
Załącznik do memorandum o współpracy w ochronie jakości powietrza 
 

Uczestnicy konferencji wyrazili zgodę na potrzebę natychmiastowego zapewnienia, by na terytorium 
najbardziej dotkniętych częściach regionu przywrócono stan jakości powietrza spełniającego prawne 
wymogi imisyjne. W tym celu konieczne jest ustanowienie długoterminowe, średnioterminowe, 
krótkoterminowe cele oraz środki dla poprawy stanu jakości powietrza skierowane na te cele, włącznie 
określenia terminów. 
 
opis działania metoda  termin 

- - przeprowadzić ocenę, czy obecny system oceny i 
zarządzania jakością powietrza w poszczególnych 
krajach (RCz/PL/SK) są wystarczające do osiągnięcia 
zadowalającej jakości powietrza i spełniają wszystkie 
wymogi prawa oraz zobowiązań międzynarodowych  
(naprz. przepisy systemów monitoringu, bilan-
sowania, narzędzi, środków, finansowania, itp). Na 
podstawie tej analizy oraz oczekiwanego rozwoju 
zarówno zanieczyszczenia powietrza, jak i oceny 
wpływu zmian i różnych polityk oraz koncepcji 
zostaną opracowane cele (długoterminowe, 
średnioterminowe i krótkoterminowe) oraz priorytety 

projekt UE 
współpracy 
transgranicznej  
 
„WSPÓLNA 
STRATEGIA“ 

Województwa, 
miasta, 
uniwersytety, 
instytucje 
profesjonalne, 
ekonomiści 
socjologowie 
 
 

2016 - 2020 

- harmonizować wymogi prawne dla wszystkich 
rodzajów środków i praktyk w poszczególnych krajach 
oraz skupić się na ochronie zdrowia, ekosystemów i 
roślinności;  harmonizować zasady emisyjno-imisyjne 
- stopniowe przystosowanie procesów zezwoleń, 
które nie są objęte przepisami we wszystkich krajach 
UE,  na ten sam poziom; określić harmonogram 
stopniowego wyrównania limitów emisji na 
jednakowy poziom (odpowiednio utworzyć iniciatywę 
na szczeblu rządowym);  uniemożliwić dalsze wyjątki 
po ich wygaśnięciu, ( odpowiednio niestandardowzy 
stan zawsze rozwiązywać na podstawie umowy 
trójstronnej 

przygotowanie 
dokumentacji 
legislacyjnej 
 
 
 
 

współpraca 
samorządów w 
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rządu 
 
„dokumentacja 
dla komisji 
międzyrządowej“ 

od 2015 

- wspierać proekologiczne środki w ogrzewaniu 
lokalnym, skupić się na zamianie starych kotłów oraz 
wspierać paliwa proekologiczne 
- „lepiej“ przystosować i udzielać dotacji na wymianę 
starych kotłów za nowoczesne i niskoemisyjne lub 
bezemisyjne źródła ciepła dla mieszkańców zgodnie z 
wymogami UE we wszystkich krajach. Zaprojektować i 
opracować politykę paliwową jako uzupełnienie do  
dotacji na kotły - przygotować gospodarcze i 
legislacyjne zasady. Przystosować jasną metodę 
kontroli spalania (zdalnie, kominiarze, urzędnicy) - 
wyraźnie określić uprawnienia. Podczas realizacji 
skupić się także na najmniej uprzywilejowane grupy. 
Rozmawiać z rządami na temat priorytetu wspierania 
najbardziej dotkniętych obszarów. 
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2016 - 2020 

- wspierać kontrolny mechnizm zakazu spalania 
odpadów w lokalnych źródłach ciepła,  zaproponować 
taki sam model kontroli lokalnego ogrzewania we 
wszystkich krajach, lub naprz. przejąć polski model 
kontroli lokalnego ogrzewania, czyli kontroli kotłów i 

stworzenie 
mechanizmu 
kontroli, 
inspekcja 
dokumentacja 

Inspekcja ds. 
Środowiska w 
poszczególnych 
krajach, 
Pełnomocnik 

od 2015 
cel 2017 



odebranego paliwa – w kompetencji Straży Miejska, 
zarządzenie miast - przygotowanie ram prawnych 

dla rządu rządu 
 

- wdrażać wnioski na temat najlepszych dostępnych 
technik (BAT) w zintegrowanych zezwoleniach dla 
poszczególnych zakładów podlegających IPPC we 
wszystkich trzech państwach na jednakowy poziom w 
celu zrównoważonej ochrony zdrowia i rozwoju 
przemysłu,  tj.   obowiązkowo stosować jednakowe 
działania dla źródeł przemysłowych. Preferowane 
będą sprawdzone do tej pory działania. Zachęcać do 
wprowadzania technologii BAT we wszystkich trzech 
krajach, na tym samym poziomie oraz utrzymać 
konkurencyjność przemysłu. 
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włączenie do 
projektów UE 
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przemysłowe w 
regionie 

2015 – 2020 
cel 2025 

- regularnie wymieniać informacje o źródłach 
zanieczyszczeń, nowych technologiach i rozwią-
zaniach w zakresie ochrony powietrza, stworzyć 
portal informacyjny w celu wymiany informacji 
zewszystkich 3 regionów – wersje CZ/PL/SK 

projekt UE 
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od 2016 
cel 2019 

-ocenić zdrowotne i społeczno-ekonomiczne implika-
cje zanieczyszczenia powietrza dla mieszkańców 
regionu, przeprowadzić badania przyczyn zachowania 
mieszkańców w stosunku do zwyczajów przy opalaniu 
mieszkań 

-  

projekt UE 
 
„ZDROWIE“ 

 2016 - 2020 

- utworzyć platformę Powietrze bez Granic (PbG), w 
ramach której miasta, gminy, euroregiony i 
województwa będą wspólnie forsować wymienione 
cele, 

-powiązać działania stowarzyszenia gmin, 
euroregionów, stowarzyszenia dla rozwoju itp. w 
jednej „prawnej“ całości - inicjatywa wspólnego 
systemu wspierania celów od dołu. Platforma będzie 
opiniować projekty i zapewniać szerokie wsparcia 

samorządów.  

 

-  

forma 
osoba prawna 
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przygotowanie 
od 2015 
 
utworzenie 
platformy 
2016 
 

- prowadzić  intensywną i długofalową oświatę 
społeczeństwa w zakresie zanieczyszczenia powietrza 
mającą na celu uzmysłowić ochronę jakości powietrza 
w ramach „podstawowych norm społecznych”. 
 
- przedstawianie kwestii w życiu codziennym, naprz. 
za pośrednictwem konferencji, wystaw, festiwali, 
kampanii reklamowych, wdrażania w planach 
nauczania w szkołach, prezentacji instytucji 
publicznych, wymagań pracodawców w miejscu 
pracy, etc. 
 
 
 
 

projekt UE 
 
„OSWIATA“ 
 
możliwe 
połączenie 
z projektem 
„Informacja na 
stronach www“ 
 

podmioty 
prywatne  
w partnerstwie 
z platformą PbG 

od 2016 
na stałe 

Ostrawa, dnia 15. 4. 2015 



 
 
 


