DROGA DO CZYSTEGO POWIETRZA

NAJWAŻNIEJSZE REKOMENDACJE
NISKA EMISJA
R
 EGIONY: Przeprowadzenie intensywnej kampanii informacyjnej dotyczącej wymogów uchwał
antysmogowych i obowiązku wymiany pozaklasowych kotłów, tzw. „kopciuchów”.

R
 EGIONY: Przyjęcie skutecznych programów ochrony powietrza, które nałożą na gminy konkretne
obowiązki w zakresie ochrony powietrza.

N
 ARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA: Kontynuacja reformy Programu Czyste Powietrze:
objęcie wsparciem najuboższych gospodarstw domowych.

N
 ARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA: Uruchomienie wsparcia do wymiany ogrzewania
na węgiel i drewno w prywatnych mieszkaniach w budownictwie wielorodzinnym.

R
 ZĄD: Zlikwidowanie wsparcia dla kotłów węglowych w uldze termomodernizacyjnej.
R
 ZĄD: Przyjęcie wyższych norm jakościowych dla węgla i ustanowienie obowiązkowych norm jakości
dla pelletu.

R
 ZĄD: Zbudowanie i wdrożenie systemu regularnej kontroli palenisk domowych.
G
 ŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO: Wdrożenie Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków i skuteczne zasilenie jej danymi do końca czerwca 2022 r.

TRANSPORT
RZĄD: Reforma przepisów dotyczących Stref Czystego Transportu, tak aby samorządy mogły ograniczać
ruch najbardziej zanieczyszczających aut.

RZĄD: Zmiany w akcyzie od importu samochodów, tak aby opłata była uzależniona od ilości
zanieczyszczeń emitowanych przez dane auto.
R
 ZĄD: Wprowadzenie kary dla zakładów usuwających filtry cząstek stałych, zaostrzenie kar za poruszanie
się autami z usuniętymi filtrami, zmiana w zakresie corocznej kontroli emisji spalin.

R
 ZĄD: Usprawnienie transportu publicznego poza aglomeracjami.

DROGA DO CZYSTEGO POWIETRZA

PRZEMYSŁ
S
 AMORZĄD: Przyjęcie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wyznaczanie stref
przemysłowych w oparciu o nie.

R
 ZĄD: Przyjęcie prawa regulującego standardy zapachowe powietrza.
R
 ZĄD: Poszerzenie katalogu wiążących standardów emisyjnych dla instalacji przemysłowych.
R
 ZĄD: Zapewnienie możliwości udziału społeczności lokalnych i organizacji ekologicznych
w postępowaniach dotyczących pozwoleń emisyjnych dla zakładów przemysłowych.

R
 ZĄD: Zmiana kwalifikacji niektórych wykroczeń przeciwko środowisku na przestępstwo i przyznanie
organizacjom ekologicznym uprawnień pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia.

I NSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA: Zwiększenie liczby niezapowiedzianych kontroli
interwencyjnych w zakładach przemysłowych, reforma inspekcji w kierunku bardziej skutecznego
wykrywania przestępstw wobec środowiska.

