresu 3 lat dla PM10 i BaP wyniosły odpowiednio 40,4 µg/m3 i 5,8 ng/m3.  
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Zdaniem Burmistrza najistotniejsze bariery w podejmowaniu skutecznych działań 
w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza to: przede wszystkim brak 
odpowiednich instrumentów prawnych pozwalających na nakładanie na 
mieszkańców obowiązków związanych z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń 
powietrza oraz brak zachęt finansowych ze strony państwa dla mieszkańców, 
pozwalających na stosowanie paliw dobrej jakości oraz na inwestycje w wymianę 
źródeł ciepła. Brak pomocy państwa w dofinansowaniu zakupu paliw ekologicznych 
przez osoby fizyczne, wysokie ceny niskoemisyjnych paliw, takich jak: ekogroszek, 
gaz, pellet, a przy tym często niskie dochody społeczeństwa powodowały, że do 
ogrzewania budynków wykorzystywane były paliwa niskiej jakości. (…) Brak 
rozporządzeń wykonawczych w sprawie norm jakościowych dla paliw stałych był 
kolejnym powodem spalania paliw złej jakości, gdyż nie pozwalał na ich 
wyeliminowanie z rynku komunalnego. Problemem była również możliwość spalania 
paliw stałych w kotłach o złym stanie technicznym i niskiej sprawności, co 
spowodowane było brakiem ustawowych wymagań dla kotłów na paliwa stałe, jak 
również brakiem uprawnień kontrolnych dla służb kominiarskich w zakresie stanu 
technicznego instalacji spalania w budynkach mieszkalnych. W odniesieniu do 
istniejących sieci ciepłowniczych brak jest przepisów obligujących do podłączenia 
nieruchomości do sieci, jak ma to miejsce w przypadku sieci kanalizacji sanitarnej. 
W okresie kontroli zauważalnym problemem był również wzrost emisji liniowej 
spowodowany dużym udziałem samochodów o złym stanie technicznym 
poruszających się w centrum miasta. Przyczyną był brak obowiązku 
dokumentowania jakości spalin przez stacje kontroli pojazdów oraz wymogu 
badania spalin w trakcie kontroli drogowej. Niewątpliwie barierą w podejmowaniu 
skutecznych działań w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza była 
również niska świadomość społeczeństwa w zakresie zanieczyszczenia powietrza 
oraz skutków zdrowotnych z tym związanych. 

(dowód: akta kontroli str. 457-461) 

12. Gmina nie podejmowała innych działań w celu poprawy jakości powietrza lub 
intensyfikacji działań naprawczych, niż określone w POP. Jak wyjaśnił Burmistrz: do 
jego obowiązków w ramach realizacji POP należy: ograniczenie emisji ze źródeł 
małej mocy (do 1 MW), wymiana ogrzewania węglowego w obiektach użyteczności 
publicznej, wprowadzanie odpowiednich zapisów w planach zagospodarowania 
przestrzennego, kontrola gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu 
spalania odpadów, jak również działania promocyjne i edukacyjne. Wszystkie te 
działanie były realizowane przez Gminę w okresie objętym kontrolą. 

(dowód: akta kontroli str. 416-437) 

13. Miasto nie ustanowiło i nie planuje wprowadzenia programu osłonowego 
zapewniającego dopłaty do wyższych cen nośników energii po wymianie 
niskosprawnego kotła na paliwo stałe na inny rodzaj ogrzewania (np. gazowe, 
olejowe, ciepło sieciowe) lub kocioł nowszej generacji. Ponadto nie wprowadzono 
warunku zakupu odpowiedniej jakości paliwa stałego w ramach udzielania pomocy 
społecznej. 

 (dowód: akta kontroli str. 416-437, 457-461) 

14. Miasto nie było właścicielem (współwłaścicielem) firm dostarczających ciepło 
sieciowe. Gmina podjęła działania mające na celu włączenie podmiotów 
wytwarzających ciepło w realizację działań na rzecz redukcji emisji 
zanieczyszczeń85. Nie uczestniczy bezpośrednio w planach rozbudowy sieci 

                                                      
85 Prowadzono rozmowy z producentami ciepła (Veolia Południe Sp. z o.o. oraz Idea 98 Sp. z o.o.), których wynikiem było 
umożliwienie mieszkańcom otrzymanie dotacji do zmiany sposobu ogrzewania budynku poprzez podłączenie do sieci 
ciepłowniczej. 
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ciepłowniczej, natomiast pośrednio kreuje jej rozwój, poprzez sukcesywne 
podłączanie gminnych obiektów. W okresie objętym kontrolą dofinansowano 
w ramach PONE 16 przyłączeń budynków jednorodzinnych do sieci ciepłowniczej. 

(dowód: akta kontroli str. 416-437) 

15. W latach 2014-2017 (I półrocze) służby gminne przeprowadziły 31 kontroli86 
w zakresie prawidłowości stosowania paliw stałych w instalacjach grzewczych, 
z tego 15 razy87 stwierdzono nieprawidłowości w wyniku których w 14 razy88 
nałożono kary w łącznej wysokości 950,0 zł89. We wszystkich ww. 14 przypadkach 
stwierdzono spalanie odpadów w paleniskach domowych. 

W 2013 r. przeprowadzono pięć kontroli w trakcie których pobrano próbki popiołu 
z kotłów do analizy, z których w trzech przypadkach stwierdzono spalanie odpadów. 
Koszty tych badań wyniosły 4 920,0 zł, a łączna wysokość nałożonych przez Sąd 
Rejonowy kar wyniosła 350,0 zł. 

W okresie objętym kontrolą nie odnotowano skarg związanych z niską emisją. 

(dowód: akta kontroli str. 455-456, 470) 

16. Spośród 57 gminnych obiektów użyteczności publicznej w siedmiu nadal do 
ogrzewania wykorzystywano urządzenia na paliwo stałe. W okresie objętym kontrolą 
zwiększyła się liczba takich obiektów ogrzewanych ciepłem sieciowym z 30 do 36, 
natomiast zmniejszyła się liczba obiektów ogrzewanych gazem z 17 do 12 oraz 
paliwem stałym z ośmiu do siedmiu. Liczba obiektów ogrzewanych energią 
elektryczną (dwa) nie ulegała zmianom.  

Gmina w okresie objętym kontrolą zrealizowała 16 zadań90 dotyczących 
modernizacji obiektów komunalnych pod względem zastosowanych źródeł ciepła, 
w tym 10 termomodernizacji91 oraz sześć podłączenia do sieci ciepłowniczej92.  
Na ww. zadania wydatkowano 1 313 tys. zł ze środków własnych budżetu gminy  
i w ich przypadku nie określano wartości uzyskanych efektów ekologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 465-471) 

17. Działania informacyjno-edukacyjne dotyczące szkodliwości zanieczyszczeń 
powietrza i możliwości podejmowania działań naprawczych były prowadzone 
systematycznie (corocznie) m.in. poprzez organizacje imprez i konkursów 
dotyczących ww. problematyki, m.in. udział Gminy w ogólnopolskiej kampanii 
edukacyjnej pn. „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”, organizowanej przez Fundację 
Ekologiczną „ARKA”. W ramach kampanii dystrybuowano ulotki i plakaty oraz 
wywieszono baner dotyczące problemu spalania odpadów komunalnych 
w paleniskach domowych. Co roku prowadzono Tarnogórskie Święto Drzewa oraz 
wydawano po dwa numery Eko-gazetki93, a biorąc udział w kampanii „Misja-Emisja” 
zgłoszono Miasto do konkursu „Gmina z misją”94. Powadzono ponadto kampanie 
edukacyjne na stronach internetowych Miasta, w Dzienniku Zachodnim i Gwarku 
w których informowano m.in.: jak Gmina walczy z niską emisją, o ograniczeniach 
wynikających z uchwały antysmogowej, o zasadach PONE. Ogółem w latach  
2014-2017 (I półrocze) zrealizowano 15 takich działań. Działania te realizowano 
bezkosztowo, jedynie w przypadku Tarnogórskiego Święta drzewa dokonywano 

                                                      
86 Odpowiednio w poszczególnych latach: 10, siedem, 12 i dwie. 
87 Odpowiednio w poszczególnych latach: dwa, cztery, siedem i jeden. 
88 Odpowiednio w poszczególnych latach: dwa, cztery, siedem i jeden. 
89 Odpowiednio w poszczególnych latach: 120, 300, 430 i 100 zł. 
90 Odpowiednio w poszczególnych latach 5, 8, 3 i 0. 
91 Odpowiednio w poszczególnych latach 4, 3, 3 i 0. 
92 Jeden w 2014 r. oraz pozostałe w roku 2015. 
93 Zawierające m.in. artykuły dot. spalania odpadów. 
94 Gmina zajęła piąte miejsce w konkursie. 
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zakupów sadzonek za łączną kwotę 2,0 tys. zł95 ze środków własnych budżetu 
gminy. W ramach ww. działań informowano o możliwości dofinansowania wymiany 
źródeł ciepła oraz termomodernizacji. Nie prowadzono ewaluacji ww. działań, 
z uwagi na brak prawnych unormowań i wytycznych w tym zakresie, a ich 
skuteczność była częściowo oceniania m.in. na podstawie frekwencji uczestników 
podejmowanych działań oraz bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami. 

(dowód: akta kontroli str. 161-166, 484) 

18. W latach 2014-2017 (I półrocze) wysokość wpływów z tytułu kar i opłat za 
korzystanie ze środowiska wyniosła 2 887,0 tys. zł96, z tego wydatki na ochronę 
powietrza wyniosły 6,0 tys. zł97. 

(dowód: akta kontroli str. 472) 

19. Miasto nie pobierało opłaty miejscowej, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy 
z dnia 2 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych98. 

(dowód: akta kontroli str. 416-437) 

20. Gmina współpracowała z innymi jst w celu poprawy jakości powietrza. 
Przykładowo z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego konsultowała 
projekt uchwały antysmogowej99 oraz w projekcie planowanym przez samorząd 
województwa śląskiego pn. „INFO-SMOG”100, polegającym na prezentacji danych 
o stanie powietrza w wybranych punktach miasta. Przyjęta przez Sejmik 
Województwa Śląskiego uchwała antysmogowa101, jak również materiały dotyczące 
jej wdrożenia zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu102.  

Miasto nie otrzymało zaproszenia od Ministerstwa Środowiska, jak również nie 
podejmowało starań o włączenie się do Partnerstwa na rzecz poprawy jakości 
powietrza w Polsce.  

Burmistrz stwierdził, że we współpracy z innymi jst w ww. celu nie występowały 
problemy. 

(dowód: akta kontroli str. 416-437, 457-461) 

  

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

IV. Uwagi 
 
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 Kontroli103, zwraca uwagę na konieczność: ujmowania 
w sporządzanych sprawozdaniach wszystkich efektów ekologicznych, intensyfikacji 
działań zmierzających do ograniczenia emisji ze źródeł powierzchniowych, 
w szczególność w zakresie wymiany nieefektywnych źródeł ogrzewania na paliwo 

                                                      
95 W 2014 r. 
96 Odpowiednio w poszczególnych latach: 525,0, 986,0, 848,0 i 528,0 tys. zł. 
97 Wszystko w 2015 r. 
98 Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 ze zm. 
99 Pismo z 22 lutego 2017 r. nr Ś.604.1.1.2017. 
100 Pismo z 15 grudnia 2016 r. nr RR-RPW.051.00004.2016. 
101 Uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z 7 kwietnia 2017 r. 
102 http://www.tarnowskiegory.pl/environments,environment,28,Jakosc_powietrza. 
103 Dz.U. z 2017 r. poz. 524, zwanej dalej: ustawą o NIK. 
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stałe w sektorze komunalno-bytowym oraz przedkładanie Radzie Miejskiej do 
rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 

IV. 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 wykorzystaniu uwag 
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 

Kontroler  
Bogusław Gębica 
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