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PLAN DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH (PDK)
Na terenie Miasta Rybnika oraz całego województwa śląskiego obowiązuje tzw. Plan działań krótkoterminowych (PDK). PDK jest
częścią Programu ochrony powietrza (POP). W dniu 22.06.br. Sejmik Województwa Śląskiego uchwalił nowy POP (uchwała nr
VI/21/12/2020), zmieniając również PDK. PDK przewiduje realizację działań o charakterze informacyjnym, ostrzegawczym,
operacyjnym oraz organizacyjnym odpowiednio do ogłoszonego poziomu ostrzegania. Aktualnie są trzy takie poziomy oznaczone
kolorami I-żółty, II – czerwony oraz III – brązowy. Poziom ostrzegania ogłasza Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
i przekazuje informację do poszczególnych podmiotów określonych w PDK. Dzieje się tak w przypadku zaistnienia ryzyka
wystąpienia lub wystąpienia przekroczenia norm jakości powietrza, celem ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń lub
zmniejszenia ryzyka ich wystąpienia.

Nazwa działania

Szczegółowy opis działania

Stosowanie działania

Podmioty objęte działaniem

Podmioty odpowiedzialne za
realizację działań

DZIAŁANIA INFORMACYJNE (dotyczy poziomu I, II oraz III)
Informowanie
o zagrożeniu złą
jakością
powietrza.
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Wzmocnienie systemu powiadamiania
o złej
jakości powietrza, ostrzeżeniach
i ogłoszonych alarmach.
Wprowadzenie
jednolitych procedur postępowania
na szczeblu wojewódzkim,
powiatowym
i lokalnym.
Rozszerzenie wykorzystania:
- systemu Regionalnego Systemu
Ostrzegania (RSO),
- lokalnych stacji radiowych i
telewizyjnych
oraz prasy,

Działanie niezbędne do
realizacji Planu działań
krótkoterminowych.

Podmioty gospodarcze
na terenie
województwa,
placówki oświatowe
i opiekuńcze, placówki
ochrony zdrowia oraz
społeczeństwo.
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GIOŚ,
Zarząd Województwa
WCZK oraz PCZK oraz
urzędy gmin.
W zakresie współpracy
z mediami i polityki
informacyjnej CZK
informowanie realizują
za pośrednictwem
rzeczników/ komórek
prasowych
w poszczególnych
jednostkach.

- portali informacyjnych i mediów
społecznościowych.
Doskonalenie systemu
przekazywania
informacji
o jakości powietrza.

Udostępnianie informacji o jakości
powietrza w skali całego
województwa.
Na głównej stronie internetowej
każdej
jednostki samorządu terytorialnego
mają
zostać zamieszczone odwołania (linki)
do
strony internetowej GIOŚ z bieżącą
informacją o jakości powietrza.

System
wykorzystywany
na każdym poziomie
ostrzegania.

Samorządy powiatowe
i gminne, WIOŚ,
GIOŚ.

Samorządy powiatowe
i gminne, WCZK.

Coroczna aktualizacja
procedur
postępowania
przez jednostki
zobligowane do
działań
krótkoterminowych.

Coroczny przegląd i aktualizacja
procedur
postępowania w trakcie ogłoszonych
poziomów ostrzegania.

Procedury stosowane
w PDK, aktualizowane
corocznie.

Placówki oświatowe
i opiekuńcze, placówki
służby zdrowia,
podmioty gospodarcze,
Policja, Straż Miejska.

Placówki oświatowe
i opiekuńcze, placówki
służby zdrowia,
podmioty gospodarcze,
Policja, Straż Miejska.

Zalecenia korzystania
z komunikacji miejskiej
zamiast indywidualnej.

Wskazanie rozwiązań związanych
z komunikacją publiczną w celu
ograniczenia ilości pojazdów
poruszających
się po drogach.

Może być wdrożone
niezależnie od innych
działań.

Społeczeństwo,
przewoźnicy
komunikacji
publicznej.

Zarząd województwa,
Samorządy powiatowe
i gminne, przewoźnicy.

Prowadzenie akcji
informacyjnej dot.
ograniczeń i zakazów
wprowadzonych
uchwałą
antysmogową.

nformowanie społeczeństwa
o ograniczeniach i zakazach
wprowadzonych
uchwałą antysmogową województwa
śląskiego, w szczególności zapisów
dotyczących zakazu stosowania
określonych
paliw stałych. Umieszczanie informacji
na stronach internetowych jednostek
samorządu terytorialnego, portalach
informacyjnych, portalach
społecznościowych, itp.

Może być wdrożone
niezależnie od innych
działań.

Społeczeństwo

Zarząd województwa,
samorządy powiatowe
i gminne.

Edukacja ekologiczna

Prowadzenie akcji informacyjnoedukacyjnej
nt. źródeł emisji zanieczyszczeń do
powietrza i możliwości ograniczania
emisji
zanieczyszczeń.

Może być wdrożone
niezależnie od innych
działań.

Społeczeństwo

Zarząd województwa,
samorządy powiatowe
i gminne, placówki
oświatowe.

DZIAŁANIA OSTRZEGAWCZE (dotyczy poziomu II i III)

ESOD: 2020-127163
Przyg.: Ek-III/133

2/7

Ograniczenie
długotrwałego
przebywania na
otwartej
przestrzeni

Ograniczenie dla uniknięcia
długotrwałego
narażenia na podwyższone stężenia
zanieczyszczeń. Zaniechanie
spacerów
i wyjść pieszych przez zorganizowane
grupy
np.: wycieczki, zawody sportowe.

Wdrożone w trakcie
trwania ostrzeżenia.
Wymaga śledzenia
prognozy jakości
powietrza oraz
wyników pomiarów
jakości powietrza.

Społeczeństwo

Samorządy powiatowe
i gminne, placówki
oświatowe i placówki
opieki zdrowotnej.

Ograniczenie
aktywności
fizycznej na zewnątrz.

Ograniczenie zajęć typu bieganie,
jazda na
rowerze, gry zespołowe, praca na
otwartej
przestrzeni w celu ograniczenia
negatywnego wpływu złej jakości

Wdrożone w trakcie
trwania ostrzeżenia.
Wymaga śledzenia
prognozy jakości
powietrza oraz
wyników pomiarów
jakości powietrza.

Społeczeństwo

Samorządy powiatowe
i gminne, placówki
oświatowe i placówki
opieki zdrowotnej,
pracodawcy.

powietrza.
Stosowanie się do
zaleceń
lekarskich.

Profilaktyczne działania w celu
przygotowania się do możliwych
skutków
narażenia na wysokie stężenia jak
np.: ataki
astmy czy duszności.

Wdrożone w trakcie
trwania ostrzeżenia.
Wymaga śledzenia
prognozy jakościpowietrza oraz
wyników pomiarów
jakości powietrza.

Społeczeństwo

Społeczeństwo

Unikanie
przewietrzania
pomieszczeń w trakcie
trwania ostrzeżenia.

Profilaktyczne ograniczenie
negatywnego
oddziaływania wysokich stężeń
substancji
w powietrzu.

Wdrożone w trakcie
trwania alarmów.
Wymaga śledzenia
prognozy jakości
powietrza oraz
wyników pomiarów
jakości powietrza.

Społeczeństwo

Społeczeństwo

DZIAŁANIA OPERACYJNE (dotyczy poziomu II i III)
ŹRÓDŁA SEKTORA KOMUNALNO-BYTOWEGO
Intensywne kontrole
instalacji spalania
paliw
stałych.
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Kontrole indywidualnych urządzeń
grzewczych przez upoważnionych
pracowników gmin i straży
miejskiej/gminnej (art. 379 ustawy
Prawo
ochrony środowiska).
Kontrole powinny obejmować
zarówno
zgłoszenia telefoniczne oraz rutynowe
patrole w rejonach o wysokim ryzyku
wystąpienia procederu spalania
odpadów.
Nakładane kary za naruszenie
przepisów
zakazujących spalanie odpadów

Działanie może być
wdrożone niezależnie
od warunków
meteorologicznych.

Właściciele
nieruchomości,
Zarządcy osiedli,
mieszkańcy.

Samorządy gminne,
straż miejska/gminna.
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powinny
uwzględniać szczególną szkodliwość
tych
działań w sytuacjach występowania
wysokich stężeń zanieczyszczeń.
W trakcie trwania POZIOMU II
minimalna
ilość przeprowadzonych kontroli
powinna
wynosić:
7 dla gmin powyżej 100 tys.
mieszkańców,
5 dla gmin od 50 do 100 tys.
mieszkańców,
2 dla pozostałych gmin.
W trakcie trwania POZIOMU III
minimalna
ilość przeprowadzonych kontroli
powinna
wynosić:
15 dla gmin powyżej 100 tys.
mieszkańców,
10 dla gmin od 50 do 100 tys.
mieszkańców,
5 dla pozostałych gmin.
Kontrole należy przeprowadzać w
ciągu
każdej doby trwania POZIOMU II
i POZIOMU III.
Kontrole w zakresie
zakazu spalania
pozostałości
roślinnych na
powierzchni ziemi
w obszarach
zabudowanych.

Całkowity zakaz palenia na
powierzchni
ziemi pozostałości roślinnych z
ogrodów
oraz zakaz rozpalania ognisk.
Zakaz nie dotyczy działań i czynności
związanych gospodarką leśną.

Działanie powinno być
wdrożone w sytuacji
braku opadów (deszczu
lub śniegu).

Właściciele ogródków
przydomowych
i działkowych, Zakaz
dotyczy wszystkich
osób przebywających
na obszarze stref,
w których ogłoszono
alarm.

Samorządy gminne,
Straż miejska/gminna,
Policja.

Zalecenie
ograniczenia
stosowania kominków.

Właściciele i zarządcy nieruchomości
powinni czasowo zrezygnować z
palenia
w kominkach (miejscowych
ogrzewaczach
pomieszczeń) ograniczenie nie dotyczy
nieruchomości,
w których ogrzewacz pomieszczenia
stanowi

Działanie może być
wdrożone niezależnie
od warunków
meteorologicznych.

Właściciele, Zarządcy
osiedli, Mieszkańcy
Zakaz dotyczy
wszystkich osób
przebywających na
obszarze stref,
w których został
ogłoszony
POZIOM III.

Samorządy gminne
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jedyne źródło ogrzewania mieszkania.
ŹRÓDŁA SEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
Kontrole czystości
dróg
wyjazdowych z

Kontrole mające na celu ograniczenie
powstawania wtórnego zapylenia
wzdłuż
ciągów komunikacyjnych przy
wyjazdach
z placów budowy.

Działanie powinno być
realizowane niezależnie
od warunków poza
okresami występowania
opadów.

Inwestorzy

Policja, Inspekcja
Transportu Drogowego,
Straż miejska/gmina.

Prowadzenie wzmożonych kontroli
jakości
spalin w ruchu ulicznym za pomocą
analizatora spalin w pojazdach
napędzanych
silnikiem niskoprężnym
(benzynowym) oraz dymomierza w
pojazdach napędzanych
sinikiem wysokoprężnym (diesla).

Zależne od warunków
meteorologicznych

Społeczeństwo

Policja, Inspekcja
Transportu Drogowego

Zalecenie
wprowadzenia
darmowej komunikacji
publicznej.

Zaleca się dodatkowe wprowadzenie
przez
rady miast czasowej możliwości
bezpłatnego
korzystania z komunikacji miejskiej
dla
wszystkich mieszkańców po
uzgodnieniu
tego działania z lokalnymi
przewoźnikami
komunikacji publicznej.
Zaleca się dodatkowe wprowadzenie
przez
Samorząd Województwa Śląskiego
czasowej
możliwości bezpłatnego korzystania
z pociągów regionalnych na trasach
dojazdowych.

Działanie może być
wdrożone niezależnie
od warunków
meteorologicznych
w POZIOMIE II i III.

Społeczeństwo,
przewoźnicy
w województwie
śląskim na obszarze,
dla którego ogłoszono
POZIOM II i III.

Przewoźnicy z terenu
województwa,
prezydenci miast,
burmistrzowie,
wójtowie, Zarząd
Województwa
Śląskiego, przewoźnicy
świadczący usługi na
terenie województwa.

Zalecenie
przeniesienia
uciążliwego natężenia
ruchu pojazdów na
odcinki alternatywne.

Zaleca się czasowe ograniczenie
ruchu
pojazdów w centrach miast w
zabudowie
mieszkaniowej do niezbędnego
minimum
dojazdu dla mieszkańców.
Wykorzystanie
inteligentnego systemu zarządzania
ruchem

W trakcie trwania
POZIOMU II i III.

Użytkownicy dróg.

Policja, Zarząd Dróg,
Straż Miejska.

budowy.
Kontrole pojazdów
w zakresie jakości
spalin.
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w miastach.
INNE ŹRÓDŁA
Zalecenie
ograniczenia
prac powodujących
zapylenie.

Zalecenie ograniczenia wszelkich
prac
powodujących nadmierne pylenie jak
prace
rozbiórkowe, prace kamieniarskie,
czyszczenie chodników dmuchawami,
zamiatanie mechaniczne ulic na

Działanie powinno być
realizowane niezależnie
od warunków poza
okresami występowania
opadów.

Inwestorzy, podmioty
gospodarcze, JST.

Policja, Inspekcja
Transportu Drogowego,
inspekcja nadzoru
budowlanego.

sucho.
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE (dotyczy poziomu III)
Zbudowanie i
aktualizacja
bieżąca bazy danych
o jednostkach
oświatowych
i opiekuńczych.

Zbudowanie i aktualizacja pełnej listy
jednostek oświatowych i
opiekuńczych,
w tym: placówki oświatowe i
wychowawcze,
podmioty odpowiedzialne za
wypoczynek,
podmioty organizujące aktywność
sportową,
które należy powiadomić w trakcie
ostrzeżeń
o konieczności zastosowania działań
zapobiegawczych.

Baza aktualizowana na
bieżąco, przy
każdorazowej zmianie
w przypadku tych
jednostek, musi być
przygotowana
w pierwszej kolejności.

Placówki oświatowe,
Kuratorium Oświaty,
placówki opiekuńcze.

Samorządy powiatowe
i gminne.

Zbudowanie i
aktualizacja
bazy danych
o jednostkach opieki
zdrowotnej.

Zbudowanie pełnej aktualizowanej
listy
jednostek opieki zdrowotnej, które
należy
powiadomić w trakcie trwania
poziomów
ostrzegania o konieczności
zastosowania
działań przygotowawczych na
wypadek
zwiększonej liczby zachorowań.

Baza aktualizowana
na bieżąco, przy
każdorazowej zmianie
w przypadku tych
jednostek, musi być
przygotowana
w pierwszej kolejności.

Placówki ochrony
zdrowia, szpitale,
kliniki i przychodnie.

Samorządy powiatowe
i gminne.

Aktualizacja procedur
postępowania w
ramach
planów zarządzania
kryzysowego –
wojewódzkiego,
powiatowych i

Aktualizacja procedur postępowania w
trakcie ogłoszenia alarmów przez
jednostki
prowadzące działania informacyjne
i zapobiegawcze odnośnie sposobu
postępowania po uzyskaniu informacji
o złej
jakości powietrza.

Procedury muszą być
ustalone
w poszczególnych
grupach jednostek
realizujących działania
na etapie planów
zarządzania
kryzysowego.

Placówki oświatowe
i opiekuńcze, placówki
ochrony zdrowia,
jednostki
informacyjne, obiekty
użyteczności
publicznej jak domy
kultury, muzea,
urzędy, placówki

Organy zarządzania
kryzysowego
odpowiedzialne
za opracowanie
i aktualizację planów
zarządzania
kryzysowego.

gminnych.
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kultury i nauki.
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