Zestawienie aktów prawnych dotyczących jakości powietrza
I.

Prawo UE:
1) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej z 11 czerwca 2008 r., L 152/1);
2) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 26
stycznia 2006 r., L 23/3);
1) rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej z 21 lipca 2015 r., L 193/100);
2) rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na
paliwo stałe (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21 lipca 2015 r., L 193/1).

II.

Prawo krajowe:
1) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
1973 ze zm.);
2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554 ze zm.);
3) ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości
paliw (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 133 ze zm.);
4) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.);
5) ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.);
6) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 845);
7) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690 ze zm.);
8) wojewódzkie programy ochrony powietrza wraz z planami działań
krótkoterminowych:
a. uchwała nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca
2020 w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w
województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone
poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem
działań krótkoterminowych (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 4389);
9) wojewódzkie uchwały antysmogowe tj. uchwały podejmowane na podstawie art. 96
ustawy Prawo ochrony środowiska:

a.

10)
11)
12)
13)
14)

uchwała nr XLI/1405/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30
listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 5153) – Wrocław;
b. uchwała nr XLI/1406/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30
listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w
województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz.
5154) – obszar uzdrowisk (Jelenia Góra-Cieplice, Duszniki-Zdrój, Jedlina-Zdrój,
Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Polanica-Zdrój, Szczawno-Zdrój oraz CzerniawaZdrój, Świeradów-Zdrój, Długopole-Zdrój i Przerzeczyn-Zdrój);
c. uchwała nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30
listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i
zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 5155) – pozostała część województwa;
ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości
paliw (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 133);
rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw stałych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1890 ze zm.);
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
2021 poz. 735);
ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2008)
ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
(t.j. Dz. U. 2021 poz. 457).
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