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1. Czy w naszym mieście jest zauważalny problem smogu? 

Za nami rozpoczęcie sezonu grzewczego. Dane ze stacji monitorowania jakości powietrza i 

czujników Airly nie wskazują na przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza, 

niemniej jednak trzeba się przygotować, że w kolejnych — szczególnie mroźnych miesiącach 

— stan jakości powietrza w Pruszkowie będzie mniej korzystny. Przyczyniać do tego będą się 

m.in. niekorzystne warunki atmosferyczne, tj. słaby wiatr uniemożliwiający usunięcie 

zanieczyszczeń z obszaru miasta. 

2. Jakie są przyczyny zanieczyszczenia powietrza? 

Największy wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza wywiera ogrzewanie budynków (niska 

emisja), 

 

produkcja energii cieplnej i przemysł (emisja punktowa) oraz ruch komunikacyjny (emisja 

liniowa). Na jakość powietrza wpływa nie tylko lokalna emisja zanieczyszczeń, ale również ich 

napływ ze źródeł zlokalizowanych w obszarach sąsiadujących. 

3. Czy są podjęte jakieś działania, w celu zapobiegania szkodliwych dymów? 

W celu poprawy jakości powietrza Gmina Miasto Pruszków podejmuje szereg działań 

związanych z ograniczeniem niskiej emisji i poprawą jakości powietrza. 

Gmina posiada opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest dokumentem 

strategicznym, w celu osiągnięcia długofalowych korzyści środowiskowych, ekonomicznych i 

społecznych. Celem Planu jest zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji 

oraz wdrożenie nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Dodatkowo Gmina Miasto Pruszków posiada „Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy 

Miasto Pruszków”, który ma na celu ocenę skali problemów i czynników wpływających na 

stopień zanieczyszczenia powietrza w Pruszkowie pyłem zawieszonym oraz wskazanie 

rozwiązań i kierunków działań prowadzących do optymalizacji zużycia energii na cele grzewcze 

i służących redukcji emisji pyłów zawieszonych PM 10 i PM2,5 na terenie Pruszkowa. 

 
Wprowadzane programy, plany na szczeblu lokalnym, pozwalają określić źródła, a co za tym 

idzie określić i usystematyzować działania samorządu w walce z niską emisją. 
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4. Czy mogliby nam Państwo przybliżyć te działania? 

 Miasto Pruszków od kilku lat dofinansowuje wymianę starych pieców na źródła ciepła o 

wyższej niż dotychczas sprawności; 

 Prowadzone są działania edukacyjne, a także kampanie informacyjne i 

społecznościowe w zakresie podniesienia efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł 

energii dla mieszkańców; - Na terenie całego miasta obowiązuje zakaz palenia odpadów 

biogennych (liści, gałęzi, trawy) w ogrodach. Odpady ogrodowe odbierane są selektywnie w 

ramach systemu gospodarki odpadami; - Na terenie miasta Pruszkowa nad przestrzeganiem 

zakazu spalania niewłaściwych paliw czuwa Straż Miej ska; 

 Miasto od dawna realizuje termomodernizację budynków miejskich — między innymi szkół i 

przedszkoli; 

 W budynkach komunalnych będących w zarządzie Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. dokonywane są zmiany sposobu ogrzewania z paliwa 

stałego na gaz oraz z paliwa stałego na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz 

prowadzone są termomodernizacje budynków w celu poprawy efektywności energetycznej. 

 Miasto promuje i zachęca do korzystania z transportu publicznego w celu ograniczenia 

samochodowego transportu indywidualnego. Do dyspozycji mieszkańców oddane są 2 

parkingi P&R. Gmina rok rocznie uczestniczy w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego 

Transportu oferując mieszkańcom darmowe przejazdy komunikacją miejską oraz 

preferencyjne stawki wypożyczeń rowerów miejskich w dniu 22 września tj. Swiatowym Dniu 

bez Samochodu. W komunikacji miejskiej obowiązują ulgi. 

 Istnieją i są nowobudowane trasy rowerowe, samoobsługowe stacje rowerowe. Tego 

typu rozwiązania komunikacyjne wpływa na zmniejszenie ruchu samochodowego oraz 

przynosi wymierne efekty ekologiczne. 

 Corocznie wykonywane są nowe nasadzenia drzew oraz realizowana jest rewitalizacja i 

zagospodarowanie terenów zieleni. 

 Na terenie Pruszkowa wymienia się i stosuje energooszczędne oświetlenie uliczne. Od 

roku 2015 we wszystkich nowo projektowanych drogach jest projektowane oświetlenie LED. 

Na terenie Gminy Miasto Pruszków stosuje się również odnawialne źródła energii. 

 Na terenie Gminy Miasto Pruszków stosuje się również odnawialne źródła energii. 

5. Jaki jest dotychczasowy poziom smogu? 

Badanie i ocena jakości powietrza prowadzona jest w ramach Państwowego Monitoringu 

Srodowiska (PMŚ) przez Inspekcję Ochrony Srodowiska. Monitoring ten jest realizowany 

poprzez sieć stacji pomiarowych zlokalizowanych w różnych częściach kraju. Oceny na 

obszarze województwa mazowieckiego wykonywane są dla czterech stref: miasto Płock, 

miasto Radom, aglomeracja warszawska oraz strefa mazowiecka (obejmująca pozostałą część 

województwa w tym miasto Pruszków). Na podstawie rocznej oceny jakości powietrza 

dokonywanej przez MWIOŚ, wszystkie strefy ochrony powietrza w województwie 

mazowieckim zaliczano do stref, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne pyłu 

zawieszonego PM 10 i poziom docelowy benzo(a)pirenu. Ponadto, od roku 2011, po 

rozpoczęciu pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5, również w tym zakresie corocznie (oprócz 
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aglomeracji warszawskiej w 2015 r.) we wszystkich strefach województwa mazowieckiego 

występowały przekroczenia poziomu dopuszczalnego. 

6. Czy sytuacja smogu będzie się pogorszała w ciągu kilku następnych lat? 

Sytuacja dot. jakości powietrza zależy przede wszystkim od nas, mieszkańców miasta i naszych 

działań w zakresie ochrony powietrza. Nie wszyscy jesteśmy odpowiedzialni bezpośrednio za 

stan powietrza, jednak każdy z nas ma możliwość walki z jego zanieczyszczeniem. Praca u 

podstaw jest tutaj najskuteczniejszym narzędziem. Dlatego Gmina miasto Pruszków zachęca 

wszystkich mieszkańców do wspólnego kreowania postaw proekologicznych mających na celu 

poprawę jakości powietrza. 

 

7. Czy miasto posiada fundusze na dofinansowanie wymiany pieców „kopciuchów” na 

nowsze, elektryczne modele pieców u mieszkańców Pruszkowa? 

Biorąc pod uwagę konieczność ograniczenia niskiej emisji Rada Miasta Pruszkowa podjęła 

uchwałę Nr XXXI.333.2017 z dnia 27.04.2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji 

celowej z budżetu miasta Pruszkowa na zadanie służące ochronie powietrza, związane z 

wymianą kotłów lub palenisk węglowych na źródła ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności 

wytwarzania ciepła. Gmina Miasto Pruszków od 2017 roku dofinansowuje wymianę starych 

pieców na źródła ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności. Program będzie również 

kontynuowany w przyszłym roku. 

8. Czy w naszym mieście organizowane są festyny na temat ekologii i smogu? 

W 2019r. Gmina Miasto Pruszków w ramach kampanii „Pruszków walczy o czyste powietrze” 

współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego zorganizowała 

EKOstoiska podczas dwóch imprez plenerowych na terenie miasta skierowana do wszystkich 

mieszkańców Pruszkowa oraz Piknik ekologiczny w Parku Kościuszki w Pruszkowie. Podczas 

festynu rozdawane były mieszkańcom foldery informacyjne oraz magnesy. Za udział w 

warsztatach rozdawano bajki i komiksy, książeczki z zadaniami rebusami i kolorowankami. 

Podczas Pikniku ekologicznego na temat jakości powietrza prezentowano wystawę „Czyste 

powietrze — zdrowy człowiek” oraz warsztaty w tematyce ochrony powietrza oraz grę miejską 

poświęconą niskiej emisji „W dobrym klimacie”. 

9. Jakie działania są podejmowane, aby zobrazować mieszkańcom jak ważny jest 

problem zanieczyszczenia powietrza? 

Najpopularniejszą formą obrazującą problem zanieczyszczonego powietrza są działania 

edukacyjne. W 2019r. realizowane były przedstawienia ekologiczne dla dzieci i młodzieży w 

szkołach podstawowych oraz miejskich przedszkolach. Przedstawienie miały za zadanie 

popularyzację zachowań takich jak: konieczność zmniejszania wytwarzanych odpadów, 

potrzeby ich segregacji i recyklingu. Uświadamiały jak ważnymi kwestiami, z uwagi na zdrowie 

ludzi, są ograniczenia niskiej emisji oraz smog. 

Warsztaty realizowane podczas imprez plenerowych jak np. ROWEROWE KINO — miało na 

celu pokazanie w jaki sposób produkujemy energię elektryczną, jak ważne jest jej 

oszczędzanie, czym jest OZE, a także jaki wpływ ma produkcja i zużycie energii na zmiany 
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klimatyczne, warsztat „Herbatka z prądem” warsztat, który w niekonwencjonalny sposób 

promuje oszczędzanie energii. 

Organizacje różnego rodzaju konkursów m. in. konkursu plastycznego o tematyce związanej z 

ochroną powietrza „Czyste powietrze dla zdrowia najlepsze”. Celem konkursu było 

podniesienie świadomości ekologicznej oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony 

powietrza w najbliższym otoczeniu wśród przedszkolaków. Konkurs skierowany był do dzieci 

uczęszczających do pruszkowskich przedszkoli miejskich. Zadaniem konkursowym było 

wykonanie lapbooka, czyli edukacyjnej książki dotyczącej czystego powietrza oraz niskiej 

emisji. 

Ponadto Gmina Miasto Pruszków zleciła stworzenie publikacji bajki „žBIK PRUSZEK 1 DZIELNY 

MALUSZEK” i komiksu „DOBRY KLIMAT DLA PRUSZKOWA” w której podjęto tematykę walki z 

niską emisją. Publikacje zostały przekazane najmłodszym mieszkańcom miasta. Dodatkowo 

została przygotowana książeczka z zadaniami, rebusami i kolorowankami „Pruszek i 

zagadkowy Nisemis' nawiązujących do bajki i komiksu. Dodatkowo został opracowany folder 

informacyjny o tematyce związanej z ochroną powietrza i obowiązujących przepisów w tym 

zakresie przeznaczony dla mieszkańców Pruszkowa. Folder „Pruszków walczy o czyste 

powietrze' zawiera zbiór najważniejszych informacji na temat źródeł, skutków oraz sposobów 

zwalczania niskiej emisji. 

 

10. Czy na festynach są organizowane atrakcje związane z problemem smogu? 

W ramach EKOstoiska zrealizowano warsztaty „Kilowaty zabawy” z wykorzystaniem zestawów 

demonstracyjnych odnawialnych źródeł energii oraz zorganizowano konkurs z zakresu wiedzy 

o ochronie powietrza „wKOLO niskiej emisji” z nagrodami w tematyce związanej z ochroną 

powietrza. Podczas Pikniku ekologicznego na temat jakości powietrza, skutków niskiej emisji 

oraz sposobów walki ze smogiem zorganizowano m. in. warsztaty: 

a) Warsztat ROWEROWE KINO — Przeprowadzenie warsztatu miało na celu pokazanie w 

jaki sposób produkujemy energię elektryczną, jak ważne jest jej oszczędzanie, czym jest OZE, a 

także jaki wpływ ma produkcja i zużycie energii na zmiany klimatyczne. 

b) Konkurs multimedialny/ Moduły fotowoltaiczne „Poznaję OZE” wykorzystujący tablice 

multimedialne zasilane energią z modułów fotowoltaicznych. 

c) EKO-MEMORY — gra przestrzenna kształtująca proekologiczne nawyki w codziennym 

życiu, które mają wspływ na zanieczyszczenie powietrza i zdrowie. 

d) UPCYCLINGOWY TRIATLON — konkurs zręcznościowy z pytaniami z zakresu m. in. 

ochrony powietrza. 

e) Warsztat „Herbatka z prądem” warsztat, który w niekonwencjonalny sposób promuje 

oszczędzanie energii. 

f) Warsztat EKO-TORBY — warsztat polegał na własnoręcznym odbiciu szablonu o 

tematyce niskiej emisji, np. z hasłem „Kochasz dzieci — nie pal śmieci”. 

Podczas Pikniku ekologicznego w Parku Kościuszki w Pruszkowie zorganizowano Grę miejską 

skierowaną do wszystkich mieszkańców miasta. Gra polegała na tworzeniu drużyn 
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poruszających się po wyznaczonym obszarze miasta, odwiedzających miejsca z zadaniami 

dotyczącymi tematyki niskiej emisji, zjawiska smogu, zagrożeń wynikających z 

zanieczyszczenia powietrza oraz działań jakie należy podjąć w celu ochrony powietrza, 

Poprzez aktywną zabawę, warsztaty, pokazywanie przykładów i działań wskazano 

uczestnikom imprez pozytywne i negatywne zachowania i postawy, które mają wpływ na 

ochronę powietrza, tzn. w jaki sposób nasze postępowanie wpływa na zanieczyszczanie 

powietrza, ale również na jego ochronę. 

11. Co zrobić, kiedy fachowiec doradza instalację zwykłego pieca, zamiast pieca 

ekologicznego? 

Uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął 

tzw. uchwałę antysmogową wprowadzającą na obszarze województwa mazowieckiego 

ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

Przed zakupem nowego urządzenia należy sprawdzić czy proponowany piec jest zgodny z 

wymogami uchwały antysmogowej (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 27.10.2017 r., poz. 9600) 

12. Gdzie w Pruszkowie powietrze jest najczystsze, a gdzie najmniej? 

Duży wpływ na jakość powietrza ma emisja zanieczyszczeń z indywidualnych palenisk 

domowych i małych lokalnych kotłowni. Problem ten dotyczy głównie terenów zabudowy 

jednorodzinnej, gdzie jako główne źródło ogrzewania wykorzystywane są paliwa stałe, często 

złej jakości lub odpady, których spalanie jest objęte zakazem. Najbardziej narażone na 

negatywne wpływy zanieczyszczeń powietrza są obszary charakteryzujące się intensywną 

zabudową z niewielkim udziałem terenów zielonych, dużą gęstością zaludnienia oraz wysokim 

natężeniem ruchu komunikacyjnego. 

Temperatura powietrza, prędkość wiatru, natężenie promieniowania słonecznego, 

wilgotność wpływają na wielkość zapotrzebowania na energię cieplną, której wytwarzanie 

bezpośrednio wpływa na wielkość emisji zanieczyszczeń. Prędkość i kierunek wiatru, stan 

równowagi atmosfery, wysokość warstwy mieszania w pośredni sposób wpływa na kumulację 

bądź rozproszenie powstałych zanieczyszczeń. 

a. Gdzie można sprawdzić stan powietrza w naszej okolicy? 

W związku z bieżącą potrzebą monitorowania środowiska Gmina Miasto Pruszków zakupiła 6 

czujników pomiaru jakości powietrza firmy Airly, które zainstalowano w placówkach 

oświatowych na terenie miasta. Czujniki zostały zainstalowane również na terenie Przedszkola 

Miejskiego Nr 11 przy ul. Hubala 2, w ramach akcji „Warszawa Oddycha” oraz przy ul. 

Komorowskiej w ramach akcji „Wiem, czym oddycham”. Pomiary zanieczyszczenia powietrza z 

punktów usytuowanych na terenie miasta dokonywane są przez urządzenia zwane sensorami. 

Przedstawiane dane mają charakter edukacyjny, a ich celem jest wzrost świadomości 

społecznej w zakresie zagrożenia wynikającego z zanieczyszczenia powietrza spowodowanego 

niska emisją, tj. sposobem ogrzewania oraz stosowanym paliwem. Odczyty z sensorów 

przesyłane są na ogólnodostępną platformę https://airly.eu/map/pl/, gdzie można sprawdzić 
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stan powietrza w czasie rzeczywistym w konkretnej lokalizacji. Dane pomiarowe można 

sprawdzić na stronie internetowej miasta oraz Airly. 

 

13. Na czym polega działalność organizacji walczących o czystość powietrza? 

14. Czy planowane jest rozbudowywanie zielonych przestrzeni/parków w celu 

zwiększenia ilości czystego powietrza? 

Corocznie wykonywane są nowe nasadzenia drzew oraz realizowana jest rewitalizacja i 

zagospodarowanie terenów zieleni. 

15. Kiedy odnotowano największy wskaźnik zanieczyszczeń, a kiedy najmniejszy? 

Dane dotyczące jakości powietrza w ramach Państwowego Monitoringu Srodowiska 

prezentowane są na Portalu Jakości Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Srodowiska. 

16. Jak wygląda sytuacja smogowa w Pruszkowie w porównaniu do okolicznych 

miast? 

Dane dotyczące jakości powietrza w ramach Państwowego Monitoringu Srodowiska 

prezentowane są na Portalu Jakości Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Srodowiska. 

Na Portalu Jakości Powietrza dostępny jest serwis wizualizacji bieżących danych pomiarowych 

o jakości powietrza z całej Polski ze stacji automatycznych. W części OSTRZEŻENIA 

prezentowane są na bieżąco informacje o przekroczeniach poziomów dopuszczalnych i 

poziomów ostrzegawczych zanieczyszczeń. Dostępne są również archiwalne wyniki pomiarów 

z automatycznych i manualnych stacji pomiarowych do przeglądania i ściągnięcia w banku 

danych pomiarowych. Dodatkowo, dostępny jest szeroki zakres map dotyczących jakości 

powietrza (dane przestrzenne możliwe do przeglądania online i do ściągnięcia na komputer). 

Poflal posiada również bogate zasoby informacji na temat jakości powietrza w Polsce, systemu 

pomiarów i ocen jakości powietrza oraz programów ochrony powietrza. 

 

ZASTĘPCA  PREZYDENTA 


