
Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością powietrza w samorządach 

województwa opolskiego 



Problem  i zadania wynikające z programu ochrony powietrza  

Kontekst projektu 
 

str. 42 POP: „Wyniki modelowania dla 2016 roku wskazują na przekroczenia występujące 
na obszarze 32 gmin na łącznym obszarze 262 km2. Na ponadnormatywne stężenia pyłu 
zawieszonego PM10 narażonych jest ponad 378 tys. mieszkańców województwa” 
 
str. 44 POP: „Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu na obszarze strefy opolskiej znacznie 
przekraczają wartość docelową 1 ng/m3. Obszarem przekroczeń objętych jest około  
69 gmin, obejmując powierzchnię 6 300 km2 co stanowi 67% powierzchni całej strefy (…) 
którą zamieszkuje około 877 tys. mieszkańców (…) tj. 98% mieszkańców strefy jest 
narażonych na ponadnormatywne stężenia benzo(a)pirenu.” 
 



Terminy realizacji (2 lata) 
   start:1.07.2019  
   koniec: 30.06.2021 
 
Budżet:    2,8 mln Euro 
 
Finansowanie:   Program LIFE (KE) 
   Środki NFOŚiGW 
   środki własne beneficjentów 

  

Ramy projektu 
 



Wszystkie 11 miast powiatowych z województwa opolskiego  

Partnerzy projektu 
 

 -  Opole,  
 -  Nysa, 
 -  Kędzierzyn-Koźle,  
 -  Brzeg,  
 -  Kluczbork,  
 -  Prudnik,  
 -  Krapkowice,  
 - Głubczyce,  
 -  Strzelce Opolskie,  
 -  Namysłów,  
 -  Olesno. 
 



10 średnich gmin miejsko-wiejskich 5 gmin wiejskich 

Partnerzy projektu 
 

 -   Zdzieszowice,  -   Dąbrowa,  
 -   Głuchołazy,  -   Walce,  
 -   Paczków,   -   Łubniany,  
 -   Korfantów,   -   Jemielnica,  
 -   Grodków,   -   Skoroszyce. 
 -   Gogolin,  
 -   Zawadzkie,  
 -  Lewin Brzeski,  
 -   Otmuchów,  
 -   Prószków.  
  
 



Politechnika Opolska 

Partnerzy projektu 
 

Partnerzy zagraniczni: 
  
 -  Kraj morawsko-śląski,   
 -  Kraj ołomuniecki.  

 
 
 
  
 



Cel projektu 
 

Cel główny:  Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej  
   województwa opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań 
   naprawczych określonych w planie ochrony powietrza (POP) 
 

poprzez: 

 

 I.  Przygotowanie i wdrożenie do praktyki samorządów województwa opolskiego,  
  na wszystkich jego poziomach (gmina, powiat, województwo) jednolitego systemu  
  informacyjnego wspierającego realizację POP 

 

 II.  Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie problematyki jakości powietrza  
  poprzez zwiększenie zaangażowania samorządów, społeczeństwa oraz organizacji  
  pozarządowych i podmiotów lokalnych w realizację działań naprawczych oraz  
  działania na rzecz zapewnienia publicznego wsparcia dla działań naprawczych  
  w zakresie POP 



Cele szczegółowe 
 

1. Opracowanie, we współpracy ze Partnerami projektu, systemu informacji o środowisku 
 w województwie opolskim tj. ulepszonego wykazu emisji, procesów i aplikacji IT 
 wspierających realizację zadań zawartych w POP i obowiązki sprawozdawcze, 
 umożliwiającego elektroniczne gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie 
 i udostępnianie informacji o jakości powietrza na terenie województwa opolskiego 
 a także ocenę POP i tworzenie dynamicznych aktualizacji planu (do 31.12.2020) 

 

2.  Poszerzenie dostępnych informacji o stanie jakości powietrza poprzez poszerzenie 
 istniejącego systemu monitorowania jakości powietrza o prognozy oraz dane 
 pomiarowe zbierane w czasie zbliżonym do rzeczywistego w sposób spójny w wielu 
 miejscach (do 30.09.2020) 



Cele szczegółowe 
 

 

3. Zwiększenie efektywności, skuteczności i jakości obsługi mieszkańców poprzez  
 podniesienie kompetencji gminnych koordynatorów POP oraz wyposażenie stanowisk 
 pracy w niezbędne zasoby informacyjne i sprzętowe w 26 gminach woj. opolskiego  
 (do 28.02.2021) 

 

4. Przygotowanie i utrzymanie platformy współpracy zaangażowanych stron tj. dzielenia 
się najlepszymi praktykami i informacjami między  organami dla zapewnienia jakości 
powietrza - zapewnienie stałego udziału co najmniej 25 samorządów z woj. opolskiego 
(do 30.06.2021) 

 



Cele szczegółowe 
 

 

 

5.  Zwiększenie zaangażowania społeczeństwa, organizacji pozarządowych   
 i podmiotów lokalnych w realizację zadań naprawczych wynikających z POP 
 poprzez zrealizowanie działań informacyjno-edukacyjnych (do 31.03.2021) 

 

6.  Poprawienie monitorowania stanu wdrażania POP i jego aktualizacji oraz  kontroli 
 zgodności realizacji zadań naprawczych z wymaganiami POP poprzez wsparcie 
 procesu monitorowania i kontroli narzędziami informatycznymi  
 (do 30.06.2021) 

 



Ważne terminy 
 

11 czerwca 2018 r.  złożenie Concept Note pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania  
   jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”  

 

31 października 2018 r.  zaproszenie KE do złożenia pełnego wniosku (Full Proposal) 

 

17 stycznia 2019 r.  podpisanie deklaracji o współpracy 

 

30 stycznia 2019 r.  złożenie pełnego wniosku (Full Proposal) pn.: „Wdrożenie  
   systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach  
   województwa opolskiego”  


