
 

    

PLAN DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH 

PDK dla strefy miasto Toruń przygotowano dla pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu. 

PODSTAWY PRAWNE PDK 

Podstawą prawną przygotowania Planu działań krótkoterminowych (PDK) jest art. 91 ust. 3a ustawy Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), stanowiący, iż dla stref, w których przekraczane są, 

poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji w powietrzu, zarząd województwa opracowuje projekt uchwały 

w sprawie Programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji, którego integralną część stanowi plan działań 

krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92 ww. ustawy.   

W PDK ustala się działania mające na celu: 

• zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich przekroczeń, 

• ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń. 

Podstawą prawną opracowania i wdrożenia PDK jest ustawa Prawo ochrony środowiska oraz akty wykonawcze:  

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu określające poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy 

informowania i poziomy alarmowe substancji w powietrzu1, 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie programów ochrony 

powietrza oraz planów działań krótkoterminowych2 określające zakres PDK i wskazujące 

przykładowe działania, 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu 

przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza3 . 

Ustawa POŚ określa obowiązki i wskazuje organy/podmioty odpowiedzialne za poszczególne 

elementy PDK zgodnie z poniższym zestawieniem.  

Tabela 1. Zakres kompetencji poszczególnych organów w ramach PDK 

organ 

administracyjny 
podstawa prawna działanie 

Regionalny Wydział 

Monitoringu 

Środowiska 

Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska 

Art. 94 ust. 1b ustawy 

POŚ 

Art. 94 ust. 1c ustawy 

POŚ 

Powiadomienie zarządu województwa o ryzyku 

wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, 

informowania, dopuszczalnego lub docelowego 

substancji w powietrzu. 

Powiadomienie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego o ryzyku przekroczenia poziomu 

dopuszczalnego, docelowego, informowania, 

alarmowego lub o przekroczeniu tych poziomów 

zobowiązujących do podjęcia działań 

krótkoterminowych.   

Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska 
Art. 96a ustawy POŚ 

Sprawowanie kontroli nad terminowym uchwaleniem 

oraz realizacją Planu działań krótkoterminowych. 

 
1 źródło: Dz. U. z 2012 r., poz. 103, z 2019 r. poz. 1931 
2 źródło: Dz. U. z 2019 r., poz. 1159 
3 źródło: Dz. U. z 2018 r., poz. 1120 
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organ 

administracyjny 
podstawa prawna działanie 

Wojewódzkie Centrum 

Zarządzania 

Kryzysowego 

Art. 16 ust. 2 pkt 4 i pkt 

6 ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym4 

Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring 

środowiska. 

Dokumentowanie działań podejmowanych przez 

centrum. 

Wojewódzkie Centrum 

Zarządzania 

Kryzysowego  

Art. 92 ust. 1d ustawy 

POŚ 

Art. 93 ust. 1 ustawy 

POŚ 

Informowanie właściwych organów o konieczności 

podjęcia działań krótkoterminowych. 

Powiadomienie społeczeństwa w sposób zwyczajowo 

przyjęty o ryzyku przekroczenia poziomu 

dopuszczalnego, docelowego, informowania, 

alarmowego oraz o przekroczeniu tych poziomów.  

Prezydent Miasta 
Art. 92 ust. 1a ustawy 

POŚ 

Opiniowanie Planu działań krótkoterminowych  

w ciągu miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały. 

Powiatowe Centrum 

Zarządzania 

Kryzysowego 

Art. 18 ust. 2 ustawy 

o zarządzaniu 

kryzysowym 

Zapewnienie przepływu informacji na potrzeby 

zarządzania kryzysowego oraz współpraca  

z podmiotami realizującymi monitoring środowiska. 

Przy określaniu ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomów alarmowych i poziomów informowania 

społeczeństwa należy pamiętać, że w 2018 roku dla pyłu PM10 obowiązywały wyższe poziomy alarmowy (300 

µg/m3) i informowania społeczeństwa (200 µg/m3) niż obecnie. Poziomy te nie były przekraczane w 2018 roku. 

Jednak od 11 października 2019 roku obowiązują nowe niższe poziomy: 

− informowania (100 µg/m3), 

− alarmowy (150 µg/m3). 

Wyniki pomiarów jakości powietrza substancji objętych Programem, prowadzonych na terenie strefy miasto 

Toruń w roku 2018 oraz w latach poprzednich tj. 2013-2017, analizę wielkości poziomów substancji w powietrzu 

w strefie, w tym warunków, w których powstają ponadnormatywne stężenia analizowanych substancji oraz 

identyfikację ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego lub informowania lub przekroczenie o ponad 200% 

poziomu dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały w pkt „Wyniki pomiarów jakości powietrza w strefie miasto Toruń w latach 2013-2018”. 

Potencjalne źródła przekroczeń poziomów alarmowych, informowania, dopuszczalnych lub docelowych 

substancji w powietrzu w strefie przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w pkt ,,Analiza stanu 

jakości powietrza”. 

Realizacja działań ma na celu ograniczenie narażenia na występowanie wysokich stężeń zanieczyszczeń  

w powietrzu, redukcję stężeń oraz skrócenie czasu trwania przekroczenia. Podjęte działania mają ograniczyć 

narażenie ludności na oddziaływanie stężeń substancji w powietrzu w tym w szczególności wrażliwych grup 

ludności. 

Sposób i tryb powiadamiania przez WCZK o ryzyku bądź o zaistnieniu przekroczenia poziomu 

dopuszczalnego, informowania i alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 lub poziomu docelowego B(a)P. 

W przypadku ryzyka wystąpienia lub wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, 

dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu w danej strefie Główny Inspektor Ochrony Środowiska 

powiadamia o tym Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy. 

Wyznacza się dla strefy miasto Toruń trzy poziomy powiadomień w ramach PDK: 

 
4 źródło: Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn zm. 
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• Poziom I - Ostrzeżenie dotyczące ryzyka lub przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu 

zawieszonego PM10 lub docelowego B(a)P w powietrzu, 

• Poziom II - Alarm I stopnia dotyczący ryzyka wystąpienia lub wystąpienia przekroczenia poziomu 

informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, 

• Poziom III - Alarm II stopnia dotyczący ryzyka wystąpienia przekroczenia lub wystąpienia 

przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.   

Warunki ogłaszania poszczególnych poziomów PDK 

W tabeli poniżej zestawiono warunki, jakie decydują o konieczności ogłoszenia poszczególnych poziomów PDK. 

Ilekroć w PDK mowa o poziomach dopuszczalnych, docelowych, informowania i alarmowych należy rozumieć 

te wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu5 dotyczące pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu. 

Tabela 2. Warunki ogłaszania poszczególnych poziomów PDK 

poziom PDK warunki ogłoszenia 

Poziom 1 

OSTRZEŻENIE 

Ogłaszany w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z warunków: 

1) Otrzymania informacji z GIOŚ o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 lub docelowego B(a)P, 

2) Wystąpienie w pomiarach jakości powietrza prowadzonych w ramach PMŚ 

przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 lub poziomu 

docelowego B(a)P. 

Poziom 2 

ALARM I stopnia 

Ogłaszany w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z warunków: 

1) Wystąpienie w prognozach jakości powietrza ryzyka wystąpienia przekroczenia 

poziomu informowania dla pyłu PM10, 

2) Wystąpienie w pomiarach jakości powietrza prowadzanych w ramach PMŚ 

przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10. 

Poziom 3 

ALARM 

II stopnia 

Ogłaszany w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z warunków: 

1) Wystąpienie w prognozach jakości powietrza ryzyka wystąpienia przekroczenia 

poziomu alarmowego dla pyłu PM10, 

2) Wystąpienie w pomiarach jakości powietrza prowadzanych w ramach PMŚ 

przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10. 

Powiadomienie każdego poziomu ma formę komunikatu wydawanego przez WCZK w Bydgoszczy po 

otrzymaniu informacji od GIOŚ o ryzyku wystąpienia przekroczenia bądź o przekroczeniu stężeń substancji 

objętych niniejszym Planem. Komunikat wydany przez WCZK Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Bydgoszczy zawiera informacje o: 

• ogłoszonym Alarmie lub Ostrzeżeniu oraz zanieczyszczeniu, którego stężenie zostało przekroczone 

lub istnieje ryzyko jego przekroczenia,  

• dacie i godzinie wystąpienia ryzyka lub przekroczenia określonych zanieczyszczeń, 

• przyczynach wystąpienia sytuacji ponadnormatywnej, 

• obszarze, na którym obowiązuje ogłoszony alarm lub ostrzeżenie, 

• czasie obowiązywania Alarmu lub Ostrzeżenia oraz prognozach zmian poziomów substancji 

w powietrzu, łącznie z przyczynami tych zmian, 

• zagrożeniu w czasie trwania Alarmu lub Ostrzeżenia, w tym możliwe negatywne skutki dla zdrowia 

oraz grupy ludności wrażliwe na pogarszającą się jakość powietrza, 

 
5 źródło: Dz. U. z 2012 r., poz. 1031, z 2019 r. poz. 1931 
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• zaleceniach dla ludności i koniecznych do podjęcia środków ostrożności, 

• zaleceniach dla ludności, w szczególności grup osób wrażliwych (dzieci oraz osób starszych), 

• działaniach krótkoterminowych, które należy podjąć w czasie każdego z Alarmów i Ostrzeżenia, 

• kontakt do odpowiednich służb. 

 

Komunikaty te przekazywane są przez WCZK w przypadku: 

a) Ostrzeżenia (poziom I) do: 

− Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Torunia, 

− Prezydenta Miasta Torunia, 

− społeczeństwa, 

b)   Alarmu I (poziom II) 

−    Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Torunia, 

− Prezydenta Miasta Torunia, 

− społeczeństwa, 

− dyrektorów przedszkoli, szpitali, przychodni i placówek opieki medycznej. 

b)   Alarmu II (poziom III) do: 

− Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Torunia, 

− Prezydenta Miasta Torunia, 

− społeczeństwa, 

− zarządców dróg, 

− dyrektorów przedszkoli, szpitali, przychodni i placówek opieki medycznej. 

Ogólna strategia udostępniania informacji zainteresowanym stronom. 

Sposoby przekazywania informacji o ryzyku przekroczenia lub o przekroczeniu: poziomu dopuszczalnego, 

informowania i alarmowego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego B(a)P w powietrzu: 

• poprzez Regionalny System Ostrzegania (RSO), 

• przekazywanie w sposób zwyczajowo przyjęty komunikatów do placówek oświatowych, 

opiekuńczych, szpitali, przychodni i placówek opieki społecznej, 

• wywieszanie ogłoszeń na terenie urzędów lub w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, 

• informowanie poprzez lokalne rozgłośnie, ogłoszenia prasowe, Internet (informacje o stężeniu 

z poprzedniej doby i prognozowane na dzień bieżący na portalach internetowych) lub w inny 

zwyczajowo przyjęty sposób podczas zapowiedzi prognoz pogody w telewizji, w radiu 

regionalnym. 
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OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PDK 

Sposób postępowania organów, instytucji i podmiotów korzystających ze środowiska oraz zachowania się 

obywateli w przypadku wystąpienia przekroczeń 

Wszelkie działania krótkoterminowe są zarządzane, inicjowane, kontrolowane i kończone przez Wojewódzkie 

Centrum Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. 

Ustawa POŚ określa obowiązki i odpowiedzialność za poszczególne elementy PDK: 

1) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego odpowiada za opracowanie projektu Planu działań 

krótkoterminowych i przeprowadzenie konsultacji z Prezydentem Miasta Torunia, 

2) Sejmik Województwa – odpowiada za uchwalenie PDK, 

3) Główny Inspektor Ochrony Środowiska (w tym Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska 

w Bydgoszczy) odpowiada za: 

a) monitoring jakości powietrza zgodnie z wymogami stawianymi przez Państwowy Monitoring 

Środowiska, 

b) powiadamianie organów o stanie jakości powietrza i ryzyku wystąpienia lub wystąpieniu przekroczeń 

poziomów dopuszczalnych, docelowych, informowania i alarmowych substancji w powietrzu, 

4) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska sprawuje nadzór w zakresie terminowego uchwalania PDK oraz 

wdrażania PDK przez Prezydenta Miasta Torunia, 

5) Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy wykonuje modelowanie matematyczne 

transportu i przemian substancji w powietrzu oraz analizę wyników tego modelowania na potrzeby m.in. 

określania ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego 

substancji w powietrzu albo informacji o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego 

lub docelowego substancji, 

6) Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Bydgoszczy odpowiada za: 

a) ogłoszenie określonego poziomu Ostrzeżenia lub Alarmu, 

b) niezwłocznie powiadamianie społeczeństwa i podmiotów określonych w PDK o konieczności podjęcia 

określonych działań wskazanych dla każdego rodzaju ogłoszonego poziomu PDK, 

c) współdziałanie z centrum zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej niższego szczebla, 

d) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania 

ludności, 

e) współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska, 

f) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum w ramach realizacji PDK, 

g) uzupełnienie zapisów Planów Zarządzania Kryzysowego o wskazania realizacji PDK, 

h) zamieszczanie powiadomień o ogłoszeniu bądź odwołaniu Ostrzeżenia lub Alarmu, jego obszarze, czasie 

trwania, powodach wystąpienia oraz o zaleceniach dla ludności, 

i) przekazywania Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdań rocznych z zakresu 

ogłaszanych poziomów PDK. 

Dodatkowo określa się sposób postępowania jednostek wskazanych do realizacji zapisów PDK takich jak: 

1) Dyrektorzy szpitali, oddziałów ratunkowych, pogotowia oraz przychodni: 

a) śledzą komunikaty przekazywane przez WCZK Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w zakresie działań wskazanych do realizacji w ramach PDK, 
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b) powiadamiają personel o ogłoszeniu Alarmu i sposobie postępowania w trakcie jego obowiązywania, 

c) zapewniają warunki do przyjęcia zwiększonej ilości pacjentów, 

2) Dyrektorzy placówek szkolno-opiekuńczych: 

a) śledzą komunikaty przekazywane przez WCZK Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

zakresie działań wskazanych do realizacji w ramach PDK, 

b) powiadamiają personel o ogłoszeniu Alarmu i sposobie postępowania w trakcie jego obowiązywania, 

c) wydają zalecenia dotyczące sposobu postępowania w trakcie trwania alarmu poprzez ograniczenie 

przebywania na otwartej przestrzeni czy ograniczenie wyjść poza obszar budynków w czasie wolnym, 

3) Zarządcy dróg: 

a) odpowiadają za organizację zakazu wjazdu samochodów ciężarowych do centrum miasta, 

b) odpowiadają za przygotowanie objazdów i znaków informacyjnych, 

4) Straż miejska:  

a) prowadzi wzmożone kontrole dotyczące przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach do 

tego celu nie przeznaczonych, 

b) prowadzi wzmożone kontrole dotyczące przestrzegania ograniczeń w stosowaniu paliw i urządzeń 

zgodnie z uchwałą antysmogową, o której mowa w art. 96 ustawy POŚ obowiązującą na terenie strefy. 

Osoby fizyczne, szczególnie należące do grup wrażliwych (m.in. dzieci i ich opiekunowie, osoby starsze, osoby 

przewlekle chore) znajdujące się na obszarach, gdzie ogłoszono Alarm w ramach PDK powinny stosować 

się do zaleceń wskazanych w powiadomieniach. 

W celu sprawnego podejmowana działań w przypadku ogłoszenia Ostrzeżenia lub Alarmów I lub II stopnia, 

konieczne jest przygotowanie odpowiednich procedur postępowania, które umożliwią sprawne wdrażanie 

wskazanych w PDK działań. Należy tu wymienić: 

− przygotowanie procedur wymiany informacji pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi 

za informowanie o wprowadzaniu działań wskazanych w PDK, w tym: GIOŚ, Regionalny Wydział 

Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy, WCZK Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Bydgoszczy; 

− przygotowanie procedur postępowania w przypadku wystąpienia Alarmów I oraz II stopnia 

umożliwiających sprawne powiadamianie: dyrektorów szkół, przedszkoli, żłobków, przychodni, szpitali 

oraz ośrodków opieki. 

ZAKRES I RODZAJ DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH ORAZ SPOSÓB POSTĘPOWANIA  

W PDK działania zostały podzielone na: 

• działania informacyjne i działania ochronne w celu ochrony ludności, w tym grup wrażliwych* 

poprzez zalecenia sposobu postępowania w czasie występowania określonych poziomów stężeń 

zanieczyszczeń w powietrzu, 

• działania prewencyjne mające na celu ostrzeganie przed negatywnym wpływem jakości powietrza 

na zdrowie mieszkańców, 

• działania operacyjne mające na celu ograniczenie wielkości emisji ze źródeł na obszarze objętym 

PDK. 

* Grupy wrażliwe to: 

− osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, 
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choroba wieńcowa),  

− osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna 

choroba płuc),  

− osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci, 

− osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy. 

Rodzaj działań podejmowanych w ramach poszczególnych poziomów PDK wskazano w tabeli poniżej. 

Tabela 3. Działania informacyjne i ochronne wskazane do realizacji w ramach poszczególnych poziomów PDK 

poziom PDK podejmowane działania informacyjne i ochronne 

Poziom 1 

OSTRZEŻENIE 

Informacja o pogorszeniu jakości powietrza (wystąpieniu lub ryzyku wystąpienia 

przekroczenia) kierowana do ogółu społeczeństwa. 

Zalecenie stosowania się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie się  

w potrzebne medykamenty kierowana do grup wrażliwych. 

Informacja o wprowadzanych działaniach prewencyjnych. 

Poziom 2 

ALARM I stopnia 

Wszystkie wskazane w przypadku wystąpienia poziomu 1 PDK, a ponadto kierowane do 

ogółu społeczeństwa, w tym grup wrażliwych: 

− zalecenie ograniczenie długotrwałego przebywania dzieci, kobiet w ciąży  

(jako grupy wrażliwej) na otwartej przestrzeni w czasie pobytu w placówce oświatowej 

lub opiekuńczej kierowane do dyrektorów placówek, 

− zalecenie ograniczenie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla 

uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń, 

pozostawanie w pomieszczeniach, 

− przygotowanie służb ochrony zdrowia na zwiększoną liczbę przypadków zachorowań 

na choroby układu oddechowego i układu krążenia. 

Informacja o wprowadzanych dodatkowych działaniach prewencyjnych. 

Poziom 3 

ALARM 

II stopnia 

Wszystkie wskazane w przypadku wystąpienia poziomu 1 i 2 PDK, a ponadto: 

Kierowane do ogółu społeczeństwa, w tym grup wrażliwych: 

− zalecenie ograniczenia aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni dla uniknięcia 

długotrwałego narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń, 

− zalecenie zwiększenia nadzoru nad osobami przewlekle chorymi oraz 

niepełnosprawnymi, 

− stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych)  

tylko po konsultacji z lekarzem. 

− zalecenie korzystania z komunikacji publicznej. 

Kierowane do grup wrażliwych: 

− unikanie wietrzenia pomieszczeń. 

Informacja o wprowadzanych działaniach prewencyjnych i operacyjnych. 

Tabela 4. Działania prewencyjne i operacyjne wskazane do realizacji w ramach poszczególnych poziomów PDK 

poziom PDK podejmowane działania prewencyjne i operacyjne 

Poziom 1 

OSTRZEŻENIE 

Działania prewencyjne: 

1) Zalecenie rezygnacji z korzystania z kominków opalanych drewnem  

w przypadku, jeżeli nie jest to jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, 

2) Zalecenie niestosowania dmuchaw do sprzątania. 

Ogłoszenie OSTRZEŻENIA nie wymaga podejmowania działań operacyjnych. 

Poziom 2 

ALARM I 

Wszystkie wskazane w przypadku wystąpienia poziomu 1 PDK, a ponadto: 

Działania prewencyjne: 

1) wzmożone kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów  

w urządzeniach nie przeznaczonych do tego celu, 

2) nakaz zraszania pryzm materiałów sypkich w celu wyeliminowania pylenia, 
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poziom PDK podejmowane działania prewencyjne i operacyjne 

3) zalecenie ograniczenia korzystania z samochodów na rzecz komunikacji publicznej lub 

przemieszczania się pieszo lub rowerem. 

Ogłoszenie ALARMU I stopnia nie wymaga podejmowania działań operacyjnych. 

Poziom 3 

ALARM II 

Wszystkie wskazane w przypadku wystąpienia poziomu 1 i 2 PDK, a ponadto: 

Działania operacyjne mające na celu redukcję: 

1) emisji powierzchniowej: 

a) czasowy zakaz palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła 

ogrzewania mieszkań w okresie grzewczym, 

b) wzmożenie kontroli w zakresie przestrzegania zapisów wynikających z tzw. uchwały 

antysmogowej, o której mowa w art. 96 ustawy POŚ obowiązującej na terenie strefy 

miasto Toruń. 

2) emisji liniowej: 

a) ewentualny zakaz wjazdu samochodów na wyznaczone obszary w centrum miasta 

Torunia, 

wprowadzenie darmowej komunikacji publicznej w czasie trwania alarmu. 

LISTA PODMIOTÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKA ZOBOWIĄZANYCH DO OGRANICZENIA LUB 

ZAPRZESTANIA WPROWADZANIA GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie programów ochrony 

powietrza i planów działań krótkoterminowych6 jednostkami, które powinny podjąć działania krótkoterminowe 

są podmioty korzystające ze środowiska z obszaru strefy miasto Toruń. 

Przeprowadzone analizy udziału poszczególnych grup źródeł w wielkości stężeń wskazane w załączniku nr 1 do 

niniejszej uchwały w punkcie ,,Szacunkowy przyrost tła miejskiego i lokalnego w roku bazowym 2018 w 

podziale na grupy źródeł emisji”) wskazują na znikomy udział emisji punktowej (przemysłu i energetyki) 

na wielkość stężeń analizowanych zanieczyszczeń na terenie strefy miasto Toruń. Biorąc pod uwagę powyższe 

argumenty, nie wskazano listy podmiotów korzystających ze środowiska zobowiązanych do ograniczenia 

lub zaprzestania wprowadzania gazów i pyłów do powietrza w przypadku ogłoszenia któregokolwiek z 

poziomów ostrzegania PDK. 

Sposób organizacji i ograniczenia ruchu pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi 

W ramach PDK zostały określone działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na jakość 

powietrza dla źródeł zaliczanych do źródeł komunikacyjnych. W ramach działań w ograniczonym zakresie 

określa się sposób organizacji, ograniczenia lub zakazu ruchu pojazdów i innych urządzeń napędzanych 

silnikami spalinowymi.  

Działanie związane z wdrożeniem zakazu wjazdu samochodów ciężarowych powyżej 3,5 Mg na wyznaczone 

tereny (nie dotyczy samochodów bezpośredniego zaopatrzenia oraz samochodów uprzywilejowanych) musi 

być wprowadzone poprzez: 

• ograniczenie realizacji działania do obszaru centrum miasta, 

• wyznaczenie dróg alternatywnych oraz określenie obszaru objętego działaniem, 

• organizację systemu powiadomienia o ograniczeniu poprzez tablice informacyjne, informacje w 

mediach lokalnych. 

WCZK Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazuje informacje  

o ogłoszeniu stopnia Alarmu oraz możliwości wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów odpowiednim jednostkom 

odpowiedzialnym za ich realizację tj. zarządzającym drogami. Obowiązek organizacji ruchu po wprowadzeniu 

 
6 źródło: Dz. U. z 2019 r., poz. 1159 
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zakazu należy do zarządców dróg. Jednostkami kontrolującymi wprowadzenie działania jest Policja oraz Straż 

Miejska w czasie trwania Alarmu.  

Zakaz wjazdu pojazdów do centrum miasta nie może dotyczyć pojazdów bezpośredniego zaopatrzenia oraz 

pojazdów uprzywilejowanych. 

SKUTKI REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH, ZAGROŻENIA I BARIERY 

W REALIZACJI 

Dla strefy miasto Toruń opracowano Plan działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenia poziomu 

dopuszczalnego pyłu PM10 oraz poziomu docelowego B(a)P. 

Według diagnozy, przyczyną występowania przekroczeń dla analizowanych substancji jest działalność źródeł 

powierzchniowych związanych z sektorem komunalno-bytowym. Realizacja działań krótkoterminowych 

zaproponowanych w PDK, z uwagi na specyfikę możliwości realizacji działań, może przynosić skutki zmian 

organizacyjnych, jak i skutki finansowe. 

W odniesieniu do ludności na obszarze strefy miasto Toruń zastosowanie się do działań wskazanych w PDK 

może przynieść pozytywne skutki w postaci ograniczenia negatywnego wpływu wysokich stężeń substancji na 

zdrowie i życie ludności. Wymaga to jednak zmian w zakresie: 

• zwiększenia zasięgu systemu informowania o jakości powietrza, 

• zwiększenia świadomości ekologicznej ludności, 

• organizacji systemu kontroli realizacji działań krótkoterminowych, 

• sposobu korzystania ze środków komunikacji, 

• organizacji ruchu pojazdów na obszarach ograniczonych dla pojazdów powyżej 3,5 Mg w okresie 

trwania Alarmów. 

Efektywne realizowanie PDK wiąże się również z niwelowaniem barier, które nie pozwalają na realizację 

wszystkich działań w pełnym zakresie. Do barier tych należą: 

• ograniczone możliwości wpływania na indywidualne systemy grzewcze i ich funkcjonowanie, 

• ograniczone możliwości kontroli wykorzystania kominków w ramach indywidualnych systemów 

grzewczych, 

• ograniczenie finansowe do stosowania paliw stałych o lepszych parametrach spalania i zawartości 

popiołu, 

• ograniczenie w wyznaczeniu alternatywnych tras tranzytowych dla pojazdów powyżej  

3,5 Mg oraz kontrola stosowania zakazu,  

• ograniczenie swobód obywatelskich poprzez działania ingerujące w sposób wykorzystania 

transportu, czy też wykorzystanie paliw. 

Każdorazowe wdrożenie działań krótkoterminowych niesie za sobą konsekwencje finansowe, prawne 

i społeczne. Im większy obszar obejmują działania i im dłużej one trwają, tym koszty są wyższe. 

TERMINY PODJĘCIA PLANU DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH,  

Realizacja Planu przez jednostki powinna zostać podjęta bezzwłocznie po otrzymaniu komunikatu wydawanego 

przez WCZK w Bydgoszczy po otrzymaniu informacji od GIOŚ o ryzyku wystąpienia lub o wystąpieniu 

przekroczenia poziomu dopuszczalnego PM10, oraz poziomu docelowego B(a)P oraz o przekroczeniu poziomu 

informowania lub alarmowego pyłu zawieszonego PM10.  
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MONITOROWANIE REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH 

Organy, instytucje oraz podmioty uczestniczące w realizacji Planu działań krótkoterminowych corocznie do dnia 

15 lutego są zobowiązane do przekazywania Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdań  

z jego realizacji za pomocą platformy sprawozdawczej zgodnie z informacjami przedstawionymi w załączniku 

nr 5 do niniejszej uchwały w pkt „Monitorowanie realizacji Programu”. 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Bydgoszczy odpowiada za przekazanie Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie później niż do 

15 lutego każdego roku sprawozdań rocznych za rok poprzedni z zakresu ogłaszanych poziomów PDK, 

podjętych działań informacyjnych oraz wskazanych do realizacji działań krótkoterminowych. 
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