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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 Warszawie 

Kontrolerzy Bogdan Gorzałkowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/125/2017 z dnia 14 września 2017 r. 

Paweł Krawczak, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LWA/148/2017 
z dnia 19 października 2017 r. 

 

(dowód: akta kontroli tom III str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 
03-719 Warszawa1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego2 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W kontrolowanym okresie (2014 r. – I półrocze 2017 r.) Samorząd Województwa 
Mazowieckiego podejmował działania mające na celu osiągnięcie wymaganej jakości 
powietrza na obszarze województwa i ograniczenie jego zanieczyszczenia pyłami 
zawieszonymi (PM10 i PM 2,5)3, bezno(a)pirenem (BaP)4 oraz dwutlenkiem azotu (NO2)5. 
W okresie tym obowiązywało sześć programów ochrony powietrza, określonych w drodze 
stosownych uchwał6 Sejmiku Województwa Mazowieckiego (dalej: POP), stanowiących 
element strategii poprawy jakości powietrza na Mazowszu i wyznaczających działania 
naprawcze, których celem jest doprowadzenie do osiągnięcia standardów jakości powietrza 

                                                      
1 Dalej także: Urząd. 
2 Dalej także: Marszałek Województwa. 
3 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.  
4 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. 
5 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). 
6 Szczegółowe informacje na temat uchwał zostały przedstawione w pkt 1. części szczegółowej wystąpienia 
pokontrolnego. 
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(poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu). Programy te obejmowały wszystkie 
strefy, w których wystąpiły ponadnormatywne stężenia pyłów PM10, PM 2,5, B(a)P i NO2, 
wskazane w rocznych ocenach jakości powietrza sporządzonych przez Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.  

Obowiązujące w kontrolowanym okresie POP generalnie zawierały podstawowe elementy 
wskazane w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska7 (dalej: Poś) 
oraz w odpowiednim rozporządzeniu wykonawczym8. Zdaniem NIK jednak zbyt ogólnie 
zwymiarowano zakres działań naprawczych niezbędnych do przywrócenia lub osiągnięcia 
poziomów normatywnych ww. substancji w powietrzu, a tym samym w niewystarczającym 
stopniu zrealizowano wymogi określone w § 3 pkt 3 lit. b) rozporządzenia w sprawie 
programów ochrony powietrza. Zobowiązują one do określenia w POP planowanych 
działań, w celu osiągnięcia zamierzonej poprawy jakości powietrza w strefie, 
ze szczególnym uwzględnieniem nie tylko kierunków, ale również zakresu tych działań. 
Tymczasem POP z 2013 r. w większości przypadków nie określały zakresu rzeczowego 
oraz przewidywanego efektu ekologicznego9 dla działań naprawczych. Równocześnie 
przyjęty system informowania o realizacji zadań wskazanych w POP nie nakładał na 
jednostki wykonujące te zadania podawania ich dokładnego zakresu rzeczowego oraz 
danych o osiągniętych efektach ekologicznych. Brak powyższych elementów w POP 
spowodował, że Samorząd Województwa Mazowieckiego nie dysponował informacjami 
o wielkości emisji poszczególnych substancji zredukowanej wskutek działań naprawczych, 
a tym samym nie był w stanie określić stopnia realizacji całego Programu. Informacje takie 
zawarto dopiero w ekspertyzie firmy zewnętrznej, wykonanej na zlecenie NIK w toku 
niniejszej kontroli. Skuteczny monitoring realizacji POP utrudniało również to, że przy 
dokonywaniu aktualizacji POP nie została zachowana ciągłość metodyczna ustalania 
danych niezbędnych dla oceny jakości powietrza, która umożliwiałaby ich porównywalność 
w różnych okresach oraz określenie stopnia realizacji działań wskazanych w programach.  

Zdaniem NIK skuteczne zarządzanie procesem poprawy jakości powietrza w skali 
województwa wymaga bieżącego pomiaru osiąganych rezultatów działań naprawczych, tak 
aby możliwe było odniesienie się do stopnia realizacji założeń określonych w POP. NIK 
dostrzega, że w przypadku działań mających na celu ograniczenie emisji liniowej lub działań 
dodatkowych (np. kampanii informacyjno-edukacyjnych, rozwoju terenów zielonych 
czy kształtowania polityki zagospodarowania przestrzennego) pomiar tych efektów jest 
niezwykle trudny lub wręcz niemożliwy. Niemniej jednak rezultaty działań związane 
z redukcją emisji powierzchniowej są możliwe do zwymiarowania, przy czym w ocenie NIK 
sposób określenia efektów ekologicznych uzyskanych w wyniku tych działań powinien być 
jednolity w skali całego województwa. NIK dostrzega również, że w aktualizacjach POP 
wykonanych w 2017 r. zawarto dla części działań naprawczych (zwłaszcza dotyczących 
ograniczenia emisji z sektora komunalno-bytowego) szacunkowe efekty rzeczowe 
i ekologiczne w odniesieniu do poszczególnych gmin z województwa mazowieckiego.   

Dane o dotychczasowym tempie i efektach działań naprawczych realizowanych przez 
odpowiedzialne jednostki wskazują na ryzyko nieosiągnięcia założonych celów POP w roku 
końcowym (2024 r.). Z ekspertyzy firmy zewnętrznej wykonanej na zlecenie NIK wynika, 
że w latach 2014-2016, wskutek zrealizowanych działań naprawczych określonych w POP, 
w skali całego województwa ograniczono emisję PM10, PM2,5 i B(a)P ze źródeł 
powierzchniowych odpowiednio o: 239,71 Mg, 144,23 Mg i 0,049 Mg, co stanowiło zaledwie 
7,9% i 4,8% i 6,4% rezultatu docelowego ustalonego w aktualizacji POP z 2017 r. 
(odpowiednio: 3 040,98 Mg/rok dla PM10, 2 992,86 Mg/rok dla PM2,5 oraz 0,0768 dla B(a)P). 
Oznacza to, że przy dotychczasowym tempie działań osiągnięcie wymaganych efektów w 
postaci redukcji emisji ze źródeł powierzchniowych na obszarze całego województwa może 
nastąpić za 38 lat dla PM10, 47 lat dla B(a)P i za 63 lata dla PM2,5. 

                                                      
7 Dz. U. z 2017 r. poz. 519, ze zm. 
8  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza 
oraz planów działań krótkoterminowych, Dz. U. poz. 1028. Dalej: rozporządzenie w sprawie programów ochrony 
powietrza. 
9 Efekt ekologiczny rozumiany jako wielkości redukcji emisji poszczególnych substancji do powietrza wskutek 
zrealizowania zaplanowanych działań naprawczych. 
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Szansę na poprawę skuteczności działań w powyższym zakresie stwarzają przepisy 
uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń 
i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. 
„uchwała antysmogowa”)10 określająca parametry jakościowe paliw stałych oraz standard 
urządzeń grzewczych. Przyjęcie przedmiotowej uchwały NIK ocenia pozytywnie. Zdaniem 
NIK efektywne wdrożenie tych przepisów wymagało będzie jednak prowadzenia przez 
gminy lub ich jednostki organizacyjne kontroli gospodarstw domowych w większej niż 
dotychczas skali, połączonych dodatkowo w niektórych przypadkach z koniecznością 
pobierania próbek z palenisk węglowych do szczegółowej analizy, a w sytuacjach 
stwierdzenia naruszenia wymogów uchwały antysmogowej kierowania wniosków do sądu 
o ukaranie grzywną.  

NIK pozytywnie ocenia ujęcie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014 – 202011 działań mających na celu zmniejszenie 
zanieczyszczeń powietrza poprzez rozbudowę scentralizowanych systemów 
ciepłowniczych. W ramach RPO wsparcie finansowe może być udzielane na działania 
mające na celu zmianę systemu ogrzewania powierzchni poprzez modernizację lokalnych 
źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk, a także podłączenie obiektów do 
miejskiej sieci ciepłowniczej. Wsparcie może być udzielone również na inwestycje w kotły 
spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach.  

NIK dostrzega, że mimo dotychczasowych działań naprawczych, jakość powietrza 
na obszarze województwa mazowieckiego w latach 2014-2016 w dalszym ciągu odbiegała 
od wymaganych standardów i poziomów, które ograniczają negatywny wpływ 
zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie12.  

Zdaniem NIK osiągnięcie wymaganej jakości powietrza na terenie województwa 
mazowieckiego, oprócz zaangażowania władz Samorządu Województwa, wymagało będzie 
również wsparcia działań na szczeblu krajowym (w szczególności określenia standardów 
dla jakości paliw stałych oraz wprowadzenia uregulowań zapewniających samorządom 
większe możliwości oddziaływania na emisję ze źródeł liniowych), a także współdziałania 
poszczególnych gmin i ich większego zaangażowania w realizację zadań wskazanych 
w POP (m.in. z uwagi na istotny wpływ na wysokość stężeń emisji napływowej). 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. W rocznych ocenach jakości powietrza w województwie mazowieckim za lata 2010-2013, 
opracowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykazano, 
że w województwie mazowieckim wystąpiły stężenia zanieczyszczeń przekraczające 
poziomy normatywne: we wszystkich czterech strefach województwa13 w zakresie pyłu 
zawieszonego PM2,5, pyłu zawieszonego PM10

14, benzo(a)pirenu (B(a)P), a w aglomeracji 
warszawskiej wystąpiło również przekroczenie poziomu dopuszczalnego dwutlenku azotu 
NO2. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 5-6) 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Poś Zarząd Województwa Mazowieckiego opracował w 2013 r. 
projekty uchwał w sprawie programów ochrony powietrza dla wszystkich stref wskazanych 
w art. 89 ust. 1 pkt 1, 4 Poś (aglomeracja warszawska, miasto Płock, miasto Radom, strefa 
mazowiecka, obejmująca pozostały obszar województwa15), które zostały następnie przyjęte 
przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, tj.:  

                                                      
10 Uchwala nr 1546/278/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 października 2017 r. 
11 Uchwała 265/24/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie publikacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 
12 Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawiono w pkt 7 wystąpienia pokontrolnego. 
13 Strefy te w ww. ocenach WIOŚ zakwalifikowano do klasy C, dla której wymagane jest m.in. opracowanie POP 
w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu (jeśli POP nie był uprzednio 
opracowany). 
14 Dalej także: „PM10”. 
15Podział województwa na strefy według tabel nr 1-3 stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. poz. 

Opis stanu 
faktycznego 
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 Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której został 
przekroczony poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu, 
przyjęty uchwałą Nr 162/13 z dnia 28 października 2013 r. 16, 

 Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której zostały 
przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu 
w powietrzu, przyjęty uchwałą Nr 186/13 z dnia 25 listopada 2013 r.17 

 Program ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego18, w których 
został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu, przyjęty 
uchwałą Nr 184/13 z dnia 25 listopada 2013 r.19, 

 Program ochrony powietrza dla strefy miasto Płock, w której zostały przekroczone 
poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 
w powietrzu, przyjęty uchwałą Nr 163/13 z dnia 28 października 2013 r.20  

 Program ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w której zostały 
przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego 
PM 2,5 w powietrzu, przyjęty uchwałą Nr 185/13 z dnia 25 listopada 2013 r.21.  

 Program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone 
poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM 2,5 
w powietrzu, przyjęty uchwałą Nr 164/13 z dnia 28 października 2013 r.22. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 1-4, 90-93, 181-184, 306-309, 409-412, 544-547) 

2. W rocznych ocenach jakości powietrza za lata 2013-2015, przedstawianych przez WIOŚ 
w Warszawie wykazano, że w strefach objętych POP, w okresie tym poziomy dopuszczalne 
i docelowe PM10, PM 2,5, B(a)P i NO2 były przekraczane - w związku z czym, zgodnie z art. 
91 ust. 9c Poś, zarząd województwa przystąpił do opracowywania projektów aktualizacji 
obowiązujących POP.  
Jak wyjaśnił Dyrektor Urzędu zgodnie z art. 378 ust. 4 Poś zadanie dotyczące określania 
i aktualizacji POP jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i nie może być 
realizowane ze środków własnych województwa. Marszałek Województwa Mazowieckiego 
wnioskował w 2015 r. do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie w 2016 r. dotacji celowej 
na realizację zadania zleconego samorządowi województwa polegającego na aktualizacji 
POP. Środków takich jednak nie uzyskał. Wobec braku środków z dotacji celowej, 
Marszałek Województwa Mazowieckiego w marcu 2016 r. zwrócił się do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o promesę 
dotacji na opracowanie aktualizacji POP, wykazując konieczność realizacji tego zadania 
w 2016 r. W lipcu 2016 r. WFOŚiGW w Warszawie przekazał promesę na udzielenie dotacji 
w 2017 r. w wysokości 110 tys. zł. Umożliwiło to Urzędowi zlecenie wyspecjalizowanej firmie 
sporządzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do aktualizacji programów ochrony 
powietrza w województwie mazowieckim. Zarząd Województwa przedstawił Sejmikowi 
projekty uchwał w sprawie aktualizacji POP w dniu 6 czerwca 2017 r. tj. odpowiednio 160 
i 196 dni po terminie wynikającym z art. 91 ust. 9c Poś.23 

 (dowód: akta kontroli, tom II str. 10, 26, tom III str. 5-6, 102, 197) 

Aktualizacje wszystkich POP dla województwa mazowieckiego zostały przyjęte przez 
Sejmik Wojewódzki w sześciu uchwałach z dnia 20 czerwca 2017 r., tj.: 

                                                                                                                                       
914). Aglomerację warszawską stanowi Warszawa - miasto na prawach powiatu, strefę mazowiecką - 
województwo mazowieckie oprócz Warszawy, Radomia, Płocka. 
16 Dalej także: „POP PM 2,5 dla aglomeracji warszawskiej”. 
17 Dalej także: „POP PM10i NO2 dla aglomeracji warszawskiej”. 
18 Program objął wszystkie cztery strefy ochrony powietrza województwa mazowieckiego: aglomerację 
warszawską, miasto Płock, miasto Radom, strefę mazowiecką (tj. pozostały obszar województwa), oprócz jej 
północnych krańców. 
19 Dalej także: „POP B(a)P dla województwa mazowieckiego”. 
20 Dalej także: „POP PM10 i PM 2,5 dla Płocka”. 
21 Dalej także: „POP PM10 i PM 2,5 dla Radomia”. 
22 Dalej także: „POP PM10 i PM 2,5 dla strefy mazowieckiej”. 
23 Programy ochrony powietrza wprowadzone uchwałami nr 162/13, 163/13, 164/13, należało zaktualizować 
w terminie do 18 listopada 2016 r., a wprowadzone uchwałami nr 184/13, 185/13, 186/13 do 24 grudnia 2016 r. 
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 aktualizacja POP dla aglomeracji warszawskiej, w której został przekroczony 
poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu, przyjęta uchwałą 
Nr 97/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego24, 

 aktualizacja POP dla aglomeracji warszawskiej, w której zostały przekroczone 
poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10i dwutlenku azotu w powietrzu, 
przyjęta uchwałą Nr 96/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego25, 

 aktualizacja POP dla stref województwa mazowieckiego26, w których został 
przekroczony poziom docelowy B(a)P w powietrzu, przyjęty uchwałą Nr 99/17 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego27,  

 aktualizacja POP dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy 
dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu, 
przyjęta uchwałą Nr 98/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego28. 

 aktualizacja POP dla strefy Płocka, w której zostały przekroczone poziomy 
dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu, 
przyjęta uchwałą Nr 95/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego29. 

 aktualizacja POP dla strefy Radomia, w której zostały przekroczone poziomy 
dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu, 
przyjęta uchwałą Nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego30. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 27-832, tom III str. 197-198) 

3. Badaniu POP pod kątem zawartości elementów wymaganych przepisami prawa poddano 
trzy POP31 oraz ich aktualizacje uchwalone w 2017 r. Dokumenty te zawierały elementy 
wymagane w art. 84 ust. 2 Poś (tj. obszary objęte zakresem oddziaływania programów oraz 
naruszone standardy jakości środowiska; podstawowe kierunki i zakres działań 
niezbędnych do przywracania standardów jakości środowiska; podmioty odpowiedzialne za 
realizację; ogólne założenia dotyczące sposobu kontroli oraz dokumentowania realizacji 
programu i jego efektów, uzasadnienie), a także w § 3 rozporządzenia w sprawie 
programów ochrony powietrza. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 49-62) 

4. Opracowaniem projektów POP z 2013 r. oraz ich aktualizacją zajmowały się na zlecenie 
Urzędu podmioty zewnętrzne32. Przygotowane przez nie opracowania zawierały 
szczegółową charakterystykę obszarów narażonych na ponadnormatywne stężenia 
zanieczyszczeń powietrza. Wskazano w nich m.in. wielkość i źródła emisji poszczególnych 
substancji do powietrza, wielkości obszarów i liczbę ludności narażonej 
na ponadnormatywne stężenia poszczególnych substancji. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 10-22) 

4.1. Szczegółowa charakterystyka obszarów narażonych na ponadnormatywne stężenia 
zanieczyszczeń powietrza przedstawiona w POP i ich aktualizacjach przedstawiała się 
następująco: 

a) w strefie aglomeracja warszawska: 

 przekroczenie PM10 nastąpiło w 2011 r. w ośmiu obszarach o łącznej powierzchni 
250,2 km2, zamieszkałych przez 1 522,9 tys. osób; łączna wielkość emisji PM10 

pochodząca ze źródeł znajdujących się na obszarze przekroczeń wyniosła 
6 106,9 Mg/rok. W aktualizacji POP wykazano, że w 2015 r. przekroczenie 

                                                      
24 Dalej: „Aktualizacja POP PM2,5 dla Warszawy”. 
25 Dalej: „Aktualizacja POP PM10 dla Warszawy”. 
26 Program objął wszystkie cztery strefy ochrony powietrza województwa mazowieckiego, tj. aglomerację 
warszawską, miasto Płock, miasto Radom, strefę mazowiecką (tj. pozostały obszar województwa), oprócz jej 
północnych krańców. 
27 Dalej: „Aktualizacja POP B(a)P dla województwa mazowieckiego”.  
28 Dalej: „Aktualizacja POP PM2,5 i PM10 dla strefy mazowieckiej”. 
29 Dalej: „Aktualizacja POP PM2,5 i PM10dla Płocka”. 
30 Dalej: „Aktualizacja POP PM2,5 i PM10 dla Radomia”. 
31 „POP PM 2,5 dla aglomeracji warszawskiej”, „POP PM10 i NO2 dla aglomeracji warszawskiej”, „POP B(a)P dla 
województwa mazowieckiego”. 
32 Dokumentację służącą do opracowania POP wykonała firma Ekonometria, a do opracowania aktualizacji POP 
wykonała firma Atmoterm. 
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nastąpiło na terenie całej Warszawy (517 km2, 1 744,3 tys. osób), a emisja 
z obszaru przekroczeń wyniosła 7 685,11 Mg/rok. 

 przekroczenie NO2 nastąpiło w 2011 r. w dwóch obszarach o łącznej powierzchni 
6,5 km2, zamieszkałych przez 46 tys. osób; łączna wielkość emisji PM10 

pochodząca ze źródeł znajdujących się na obszarze przekroczeń wyniosła 
652 Mg/rok. W aktualizacji POP wykazano, że w 2015 r. przekroczenie nastąpiło 
na terenie całej Warszawy, a emisja z obszaru przekroczeń wyniosła 
9 003,8 Mg/rok.  

 przekroczenie PM2,5 w 2010 r. nastąpiło w sześciu obszarach o łącznej powierzchni 
6 km2, zamieszkałych przez 20,8 tys. osób; łączna wielkość emisji PM2,5 
pochodząca ze źródeł znajdujących się na obszarze przekroczeń wyniosła 
162,4 Mg/rok. W aktualizacji POP wykazano, że w 2015 r. przekroczenie nastąpiło 
na terenie całej Warszawy, emisja z obszaru przekroczeń wyniosła 4 638,1 
Mg/rok.(2015 r.) 

 przekroczenie B(a)P w 2012 r. nastąpiło w całej strefie aglomeracji warszawskiej 
(517 km2, 1 708 tys. mieszkańców), a emisja z obszaru przekroczeń wyniosła 
2 115,6 mg/rok. W aktualizacji nie określono wielkości emisji. 
(dowód: akta kontroli tom I str. 6-9, 415-425, 565-567, tom II str. 313-319, 490-496) 

b) w strefie miasta Radom: 

 w 2011 r. przekroczenie PM10 wystąpiło w dwóch obszarach (39,5 km2, 
o powierzchni 3,2 km2, zamieszkałym przez 156,7 tys. osób; emisja pyłu wyniosła 
1 207,3 Mg/rok. W aktualizacji POP wykazano, że w 2015 r. obszar przekroczeń 
objął całe miasto (111,8 km2, 215,6 tys. mieszkańców), emisja pyłu ze strefy 
wyniosła 1 179,6 Mg/rok. 

 PM 2,5 w 2011 r. przekroczenie wystąpiło na obszarze 15,3 km2, zamieszkałym 
przez 60,2 tys. osób; emisja pyłu ze strefy wyniosła 504,7 Mg/rok. W aktualizacji 
POP wykazano, że w 2015 r. obszar przekroczeń objął całe miasto, emisja pyłu ze 
strefy wyniosła 1 064,8 Mg/rok. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 312-314, 569-571, tom II str. 38-43) 

c) w strefie miasta Płock: 

 2010 r. przekroczenie PM10 (o okresie uśredniania 24 godziny) – w obszarze 
o powierzchni 3,2 km2, zamieszkałym przez 30 tys. osób; emisja pyłu wyniosła 
165,7 Mg/rok. W aktualizacji POP wykazano, że w 2015 r. obszar przekroczeń 
objął całe miasto (88 km2, 121,7 tys. mieszkańców), emisja pyłu ze strefy wyniosła 
813,4 Mg/rok. 

 PM 2,5  (o okresie uśredniania rok kalendarzowy) w 2010 r. wyniki z modelowania 
nie wskazały obszarów przekroczeń . W aktualizacji POP wykazano, że w 2015 r. 
obszar przekroczeń objął całe miasto (88 km2, 121,7 tys. mieszkańców), emisja 
pyłu ze strefy wyniosła 526,6 Mg/rok. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 95-96, 567-568, tom II str. 175-180) 

d) w strefie mazowieckiej: 

 w 2010 r. przekroczenie PM10 – wystąpiło w 13 obszarach33 obejmujących łączną 
powierzchnię 56,4 km km2, zamieszkałych przez 290,2 tys. osób, emisja pyłu 
wyniosła 2 269,1 Mg/rok.. W aktualizacji POP wykazano, że w 2015 r. obszary 
przekroczeń o okresie uśredniania rok kalendarzowy objęły 6 gmin,34 łączny 
obszar przekroczeń zajmował powierzchnię 187 km2 i był zamieszkany przez ok. 
250 tys. osób, emisja pyłu ze strefy wyniosła 1 532,1 Mg/rok. Obszary 
przekroczeń o okresie uśredniania 24 godziny wystąpiły w 103 gminach, łączny 
obszar przekroczeń zajmował powierzchnię 9 397 km2 i był zamieszkany przez 
2 330 tys. osób, emisja pyłu ze strefy wyniosła 20 308,4 Mg/rok. 

 PM 2,5 - w 2010 r. przekroczenie wystąpiło na dwóch obszarach (w Żyrardowie 
i Ciechanowie) o łącznej powierzchni 1,8 km2, zamieszkałych przez 5,1 tys. osób, 
emisja pyłu z tych obszarów wyniosła 176,9 Mg/rok (35 314,4 Mg/rok). 

                                                      
33 Żyrardów, Pruszków, Piastów, Ciechanów, Wołomin, Kobyłka, Siedlce, Ostrów Mazowiecka, Otwock, Mława, 
Piaseczno, Żuromin, Legionowo, Ostrołęka. 
34 Michałowice, Mińsk Mazowiecki (gm. miejska), Pruszków, Wołomin, Ząbki, Otwock. 



 

8 

W aktualizacji POP wykazano, że w 2015 r. obszary przekroczeń wystąpiły w 36 
gminach, łączną powierzchnię 2 327 km2 i były zamieszkane były przez ok. 970 
tys. osób, emisja pyłu ze strefy wyniosła 6 370,14 Mg/rok. 

Przekroczenia B(a)P w roku bazowym (2012 r.) dla POP wystąpiły we wszystkich strefach: 
aglomeracja warszawska (wielkość emisji w roku bazowym: 2,116 Mg/rok), miasta Radom 
(0,12 Mg/rok) i Płock (0,092 Mg/rok), strefa mazowiecka oprócz północnych jej krańców (na 
obszarach słabo zaludnionych w powiatach przasnyskim i ostrołęckim 14,95 Mg/rok). 
W aktualizacji POP nie podano danych o obszarach przekroczeń, a także o wielkości emisji 
w roku bazowym (2015 r.) 

(dowód: akta kontroli tom I str. 563-570, tom II str. 782-832) 

4.2. W sześciu programach ochrony powietrza uchwalonych w 2013 r. oraz w ich 
aktualizacjach stwierdzono emisję zanieczyszczeń w strefach objętych POP w całym 
województwie mazowieckim w łącznej wysokości: 

a) Pył zawieszony PM10: 
- w roku bazowym35 - 88 050,8 Mg/rok, w tym 58 200,3 Mg/rok (66,1%) z emisji 
powierzchniowej, 15 298,9 Mg/rok (17,4%) z emisji liniowej, 3 365,4 Mg/rok (3,8%) z emisji 
punktowej, 11 186,2 (12,7%) z emisji z innych źródeł. Według aktualizacji POP w 2015 r. 
(rok bazowy) łączna emisja wynosiła 51 953,4 Mg/rok, w tym 25 339,9 Mg/rok (48,8%) 
z emisji powierzchniowej, 8 602,2, Mg/rok (16,6%) z emisji liniowej, 8 871,7 Mg/rok (17,1%) 
z emisji punktowej, 9 139,7 Mg/rok (17,6%) z emisji z innych źródeł. 

b) Pył zawieszony PM 2,5:  
- w roku bazowym36 - 39 110,2 Mg/rok, w tym 32 061,0 Mg/rok (82 %) z emisji 
powierzchniowej, 3 547,4 Mg/rok (9,1 %) z emisji liniowej, 1 248,2 Mg/rok (3,2%) z emisji 
punktowej, 2 253,6 Mg/rok (5,8%) z emisji z innych źródeł. Według aktualizacji POP w 
2015 r. (rok bazowy) łączna emisja wynosiła 38 953,65 Mg/rok, w tym 24 958,2 Mg/rok 
(64,1%) z emisji powierzchniowej, 6 754,5 Mg/rok (17,3%) z emisji liniowej, 5 173,7 Mg/rok 
(13,3 %) z emisji punktowej, 2 068,1 Mg/rok (5,3 %) z emisji z innych źródeł. 

c) Dwutlenek azotu (NO2) w aglomeracji warszawskiej37:  
- w 2011 r. (rok bazowy) emisja wyniosła 21 632,7 Mg/rok, w tym liniowa 11 051,0 Mg/rok 
(51,1 %), punktowa 10 033,0 Mg/rok (46,4 %), powierzchniowa 548,7 Mg/rok (2,5 %). 
Według aktualizacji POP w 2015 r. (rok bazowy) emisja wyniosła 9 003,8 Mg/rok, w tym 
liniowa 2 294,2 Mg/rok (25,5 %), punktowa 6 614,2 Mg/rok (73,5 %), powierzchniowa 
91,8 Mg/rok (1 %), z innych źródeł 3,6 Mg/rok. 

d) Benzo(a)piren w 2011 r.:  
- 2011 r. (rok bazowy) łączna emisja wyniosła 17, 273 Mg/rok, w tym 16,878 Mg/rok (97,7%) 
z emisji powierzchniowej, 0,0 Mg/rok z emisji liniowej, 0,395 Mg/rok (2,3 %) z emisji 
punktowej. W aktualizacji POP nie określono wielkości emisji ww. substancji. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 64-66) 

4.3. Przedstawione w poprzednich punktach (4.1 i 4.2.) dane zawarte w POP z 2013 r. oraz 
w aktualizacjach tych dokumentów dotyczące: charakterystyki obszarów narażonych na 
ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń powietrza, a także wielkości i źródeł emisji 
poszczególnych substancji były nieporównywalne.  

W celu oceny założeń i stopnia realizacji POP wykorzystano ekspertyzę firmy zewnętrznej 
wykonanej na zlecenie NIK38. Z przedstawionej ekspertyzy wnika w szczególności, 
że w przypadku POP z 2013 r.: 

                                                      
35 Rok bazowy dla POP uchwalonych w 2013 r.: 2010 r. dla strefy mazowieckiej i miasta Płock, 2011 r. dla 
aglomeracji warszawskiej i miasta Radom. 
36 Rok bazowy dla POP uchwalonych w 2013 r.: 2010 r. dla aglomeracji warszawskiej, strefy mazowieckiej 
i miasta Płock, 2011 r. dla miasta Radom. 
37 Jedyna strefa województwa, w której wystąpiło przekroczenie poziomu normatywnego NO2 i dla której 
opracowano POP. 
38 Ekspertyza wykonana w 2017 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 mazowieckim. 
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 Poziomy redukcji emisji w roku docelowym (2024 r.) dla PM10 i PM 2,5 w celu 
dotrzymania poziomów normatywnych tych substancji wyznaczono odrębnie, bez 
przyjęcia zależności, że redukcja emisji PM10 prowadzi również do obniżenia emisji 
PM2,5. Dlatego też niezbędne poziomy redukcji emisji tych substancji nie mają ze sobą 
związku; 

 Wielkość redukcji emisji pyłu PM10 dla aglomeracji warszawskiej została określona 
jedynie dla emisji powierzchniowej dla dzielnicy Ursus, natomiast nie określono redukcji 
emisji z działań ograniczających emisję liniową. Dlatego też efekt ekologiczny na 
podstawie takich założeń wymagał do 2024 r. redukcji emisji PM10 jedynie o 1,20 Mg/rok. 
Równocześnie w Programie z 2013 r. wielkość redukcji PM2,5 dla aglomeracji 
warszawskiej wyznaczono biorąc pod uwagę inne założenia (przyjęto, że redukcja emisji 
tej substancji nastąpi wskutek obniżenia emisji liniowej i napływowej). Na podstawie 
przyjętych założeń oszacowano, że w roku docelowym (2024 r.) wymagana będzie 
redukcja emisji PM2,5 o 275 Mg/rok; 

 Wymagany poziom redukcji BaP do 2024 r. w skali całego województwa mazowieckiego 
oszacowano na 0,768 Mg/rok (w tym: 0,014 Mg/rok w aglomeracji warszawskiej, 
0,028 Mg/rok w Płocku, 0,062 Mg/rok w Radomiu oraz 0,663 Mg/rok w strefie 
mazowieckiej), a w przypadku NO2 nie określono wymaganego poziomu redukcji tej 
substancji dla aglomeracji warszawskiej, w której wystąpiły przekroczenia.      

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania – zdaniem NIK – dane przedstawione w POP 
z 2013 r. nie stanowią wiarygodnego punktu odniesienia odnośnie do wymaganych 
rezultatów działań naprawczych. Przede wszystkim należy podkreślić, że katalog działań 
naprawczych dla obniżenia emisji PM10 jest analogiczny jak dla działań mających na celu 
ograniczenie emisji PM 2,5, a redukcja emisji tej pierwszej substancji powoduje 
równocześnie obniżenie emisji PM2,5, tylko w nieco mniejszym stopniu. Tymczasem 
w Programach z 2013 r. przyjęto założenia prowadzące do wniosku, że wymagany poziom 
redukcji emisji PM10 stanowił zaledwie 0,4% poziomu redukcji dla PM 2,5 dla aglomeracji 
warszawskiej. Natomiast w przypadku strefy mazowieckiej założony poziom redukcji PM10 
stanowił 1 705% rezultatu określonego dla PM2,5.     

Dlatego też do oceny bieżącego tempa realizacji działań naprawczych przyjęto wnioski 
z wskazanej powyżej ekspertyzy w odniesieniu do oczekiwanych poziomów redukcji PM10 
i PM2,5 wskazanych w Programach z 2017 r., które zaczęły obowiązywać od 7 września 
2017 r. Ze sporządzonej ekspertyzy w wynika, że: 

 Wielkość emisji wykazana w odniesieniu do lat bazowych w POP z 2013 r. (2010 r. 
i  2011 r.) oraz w aktualizacji z 2017 r. (2015 r.) jest różna ze względu na czynniki jakie 
wpływają na sposób wyliczenia emisji, w tym m.in.: metodykę zebrania danych 
wejściowych do inwentaryzacji źródeł emisji, dokładność danych wejściowych przyjętych 
do inwentaryzacji oraz wykorzystanie odmiennych źródeł wskaźników emisji. Także 
zakładana wielkość redukcji emisji w POP z 2017 r. była wyliczona w oparciu o inne 
wskaźniki emisji, aniżeli redukcja emisji w POP z 2013 r.; 

 W aktualizacji POP z 2017 r. dane o obszarach przekroczeń w strefach zostały przyjęte 
nie na podstawie wyliczonej wielkości obszaru przekroczeń w danej gminie czy mieście, 
ale biorąc pod uwagę cały obszar administracyjny. Z względu na to wielkości obszarów 
przekroczeń dotyczą całości strefy w przypadku miasta Płocka, Radomia i aglomeracji 
warszawskiej oraz całych powierzchni administracyjnych gmin, na których wystąpiło 
przekroczenie poziomu normatywnego w strefie mazowieckiej. Przyjęcie takiego 
założenia związane jest z koniecznością prowadzenia działań na terenie całego Miasta, 
nie ograniczając się do obszaru określonego, jako obszar przekroczeń stężeń 
normatywnych. Dotyczy to również określenia liczby narażonej na złą jakość powietrza 
ludności, a także ma wpływ na oszacowanie wyższych kosztów zewnętrznych 
niedostatecznej jakości powietrza;  

 Średnie udziały źródeł emisji w stężeniach średniorocznych poszczególnych 
zanieczyszczeń na obszarze przekroczeń poziomu normatywnego według danych 
stanowiących podstawę sporządzenia aktualizacji POP z 2017 r. kształtowały się 
w poszczególnych strefach następująco: 
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 dla PM10: lokalne źródła powierzchniowe 44,9%-62,9%, lokalne źródła 
komunikacyjne 11,2%-26,9%, napływ i tło naturalne 20,8%-24,3% oraz lokalne 
źródła przemysłowe 1,5%-10,0%, 

 dla PM2,5 lokalne źródła powierzchniowe 38,2%-64,0%, lokalne źródła 
komunikacyjne 6,2%-28,2%, napływ i tło naturalne 25,7%-28,6% oraz lokalne źródła 
przemysłowe 1,1%-7,8%, 

 dla NO2 (tylko aglomeracja warszawska): lokalne źródła komunikacyjne 75,3%, 
lokalne źródła przemysłowe 10,7%, napływ i tło naturalne 8,8% oraz lokalne źródła 
powierzchniowe 5,2%, 

 Liczba osób zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego narażona na 
ponadnormatywne stężenia PM10, PM2,5, BaP i NO2 w roku bazowym POP z 2017 r. 
(2015 r.) wyniosła odpowiednio: 4,1 mln dla stężeń dobowych PM10, 2,2 mln dla stężeń 
rocznych PM10, 3,1 mln dla stężeń rocznych PM2,5 oraz 1,7 mln dla stężeń rocznych 
NO2,  

 Koszty zewnętrzne, których można uniknąć poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń 
powietrza w skali całego województwa mazowieckiego oszacowano na kwotę 3,8 mld zł 
rocznie. W ocenie wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie ludzkie 
posłużono się metodyką CAFE Cost and Benefits Analysis, zgodnie z opracowaniem 
Damages per tonne emission of PM2.5, NH3, SO2, NOx and VOCs from each EU25 
Member State (excluding Cyprus) and surrounding seas, stworzonym w ramach 
Programu Czyste powietrze dla Europy. W ramach wskazanego opracowana określono 
wpływ emisji zanieczyszczeń na funkcje życiowe, na wartość upraw oraz na 
śmiertelność populacji mieszkańców Europy; 

 W latach 2014-2016, wskutek zrealizowanych działań naprawczych, na obszarze 
województwa mazowieckiego ograniczono emisję PM10 i PM 2,5 ze źródeł 
powierzchniowych odpowiednio o: 239,71 Mg/rok i  144,23 Mg/rok, co stanowiło 7,9% 
i 4,8% rezultatu docelowego na rok 2024 r. (odpowiednio: 3 040,98 Mg/rok dla PM10 

i 2 992,86 Mg/rok dla PM 2,5), określonego w POP z 2017 r.;  

 W POP z 2017 r. nie wykonano aktualizacji w odniesieniu do BaP, dlatego też nie został 
określony docelowy poziom emisji tej substancji w poszczególnych strefach 
województwa mazowieckiego, w tym dla aglomeracji warszawskiej. W związku z tym do 
oceny stopnia realizacji POP pod względem osiągniętej redukcji emisji tej substancji 
przyjęto poziomy wskazane w POP z 2013 r. W ekspertyzie podano, że w latach  
2014-2016 w województwie mazowieckim zmniejszono emisję BaP ze źródeł 
powierzchniowych o 0,049 Mg/rok, co stanowiło 6,4% rezultatu docelowego na rok 
2024 r. (0,768 Mg/rok). 

 Średnie udziały źródeł emisji w stężeniach średniorocznych B(a)P na obszarze 
przekroczeń poziomu normatywnego według danych stanowiących podstawę 
sporządzenia POP z 2013 r. kształtowały się w poszczególnych strefach następująco: 
lokalne źródła powierzchniowe 22,0%-62,6%, lokalne źródła komunikacyjne 0,4%-2,3%, 
napływ i tło naturalne 36,4%-77,6% oraz lokalne źródła przemysłowe do 1,0%. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 7-9, 416-425, tom II str. 313, 481, tom III str. 64-65, 74-79, 
115, )  

W dokumentacji zamówienia publicznego określającej wymagania dla wykonawcy 
aktualizacji POP39 Urząd nie wskazał wymagań co do ciągłości metodycznej dokonywanych 
ustaleń z POP opracowanymi w 2013 r. w zakresie podejmowanych działań w celu 
obniżenia jakości powietrza (w szczególności pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń 
powietrza oraz prognoz osiągniecia zakładanych efektów ekologicznych). 

Według wyjaśnień Dyrektora Urzędu ciągłość metodyczna zapewniona została poprzez 
wymagania, w dokumentacji przetargowej, od wykonawców projektów POP posiadania 
wiedzy i doświadczenia oraz wykwalifikowanych pracowników. Dyrektor Urzędu wyjaśnił 
również, że zamówienie publiczne dotyczące sporządzenia dokumentacji stanowiącej 

                                                      
39 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w ramach przeprowadzonego w kwietniu 2016 r. postępowania 
w sprawie zamówienia na: zakup usługi polegającej na sporządzeniu opracowania „Dokumentacja stanowiąca 
podstawę do określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja warszawska, w której istnieje 
ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w powietrzu”. 
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podstawę do aktualizacji programów ochrony powietrza w województwie mazowieckim, nie 
charakteryzowało się wyjątkowymi cechami uprawniającymi do kierowania zapytania 
wyłącznie do jednej firmy, w szczególności nie było uzasadnione ograniczanie konkurencji 
ze względu na fakt, że dokumentację stanowiącą podstawę do określenia programów 
ochrony powietrza w 2013 r. wykonała konkretna, wybrana firma. Zgodnie z przyjętymi 
kryteriami oceny ofert wybrana została firma, która zaoferowała niższą cenę. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 110-112, 115, 190-196) 

Nie kwestionując prawidłowości metodologicznej przygotowania POP z 2013 r. oraz 
aktualizacji tych programów NIK zauważa, że nie została zachowana ciągłość metodyczna 
ustalania i prezentowania danych co jest niezbędne np. dla dokonywania porównania 
danych w różnych okresach. 

5. W pięciu spośród sześciu POP z 2013 r. (poza POP B(a)P dla województwa 
mazowieckiego), a także w ich aktualizacjach założono, że realizacja działań naprawczych 
doprowadzi do osiągnięcia w 2024 r. (w ostatnim roku obowiązywania programów) 
normatywnych lub mniejszych stężeń poszczególnych substancji w powietrzu, o których 
mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu, tj. PM10-40μg/m³ (stężenie roczne), PM10-
50μg/m³ (stężenie dobowe), PM2,5-25μg/m³ (stężenie roczne), B(a)P-1ng/m³ (stężenie 
roczne) oraz NO²- 40μg/m³ (stężenie roczne). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 35, 244-253, 346-350, 467-468, tom II str. 67, 69-70, 204-207, 
349-353, 498—499, 668-671) 

W POP B(a)P dla województwa mazowieckiego z 2013 r. prognozowano, iż określona 
w Programie wielkość redukcji emisji B(a)P osiągnięta w wyniku działań redukujących pył 
PM10 (wskazanych w pozostałych POP) nie jest wystarczająca do osiągnięcia poziomu 
docelowego B(a)P w 2024 r., jednak z uwagi na niewspółmierne do osiągniętego efektu 
ekologicznego koszty, nie wyznaczono obligatoryjnie zadań w celu doprowadzenia do stanu 
docelowego. Również w aktualizacji Programu z 2017 r. nie określono docelowej wartości 
stężenia B(a)P w 2024 r. uznając, że koszty osiągnięcia poziomu docelowego B(a)p są 
niewspółmierne i nieuzasadnione ekonomicznie, a zgodnie z §3 pkt 4 rozporządzenia 
w sprawie programów ochrony powietrza, w przypadku opracowania programu ochrony 
powietrza ze względu na przekroczenia poziomu docelowego B(a)P, program ma zawierać 
określenie planowanych działań mających na celu osiągnięcie poziomów docelowych, które 
nie pociągają za sobą niewspółmiernych kosztów. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 631-635, tom II str. 782-832) 

Zapisy pięciu POP z 2013 r. w których założono, że realizacja działań naprawczych 
doprowadzi do osiągnięcia w ostatnim roku obowiązywania programów normatywnych lub 
mniejszych stężeń poszczególnych substancji w powietrzu, nie wskazywały na ryzyko 
nieosiągnięcia standardów jakości powietrza, w przypadku realizacji działań naprawczych. 
Ryzyka takie zidentyfikowano natomiast w dokumentacji służącej do opracowania 
aktualizacji tych Programów, w której wskazano bariery dla realizacji działań naprawczych, 
w tym m.in.: bariery dla wyboru przez mieszkańców niskoemisyjnych systemów ogrzewania, 
a także brak uregulowań prawnych umożliwiających wyegzekwowanie od osób fizycznych 
użytkowania urządzeń grzewczych spełniających określone wymogi w zakresie wielkości 
emisji substancji do powietrza. W sektorze transportowym do największych problemów 
zaliczono przestarzały park samochodowy, nieodpowiednia infrastruktura drogowa oraz 
nieekonomiczny, agresywny styl jazdy. Za istotny uznano również niski stopień 
wykorzystania paliw i napędów przyjaznych dla środowiska (np. transport rowerowy 
i pieszy), a także zbiorowego transportu miejskiego i kolejowego. Wśród barier efektywnego 
wdrażania i egzekucji rozwiązań proponowanych w programach ochrony powietrza 
wskazano niejasność lub brak przepisów prawnych.  

(dowód: akta kontroli, tom III str. 382-386, 389-393, 395-399, 401-404, 407-411) 

6 i 7. Zasady ewaluacji POP z 2013 r. zostały określone w uchwałach w sprawie POP40 oraz 
w ich załącznikach. Zarząd Województwa Mazowieckiego, odpowiedzialny na podstawie 
przepisów ww. uchwał za monitorowanie realizacji POP, nie wprowadził innych, 

                                                      
40 Uchwały Nr 162/13, 163/13, 164/13, 184/13, 185/13, 186/13. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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szczegółowych regulacji w tym zakresie. Monitorowanie przebiegu realizacji POP miały 
zapewniać: 

 obowiązek przekazywania informacji o decyzjach, których ustalenia zmierzają do 
osiągnięcia celów POP (np. pozwolenia zintegrowane, pozwolenia na 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza), 

 obowiązek przekazywania informacji o przyjmowanych zgłoszeniach instalacji, 
z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie wpływać na 
środowisko, oraz o prowadzonych postepowaniach kompensacyjnych. 

 obowiązek przekazywania przez podmioty realizujące działania naprawcze 
w terminie do 31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym informacji 
o realizacji tych działań. 

Obowiązki sprawozdawcze dotyczące realizacji działań naprawczych nałożone zostały na 
właściwych miejscowo, ze względu na obszary przekroczeń wójtów (burmistrzów, 
prezydentów). W przypadku „POP B(a)P dla województwa mazowieckiego” nie określono, 
w których gminach nastąpiło przekroczenie poziomu B(a)P, a do składania sprawozdań 
zostali zobowiązani wszyscy starostowie na terenie województwa mazowieckiego. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 2-4, 91-93, 183-184, 307-309, 410-412, 546-547) 

Harmonogramy rzeczowo-finansowe stanowiące załączniki do poszczególnych POP 
z 2013 r. określały ogólne kierunki/działania (np. „utrzymanie czystości dróg”, „utworzenie 
strefy ruchu ograniczonego”, „ograniczenie emisji liniowej”, „edukacja ekologiczna”, 
„ograniczenie emisji komunalno-bytowej”), a także przyporządkowane im:  

 sposoby działania (określone w sposób ogólny, np. „poprawa czystości jezdni i ich 
otoczenia przez zmywanie”, „wymiana taboru autobusowego na pojazdy 
spełniające normy Euro 5”, „budowa tras rowerowych wraz z infrastruktura 
rowerową”, „czyszczenie ulic rowerowych w okresie wiosna jesień”, „podłączenie 
do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wymiana na ogrzewanie gazowe mieszkań 
ogrzewanych indywidualnie (głównie piecami węglowymi)”,  

 lokalizacje działań (np. aglomeracja warszawska, miasto Płock),  

 planowane terminy zakończenia zadań bez podania okresów pośrednich (np. „31 
grudnia 2024 r.”, „na bieżąco do 31 grudnia 2024 r”., „w miarę posiadanych 
środków”),  

 jednostki realizujące zadanie (np. GDDKiA, „zarządzający drogami”, „Prezydent 
m.st. Warszawy”),  

 określane w zróżnicowany sposób koszty realizacji zadania (np. poprzez 
wskazanie szacunkowej wartości całego zadania:15 mld zł – budowa ekspresowej 
obwodnicy warszawy; wskazanie wartości jednostkowej: 500 zł/km2 utrzymanie 
czystości dróg;  wskazanie rocznej wielkości wydatków: 7 mln/rok – rozwój 
systemu ścieżek rowerowych, „według kosztorysu”), taki sposób określenia 
kosztów poszczególnych zadań nie pozwalał na ustalenie ich ogólnej wielkości. 

 źródła finansowania (np. „środki samorządu terytorialnego”, „środki GDDKiA”), 

W harmonogramach nie określono jednocześnie okresowych, jak i docelowych wartości dla 
wskaźników produktu dla działań  (prognozowanego poziomu realizacji)41, a także nie 
określono wskaźników rezultatu (przewidywanych efektów ekologicznych) dla 
poszczególnych działań naprawczych. W efekcie nie wskazano w jaki sposób poszczególne 
działania naprawcze (krótko-, średnio- i długoterminowe) miały wpłynąć na redukcję 
stężenia zanieczyszczeń. 

Również system sprawozdawczy określony w POP  nie obligował do określania 
i wykazywania wskaźników rzeczowych oraz efektów ekologicznych realizowanych działań, 
tj. podawania osiągniętej wielkości redukcji emisji poszczególnych substancji do powietrza 
wskutek zrealizowania działań naprawczych.  Stanowiące załączniki do POP wzory 

                                                      
41 Wyjątek stanowiły jedno działanie w aglomeracji warszawskiej – dzielnica Ursus (wskazane w POP PM10 i NO2 
dla aglomeracji warszawskiej) oraz jedno działanie w Radomiu (wskazane w POP PM10 i PM2,5 dla Radomia oraz 
w POP B(a)P dla województwa mazowieckiego) dotyczące ograniczenia emisji z sektora komunalno-bytowego 
poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w zabudowie jedno i wielorodzinnej odpowiednio dla ok. 82 tys. 
m2 powierzchni użytkowej mieszkań (Warszawa) i dla 570 tys. m2 (Radom). 
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sprawozdań z realizacji Programów, wymagały przedstawienia wyłącznie następujących 
informacji: kod działania naprawczego, opis wykonanych zadań, daty rozpoczęcia 
i zakończenia zadań, skalę czasową działań naprawczych, kategorię źródeł emisji, których 
dotyczyło działanie oraz szacunkowa wartość całkowitą. 

Ze względu na powyższe, założenia w programach przyjętych w 2013 r. nie było możliwe 
określenie przez Samorząd Województwa stopnia realizacji celu w latach 2014-2016 
i kolejnych, a tym samym ustalenie czy tempo realizacji działań jest wystarczające dla 
osiągnięcia zakładanych rezultatów i uzyskania dopuszczalnych stężeń poszczególnych 
substancji w roku docelowym realizacji POP. 

Dyrektor Urzędu wyjaśnił, że formularz sprawozdań gmin został opracowany w oparciu 
o przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie 
zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza, 
w którym określono zakres i układ sprawozdań, które zarząd województwa przekazuje 
ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w trybie art. 94 ust. 2a ustawy Prawo ochrony 
środowiska a także, że nie ma możliwości prawnych egzekwowania obowiązków 
nałożonych w programach ochrony powietrza. Aktualnie programy ochrony powietrza 
uchwalane są przez samorządy województw. Obowiązki realizacji działań naprawczych 
nakładane są głównie na samorządy gminne. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (...) zakres działania samorządu województwa nie 
narusza samodzielności powiatu i gminy oraz organy samorządu województwa nie stanowią 
wobec powiatu i gminy organów nadzoru lub kontroli, jak również nie są organami wyższego 
stopnia w postępowaniu administracyjnym.” 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 89, 305, 543, tom III str. 126, 397-402, 409-414, 424-431, 
444-450) 

Odpowiadając na pytanie dotyczące sposobu monitorowania POP z 2013 r. Dyrektor 
Urzędu wyjaśnił, że Urząd analizował sprawozdania przesyłane przez gminy, w układzie 
wskazanym w załączniku nr 10 do programów, zawierających informacje o rodzaju 
przeprowadzonego działania naprawczego, opis zadań wykonanych w ramach działania 
naprawczego, datę rozpoczęcia i zakończenia zadania, skalę czasową działań 
naprawczych, kategorię źródeł emisji, których dotyczy działanie naprawcze oraz całkowitą 
szacunkową wysokość kosztów zadania. Monitorowanie odbywało się również poprzez 
analizę rocznych ocen jakości powietrza dokonywanych przez Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz obwieszczeń Ministra Środowiska 
w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, 
w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców 
większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz 
wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których 
wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 
tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 121) 

W harmonogramach rzeczowo-finansowych stanowiących załączniki do aktualizacji POP 
z 2017 r. dokonano doprecyzowania zapisów dotyczących docelowych wartości wskaźników 
produktu dla niektórych z ujętych w nich działań niezbędnych do realizacji w celu 
osiągnięcia zakładanej redukcji emisji zanieczyszczeń, efektów ekologicznych oraz kosztów 
działań. Dotyczyło to przede wszystkim działań związanych z ograniczeniem emisji 
powierzchniowej, w tym ujętych w Programach Ograniczania Niskiej Emisji. Przykładowo 
w harmonogramie stanowiącym załącznik do aktualizacji POP PM 2,5 i PM10 dla Radomia 
wskazano szacunkową liczbę kotłów węglowych niezbędnych do wymiany (9 246 szt.), 
wskazano wielkości powierzchni (w m2) w stosunku do których należało będzie podjąć 
stosowne działania (np. podłączenie do sieci ciepłowniczej – 456 518,41 m2, podłączenie do 
sieci gazowej 457 098,98 m2), określono również szacunkowy koszt tych działań 
(podłączenie do sieci ciepłowniczej – 63 912,58 tys. zł, zamiana na ogrzewanie gazowe – 
71 764,54 tys. zł), a także wymagany efekt ekologiczny (w latach 2017-2024 redukcję emisji 
oszacowano na poziomie 241, 54 Mg/rok dla PM10 i 237,93 Mg/rok dla PM 2,5). Podobnie w 
aktualizacji POP PM10 i PM 2,5 dla strefy mazowieckiej określono dla działań związanych z 
ograniczeniem emisji z indywidualnych systemów grzewczych w odniesieniu do 
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poszczególnych gmin przewidywane efekty rzeczowe (liczba kotłów do wymiany oraz 
wielkość powierzchni lokali wymagająca zmiany ogrzewania na określony typ) oraz efekty 
ekologiczne (wymagana redukcja emisji PM10 i PM 2,5), a także szacunkowy koszt tej 
redukcji.   

Zdaniem NIK funkcjonujące w ramach POP z 2013 r. rozwiązania nie dawały możliwości 
jednoznacznego ustalenia łącznych kosztów i źródeł finansowania zadań ujętych w POP, 
a także ustalenia zakresu wykonania założeń tych Programów (poza zadaniami 
stanowiącymi samodzielne zadania inwestycyjne, takie jak np. budowa obwodnicy 
ekspresowej Warszawy). Tym samym utrudnione, lub wręcz niemożliwe było prowadzenie 
skutecznego monitoringu realizacji POP. Stanowisko NIK potwierdza informacja przekazana 
przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w odpowiedzi na 
zlecenie przez NIK tej jednostce w toku niniejszej kontroli przeprowadzenia kontroli zadań 
wynikających z POP z 2013 r. w gminach Legionowo, Piastów i Wołomin. W odpowiedzi 
z dnia 25 stycznia 2018 r. WIOŚ poinformował m.in. że ocena realizacji zadań jest trudna ze 
względu na wymagania określone w POP, które nie są precyzyjnie ustalone w wymiarze 
czasowym i ilościowym (nie wskazano konkretnych, mierzalnych zadań). W związku z tym 
nie istnieje poziom, do którego możliwe byłoby odniesienie podejmowanych przez 
samorządy i inne podmioty działań. Ponadto WIOŚ poinformował, że zarówno w trybie 
roboczym w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim, jak też w toku konsultacji 
społecznych prowadzonych w 2017 r. informował, że przyjęcie terminów realizacji działań w 
okresach dłuższych, niż określony ustawowo obowiązek aktualizacji POP oraz nieprzyjęcie 
żadnych kryteriów mierzalnych, według których możliwe byłoby dokonanie oceny, czy 
określona gmina zrealizowała ustanowione zadanie, spowoduje praktyczny brak możliwości 
ich egzekwowania. 

Równocześnie NIK zwraca uwagę, że zgodnie z wymogami określonymi w § 3 pkt 3 lit. b) 
rozporządzenia w sprawie programów ochrony powietrza w POP określa się planowane 
działania, w celu osiągnięcia zamierzonej poprawy jakości powietrza w strefie, ze 
szczególnym uwzględnieniem nie tylko kierunków, ale również zakresu tych działań.  

 (dowód: akta kontroli t. III str. 563-600) 

Marszałek Województwa, zgodnie z obowiązkiem wskazanym w art. 94 ust. 2a Poś, złożył 
Ministrowi Środowiska dwa sprawozdania z realizacji POP42. Podstawą złożenia tych 
sprawozdań były sprawozdania gmin i powiatów przekazane do Urzędu. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 293, 351)  

W kontrolowanym okresie (2014-2016) odsetek stacji w województwie mazowieckim, 
na których odnotowano przekroczenia stężeń rocznych oraz przekroczenia dopuszczalnego 
poziomu stężeń dobowych PM10 mieścił się odpowiednio w przedziale od 5% do 12% oraz 
od 37% do 94%43. Z kolei przekroczenia poziomu dopuszczalnego PM2,5 występowały na 
33% do 64% stacji pomiarowych44, a przekroczenia poziomu docelowego BaP odnotowano 
dokładnie w każdym punkcie pomiarowym45. Przekroczenia stężeń rocznych NO2 
odnotowano tylko na dwóch stacjach komunikacyjnych w Warszawie46. Najniższy odsetek 
przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłów zawieszonych odnotowano w 2016 r. 
(w przypadku stężeń rocznych i dobowych PM10 przekroczenia wystąpiły odpowiednio na 
5% i 37% stacji pomiarowych, a dla PM2,5 na 33% stacji). W latach 2014-2016 maksymalne 
roczne stężenia odnotowane dla PM10 mieściły się w przedziale 41,6 µg/m3 - 43,7 µg/m3 

(poziom dopuszczalny 40 µg/m3), największe przekroczenia stężeń dobowych PM10 
występowały przez 85 dni - 98 dni w ciągu roku (poziom dopuszczalny do 35 dni rocznie). 
Najwyższe wartości stężeń rocznych PM2,5 ukształtowały się na poziomie od 27,0 µg/m3 - 

                                                      
42 Sprawozdanie złożone w dniu 17 listopada 2016 r. w zakresie realizacji uchwał Nr 162/13, 162/13, 164/13, za 
złożone w dniu 22 listopada 2016 r. w zakresie realizacji uchwał Nr 184/13, 185/13, 186/13. 
43 Pomiar PM10 w województwie mazowieckim dokonywany był na 18 stacjach w 2014 r., 17 w 2015 r. 
i 19 w 2016 r. 
44 Stężenia PM2,5 w województwie mazowieckim mierzono na 11 stacjach w 2014 r. i 12 stacjach w latach  
2015-2016.  
45 Pomiar stężeń BaP w województwie mazowieckim wykonywany był w latach 2014-2015 na 11 stacjach, 
a w 2016 r. na 13 stacjach.   
46 Stężenia NO2 w województwie mazowieckim monitorowano na podstawie wyników z 13 stacji pomiarowych 
w latach 2014-2015 oraz 14 stacji w 2016 r.  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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32,2 µg/m3 (poziom dopuszczalny 25 µg/m3), a najwyższe stężenia BaP mieściły się 
w przedziale 3,8 ng/m3 – 8,0 ng/m3 (poziom docelowy 1 ng/m3).  

Średnioroczne stężenia PM10 na obszarze województwa mazowieckiego w latach  
2011-2013 mieściły się w przedziale od 21,5 µg/m3 do 49,1 µg/m3 (54% - 123% poziomu 
dopuszczalnego), a w latach 2014-2016 osiągnęły poziom od 18,5 µg/m3 do 43,7 µg/m3 
(46% - 109% wartości normatywnej). Liczba dni z przekroczeniami stężeń dobowych PM10 

na terenie Mazowsza mieściła się w ww. okresach odpowiednio w przedziale od 16 dni 
do 129 dni (46% - 369% wartości normatywnej) oraz od 8 dni do 98 dni (23% - 280% 
wartości normatywnej). W przypadku PM2,5 stężenia roczne w skali całego województwa 
ukształtowały się odpowiednio na poziomie od 22,1 µg/m3 do 31,5 µg/m3 (85% - 113% 
poziomu dopuszczalnego) oraz od 19,4 µg/m3 do 32,2 µg/m3 (78% - 129% poziomu 
dopuszczalnego). Stężenia roczne BaP w województwie mazowieckim wyniosły 
odpowiednio od 1,9 ng/m3 do 7,1 ng/m3 (190% - 710% poziomu docelowego) oraz od 
1,2 ng/m3 do 8,0 ng/m3 (120,0% - 800,0% poziomu docelowego). 

Wartość średnia stężeń rocznych PM10, PM2,5 i BaP, obliczona za lata 2014-2016 (średnia 
z okresu trzyletniego) z uwzględnieniem wszystkich stacji na trenie Mazowsza, zmniejszyła 
się odpowiednio o 7,2% i 5,6% i 25,0% w porównaniu do średniej z lat 2011-2013 
(z 34,7 µg/m3 do 32,2 µg/m3 dla PM10, z 26,7 µg/m3 do 25,2 µg/m3 dla PM2,5 oraz 
z 4,4 ng/m3 do 3,3 ng/m3 dla BaP). Zmniejszyła się też liczba dni z przekroczeniami stężeń 
dobowych PM10 o 14,0% liczona wg powyższego schematu (z 57 dni do 49 dni). Zwiększyły 
się natomiast o 5,4% stężenia średnioroczne NO2 na głównej stacji komunikacyjnej 
w Warszawie (al. Niepodległości), liczone w ww. okresach trzyletnich. 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. 

Dane o dotychczasowym tempie i efektach działań naprawczych realizowanych przez 
odpowiedzialne jednostki wskazują na ryzyko nieosiągnięcia założonych celów POP w roku 
końcowym. Z ekspertyzy firmy zewnętrznej wykonanej na zlecenie NIK wynika, że w latach 
2014-2016, wskutek zrealizowanych działań naprawczych określonych w POP, w skali 
całego województwa, ograniczono emisję PM10, PM2,5 i B(a)P ze źródeł powierzchniowych 
odpowiednio o: 239,71 Mg, 144,23 Mg i 0,049 Mg, co stanowiło zaledwie 7,9% i 4,8% 
i 6,4% rezultatu docelowego ustalonego w aktualizacji POP na rok 2024 (odpowiednio: 
3 040,98 Mg/rok dla PM10, 2 992,86 Mg/rok dla PM2,5 oraz 0,0768 dla B(a)P). 

(dowód: akta kontroli t. III, str. 525-558,  563-600) 

8. Głównymi działaniami naprawczymi mającymi na celu ograniczenie emisji ze źródeł 
powierzchniowych, zaplanowanymi w POP dla województwa mazowieckiego były 
termomodernizacja obiektów budowlanych, podłączenie do sieci ciepłowniczej, wymiana 
systemów ogrzewania i alternatywne źródła energii. Na realizację tych zadań przewidziano 
i wydatkowano największe środki finansowe. W zależności od poszczególnych stref 
województwa mazowieckiego istotne znaczenie miały również takie działania jak: 
przebudowa dróg, usprawnienie komunikacji publicznej, budowa ścieżek rowerowych, 
nasadzenia zieleni i edukacja ekologiczna. 

W ogólnej kwocie wydatków na powyższe działania w 2014 r. wynoszącej 54 332,78 tys. zł 
wydatki związane z termomodernizacją stanowiły 60,7% (33 001,1 tys. zł). Wydatki 
związane z podłączeniem do sieci ciepłowniczej  32,2% (1 7514,6 tys. zł), a wydatki 
związane z wymianą systemów ogrzewania – 5,5%. W 2015 r. ogólna kwota wydatków na 
analogiczne działania wyniosła 25 828,32 tys. zł, co stanowiło 47,3% wydatków 
poniesionych w roku poprzednim. Również w tym roku dominowały wydatki poniesione na 
termomodernizację, które stanowiły 45,4% wydatków ogółem (11 740,5 tys. zł). Udział 
wydatków związanych z podłączeniem do sieci ciepłowniczej wyniósł 25,8% (6 686,2 tys. 
zł), a wydatków związanych z wymianą systemów ogrzewania 8,3%. W 2016 r. nastąpił 
dalszy spadek wydatków na realizację działań naprawczych. Na zadania wydatkowano 
16 937,21 rys. zł, co stanowiło 31,2% wydatków 2014 r. i 65,6% wydatków roku 2015. 

(dowód: akta kontroli, Tom III, str. 131) 
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Analiza efektywności ekonomicznej poszczególnych przedsięwzięć47 przeprowadzona 
w oparciu o zastosowanie szacunkowego kosztu redukcji jednej jednostki zanieczyszczenia 
powietrza (1 Mg pyłu PM10) 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/MgPM10. Termomodernizacja budynków jest mniej efektywną 
ekonomicznie metodą ograniczania niskiej emisji, gdyż szacunkowy koszt redukcji emisji 
wynosił 2 759 tys.zł/MgPM10. 

Mając na uwadze powyższe, NIK zwraca uwagę na relatywnie wysoki udział środków 
wydatkowanych na termomodernizację budynków w łącznej sumie wydatków na ochronę 
powietrza (w latach 2014-2015 r. środki wydatkowane na ten cel stanowiły od 60,7% 
i 45,4% wszystkich wydatków realizację działań naprawczych), podczas gdy rozwiązania te 
charakteryzują się niskim wskaźnikiem efektywności ekonomicznej pod względem 
ograniczenia wielkości emisji. Zauważalny jest również spadek nakładów na realizację 
działań naprawczych mających na celu ograniczenie emisji ze źródeł powierzchniowych. 
Na zadania te w 2016 r. wydatkowano zaledwie 31,2% wydatków poniesionych w 2014 r. 

Dyrektor Urzędu wyjaśnił, m.in że zmiana wielkości nakładów w poszczególnych latach na 
działania związane z realizacją zadań określonych w programach ochrony powietrza wynika 
z wielu czynników, w tym z terminów realizacji projektów, możliwości pozyskania przez 
gminy środków ze źródeł zewnętrznych, jak również z procesu rozliczania w ramach 
perspektywy 2007–2013. Zmianie uległa nie tylko wysokość nakładów, ale także ich 
struktura. Zmniejszyły się nakłady na termomodernizację, a nakłady na zmianę sposobu 
ogrzewania pozostały na podobnym poziomie. wśród poniesionych nakładów finansowych 
dominują projekty dotyczące budynków użyteczności publicznej czy infrastruktury. 
Niewystarczające są natomiast nakłady na działania obejmujące zmniejszenie emisji 
z budynków stanowiących własność prywatną, co wynika z szeregu przeszkód 
organizacyjno-prawnych. Wpływ na zmianę wielkości nakładów mogą mieć także ceny 
nośników energii, co nie jest zależne od samorządów. W ocenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, osiągnięcie celów określonych w programach 
ochrony powietrza może być zagrożone w przypadku niewystarczającej puli środków 
finansowych na zapewnienie realizacji zadań związanych z ochroną powietrza 
i niewystarczającego wsparcia ze strony rządowej w zakresie regulacji prawnych 
i finansowania przedsięwzięć. Dyrektor Urzędu wyjaśnił również, że ocena racjonalności 
wydatków ponoszonych w związku z realizacją programów ochrony powietrza na terenie 
Województwa Mazowieckiego powinna być dokonywana w odniesieniu do poszczególnych 
gmin. Z kolei działania prowadzone przez organy samorządów gminnych powinny 
koncentrować się głównie na wymianie starych, nie ekologicznych źródeł ciepła 
na urządzenia spełniające założone wymagania (np. według normy PN-EN 303-5:2012), 
zmianie czynników grzewczych lub też na podłączaniu obiektów do sieci ciepłowniczych.” 

(dowód: akta kontroli tom III, str. 520) 

9. Podejmowana w latach 2014-2017 współpraca z sąsiednimi województwami w celu 
ograniczenia wielkości i możliwości przemieszczania się zanieczyszczeń na tereny stref 
położonych poza granicami danego województwa polegała przede wszystkim na analizie 
i opiniowaniu propozycji zmian legislacyjnych oraz diagnozowaniu przyczyn występowania 
przekroczeń poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu w poszczególnych 
województwach, a następnie na wzajemnej wymianie doświadczeń. Odbywało się to m.in. 
ramach prac Konwentu Marszałków Województw RP, który w latach 2014-2017 sformułował 
cztery stanowiska w sprawie ochrony powietrza.  Stanowiska te dotyczyły: norm jakości dla 

                                                      
47 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”, w ramach kontroli P/16/065 
Analiza szacunkowych kosztów redukcji 1 tony pyłu PM10 została przeprowadzona w odniesieniu do 100 m2 
powierzchni mieszkalnej. 
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paliw stałych oraz kotłów małej mocy (do 1 MW), dofinansowania działań naprawczych 
programów ochrony powietrza, umożliwienia tworzenia stref ograniczonej emisji 
komunikacyjnej, braku działań na szczeblu rządowym w związku ze złą jakością powietrza 
w Polsce48. 

Samorząd województwa mazowieckiego nie podejmował innej współpracy, której podstawą 
byłyby umowy lub porozumienia z sąsiednimi województwami, przewidujące konkretne 
propozycje działań i ich wymierne efekty. 

W ocenie Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji nie było potrzeby podejmowania 
takiej współpracy z sejmikami sąsiednich województw, ponieważ analizy przeprowadzone 
w 2013 r. wykazały, że główną przyczyną występowania przekroczeń standardów jakości 
powietrza na terenie województwa mazowieckiego są źródła lokalne związane z emisją 
powierzchniową.  

W latach 2014-2017 Urząd nie współpracował z organami innego państwa, ponieważ nie 
wystąpiły, wskazane w art. 92a ust. 1, 2, 4, 6 Poś, przesłanki do takiej współpracy. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 13, 138) 

10. Sejmik województwa mazowieckiego skorzystał z uprawnień, o których mowa w art. 96 
Poś polegających na wprowadzeniu, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na 
zdrowie ludzi lub na środowisko, ograniczenia lub zakazów w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw. W 2017 r. Zarząd Województwa przedstawił 
pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwała antysmogowa”)49. 
W dniu 2 października 2017 r. ww. uchwała została przyjęta sejmik województwa. 
W dokumencie tym wprowadzono m.in.:  

 ograniczenia i zakazy stosowania w instalacjach, w których następuje spalanie paliw 
stałych50 mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich 
wykorzystaniem; węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych 
z wykorzystaniem tego węgla; węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 
mm; paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%; 
zakaz wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2018 r., 

 dopuszczenie do eksploatacji wyłącznie pieców, kominków i kotłów na paliwo stałe, 
dostarczających ciepło do systemu centralnego ogrzewania do systemu ogrzewania 
wody, które powinny spełniać minimalne normy Komisji Europejskiej51; 
ww. ograniczenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.,  

 dopuszczenie do eksploatacji wyłącznie pieców, kominków i kotłów na paliwo stałe, 
dostarczających ciepło wydzielają ciepło poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła, 
bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy lub 
bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego 
powietrza, które powinny spełniać normy określone w pkt 1 i 2 załącznika ll ww. 
rozporządzenia; ograniczenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., 

 obowiązek przedstawienia przez podmioty eksploatujące piece, kominki i kotły 
na paliwo stałe, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych 

                                                      
48 Stanowiska nr 29 z dnia 22 czerwca 2016 r. i nr 18 z dnia 29 września 2016 r. (skierowane do Ministra 
Środowiska i Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz stanowiska 
nr 8 z dnia 18 stycznia 2017 r. i nr 12 P z dnia 18 stycznia 2017 r. skierowane do Prezesa Rady Ministrów, 
Ministra Zdrowia, Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów, Ministra Energii, Ministra Środowiska. 
49 Uchwala nr 1546/278/17 Zarządu Wojew6dztwa Mazowieckiego z dnia 2 października 2O17 r.. 
50 W szczególności piece, kominki i kotły, w tym kotły wchodzące w skład zestawów zawierających kocioł na 
paliwo stale, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, jeżeli: dostarczają ciepło 
do systemu centralnego ogrzewania, lub dostarczają ciepło do systemu ogrzewania wody użytkowej, lub 
wydzielają ciepło (poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła, lub bezpośrednie przenoszenie ciepła w 
polaczeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy, lub bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem 
dystrybucji gorącego powietrza). 
51 Normy określone w pkt 1 załącznika ll do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/'1 189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. 
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (Dz. U. UE L 193 z 21.7.2015, 
str. 100, ze zm.). 
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w uchwale, w szczególności dokumentacji technicznej urządzenia lub instrukcji dla 
instalatorów i użytkowników; obowiązek wszedł w życie 10 listopada 2017 r.52 

(dowód: akta kontroli tom III str. 13, 139-157) 

11. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb oraz 
przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom zostało ujęte jako jeden z celów szczegółowych 
priorytetu IV. „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.53 Program zakładał, że 
osiągnięcie tego celu wymaga ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do 
atmosfery. Jako przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetu wskazano wsparcie 
działań zmierzających do ochrony powietrza poprzez modernizację systemów 
ciepłowniczych, źródeł wytwarzania ciepła i energii. Wskaźnikiem realizacji dla tego 
priorytetu była liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza – w 2013 r. 50 
projektów i 70 projektów w 2015 r.  

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 
202054 wskazano, że zmniejszenie udziału zanieczyszczeń powietrza przyniosą działania na 
rzecz rozbudowy scentralizowanych systemów ciepłowniczych oraz zwiększenia 
efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków. W ramach RPO 
wsparcie finansowe mogło być udzielane na działania mające na celu zmianę systemu 
ogrzewania powierzchni poprzez modernizację lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych 
kotłowni lub palenisk, a także podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
Wsparcie mogło być udzielone na inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie 
paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Inwestycje te 
musiałyby przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń w powietrzu. 
Inwestycje takie mogły uzyskać wsparcie finansowe jedynie w przypadku, gdy podłączenie 
do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. W celu 
uzyskania wsparcia finansowego na takie inwestycje nie była wymagana wcześniejsza 
termomodernizacja obiektów. Nie wskazano również na możliwość sfinansowania wymiany 
niskosprawnych kotłów na paliwa stałe.  

Planowane wydatki na działania sprzyjające poprawie jakości powietrza w województwie 
mazowieckim, z wykorzystaniem środków UE lub pochodzących z innych źródeł 
zagranicznych w zakresie ograniczenia emisji ze źródeł powierzchniowych ustalono na 
34 144 tys. zł w 2014 r., a w 2015 r. w kwocie 25 708 tys. zł. W 2014 r. poniesiono wydatki 
na ten cel w wysokości 31 912 tys. zł (93,5% planowanych), a w 2015 r. 62 428 tys. zł. 
W sprawozdaniu końcowym z realizacji RPO WM 2007–2013 wykazano, że efektem 
ekologicznym zrealizowanych zadań było łączne ograniczenie emisji głównych 
zanieczyszczeń powietrza tj. dwutlenku siarki, tlenku azotu, pyłów, dwutlenku węgla 
o 443,48 tony/rok.  

Na wydatki związane z działaniami mającymi na celu ograniczenie emisji ze źródeł 
powierzchniowych w 2016 r. przewidziano 102 316 tys. zł i 126 057 tys. zł w 2017 r. 
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) wynosił 
34 840, liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 226, liczba gospodarstw 
domowych z lepszą klasą zużycia energii – 5 500.  

Na działania związane z ograniczeniem emisji ze źródeł liniowych przewidziano 294 467 
tys. zł w 2016 r., a w 2017 r. – 273 010 tys. zł. Efektami rzeczowymi tych działań miało być 
384 km wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów, 29 wybudowanych lub 
przebudowanych obiektów „parkuj i jedź” i 2 711 miejsc postojowych w wybudowanych 
obiektach „parkuj i jedź”. 

(dowód: akta kontroli, tom III, 133-135) 

                                                      
52 Tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
53 Uchwała Nr 903/565/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2014 zmieniająca uchwałę 
w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2014. 
54 Uchwała 265/24/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie publikacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 
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12. Poza Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013 
Urząd nie realizował innych programów, w których przewidziano do realizacji konkretne, 
zwymiarowane przedsięwzięcia.  

Innymi programami na rzecz ochrony powietrza o charakterze strategicznym lub 
planistycznym, w ramach których nie jest przewidziane przyznawanie środków na 
finansowanie zadań z zakresu ochrony powietrza były: plan zagospodarowania 
przestrzennego Województwa Mazowieckiego (uchwała Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego Nr 180/14 z dnia 7 lipca 2014 r.), program ochrony środowiska dla 
Województwa Mazowieckiego do roku 2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
tego dokumentu (uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 3/17 z dnia 14 stycznia 
2017 r.), „Program Możliwości Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii dla 
Województwa Mazowieckiego” wraz z „Prognozą Oddziaływania na Środowisko do 
Programu Możliwości Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa 
Mazowieckiego” (uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 208/06 z dnia 9 
października 2006 r.). 
Samorząd Województwa Mazowieckiego nie uczestniczył w realizacji programu LIFE 
w zakresie dotyczącym ochrony powietrza. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 15) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli 
nie formułuje wniosków pokontrolnych. 

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 Warszawie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
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. 

Warszawa, dnia      lutego 2018 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

 
 

         ……………………………… 
Bogdan Gorzałkowski – specjalista k.p. 
 
        ……………………………… 
Paweł Krawczak – doradca ekonomiczny 
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