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Działania Małopolski na rzecz poprawy 
jakości powietrza

 Przyjęcie Programu Ochrony Powietrza, 

 Przyjęcie uchwały antysmogowej dla 

Krakowa i Małopolski,

 Realizacja Projektu zintegrowanego LIFE 

“Wdrażanie Programu ochrony powietrza 

dla województwa małopolskiego –

Małopolska w zdrowej atmosferze”.



Działania Małopolski na rzecz poprawy 
jakości powietrza

 Realizacja Projektu ekoMałopolska,

 Prowadzenie Formularza Ekointerwencja.



Główne działania w ramach Programu 

Ochrony Powietrza

 Wprowadzenie norm emisji dla urządzeń grzewczych,

 Realizacja programów ograniczania niskiej emisji, rozbudowa

sieci ciepłowniczych i gazowych,

 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,



Efekty działań ekodoradców



Elektromobilność i paliwa alternatywne

22 lutego 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 

11 stycznia 2018 r. o elektromobilności

i paliwach alternatywnych.

Ustawa:

• ma być czynnikiem stymulującym wzrost 

elektromobilności oraz paliw alternatywnych 

w Polsce;

• reguluje pojęcia związane 

z rynkiem pojazdów zasilanych paliwami 

alternatywnymi.



Strategia rozwoju elektromobilności

Realizacja celów zawartych w strategii wynika 

m.in. z Programu Rozwoju Elektromobilności

w ramach Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), w tym z:

• Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do 

przyszłości”;

• Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury 

paliw alternatywnych;

• Ustawy o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych.



Rozwój zrównoważonego transportu 
w Krakowie – projekt LIFE 

Ekspertyza wariantowa wprowadzenia stref 

ograniczonej emisji komunikacyjnej (LEZ – low

emission zone) w Krakowie.

Wskazanie obszaru rekomendowanego do objęcia 

Strefą Ograniczonej Emisji Komunikacyjnej w 

Krakowie, poparte analizami uwzględniającymi 

czynniki środowiskowe, ekonomiczne oraz 

społeczne. 

• 1 wariant zgodny z ustawą o elektromobilności

i paliwach alternatywnych – uwzględniający 

strefę czystego transportu

• 4 warianty, których celem będzie obniżenie 

poziomów tlenków azotu, zidentyfikowane 

w oparciu o normy emisji spalin EURO. 



Współpraca z Instytutem VITO z Belgii

W ramach projektu zintegrowanego LIFE 

Instytut VITO z Belgii przygotował 

aplikację do wysokorozdzielczego 

modelowania rozprzestrzeniania 

zanieczyszczeń w Krakowie. 

Aplikacja służy do analizy scenariuszy 

działań ograniczających emisję 

zanieczyszczeń pochodzących 

z sektora transportu, tj. do oceny wpływu 

określonych działań na jakość powietrza. 



Współpraca z Instytutem VITO z Belgii

Utworzenie aplikacji do której 

wprowadzane są aktualne dane nt. floty 

pojazdów i natężenia ruchu. 

W połączeniu z wynikami modelowania 

warunków meteorologicznych możliwe 

jest określenie zmiany stężenia 

zanieczyszczeń w wyniku wdrożenia 

danego rozwiązania. 

Efekt ekologiczny (redukcja stężeń 

zanieczyszczeń) określany jest w skali 

roku.
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