
Kontrola inaczej: dronem w smog i akcja Karny Kopciuch -

doświadczenia z kontroli palenisk za pomocą dronów 

oraz z wdrażania procedur kontrolnych w ramach akcji 

Karny Kopciuch

Janusz Piechoczek, Polski Alarm Smogowy



DRONY

Współpraca Polskiego Alarmu Smogowego w 
styczniu/lutym 2022 r. z Raciborzem, Radlinem, 
Rybnikiem, Porajem, Mysłowicami

• 3 sesje pomiarowe w każdym mieście
• Akcje we współpracy ze Strażami Miejskimi i Urzędami 

Miast/Gmin
• Gotowość podjęcia interwencji po stwierdzeniu 

podejrzenia na podstawie wskazań drona



DRONY

• Dron pomiarowy z laboratorium lub dodatkowo dron-zwiadowca

• Asysta straży miejskiej/urzędników

• 1 sesja to ok. 4 godziny na obszarze 1 km2 – do 20 dokładnych 
pomiarów

• Pomiar PM 1, PM 2,5, PM10, formaldehyd, LZO

• Taktyka informowania – zależna od planowanego efektu:
• Po cichu – eliminacja spalania odpadów, ocena skali problemu

• Głośno – edukacja, prewencja









DRONY

• Zwiększenie efektywności kontroli 
• możliwość sprawdzenia znacznie większego obszaru, niż podczas tradycyjnej 

kontroli

• zwiększona precyzja kontroli dzięki zawężeniu obszaru „poszukiwań” 

• wyeliminowanie niepotrzebnych wejść na teren posesji

• możliwe szybkie tempo reakcji przy podejrzeniu spalania odpadów – pod 
warunkiem kontroli w asyście

• możliwość odroczonej kontroli w razie podejrzenia nieprzestrzegania uchwały 
antysmogowej

• Walor prewencyjny – świadomość niezapowiedzianej kontroli



DRONY

•Walor edukacyjny i psychologiczny
• Poparcie mieszkańców dla działań urzędu
• Brak poczucia bezkarności

• Padna to one. Bedziemy z procy strzelac. Pilnujcie swoich kominow a od naszych sie
odwalcie!!

• Podleci to go odstrzele

• Zestrzelić dziada gdzie mi tu po moim niebie lata

• Wiatrówkę mam I to ze wzmocnioną sprężyną, także ten

• Prawo jest tak skonstruowane że macie prawo tego drona zestrzelić będąc nad waszym 
kominem.







AKCJA SPOŁECZNA „KARNY KOPCIUCH”

"Karny Kopciuch" to pomoc obywatelom zatruwanym przez sąsiadów, 
którzy używają starych, uciążliwych dla otoczenia kotłów lub spalają 
odpady.

• Krok 1 – wysyłka materiałów informacyjnych dot. dofinansowań oraz z kancelarii 
prawnej dot. konsekwencji za nieprzestrzeganie uchwały antysmogowej/spalanie 
odpadów

• Krok  2 – procedura administracyjna wykorzystująca art. 362/363 POŚ.





AKCJA SPOŁECZNA „KARNY KOPCIUCH”

Wniosek Fundacji 360! o wszczęcie postępowania jest składany na podstawie: 

• art. 31 § 1 pkt 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego:

Organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem:

1) wszczęcia postępowania,

2) dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej 

organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

• w związku z art. 363 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska

i dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie nakazania ograniczenia negatywnego 

oddziaływania na środowisko przez osobę fizyczną – podmiot lub podmioty eksploatujące kocioł 

grzewczy oraz dopuszczenia Fundacji 360! do udziału w postępowaniu na prawach strony.



AKCJA SPOŁECZNA „KARNY KOPCIUCH”

• Zasięg – cała Polska, najwięcej zgłoszeń z woj. śląskiego
• 2,5 tys. zweryfikowanych zgłoszeń
• 85 wniosków o wszczęcie postępowania w 10 

województwach (gł. śląskie)
• 76 wszczętych postępowań administracyjnych
• 16 spraw zakończonych
• 3 skargi do WSA na decyzje SKO
• 1 skarga kasacyjna do NSA



AKCJA SPOŁECZNA „KARNY KOPCIUCH”

• Umorzenie postępowania ze względu na:
• wymianę/odcięcie kotła,
• zawarcie umowy dotacji na wymianę źródła (w krótkim terminie).

• Decyzja o ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko 
poprzez:
• nakaz wymiany źródła na kocioł V klasy lub gazowy
• wyposażenie kotła w zbiornik akumulacyjny lub wymianę na kocioł ekoprojekt

lub wymienię na inne źródło
• podłączenie wentylacji grawitacyjnej, zamontowanie nawiewu powietrza i 

inne w terminie do 30 dni od decyzji



AKCJA SPOŁECZNA „KARNY KOPCIUCH”

• Pozwala na anonimowe zgłoszenie truciciela.

• Pozwala na interwencję nawet, jeśli źródło nominalnie spełnia wymogi 
uchwały antysmogowej, ale może negatywnie oddziaływać na 
środowisko (np. jest stosowane niezgodnie z DTR).

• Ma największe znaczenie wtedy, gdy w gminie brak straży miejskiej lub 
gminnej, a kontrole przez urzędników są nieskuteczne lub ich nie ma.

• Akcja skupia się na najbardziej uciążliwych kopciuchach.

• Wspiera obywateli, którzy boją się ostracyzmu społecznego, a nawet 
boją się o swoje bezpieczeństwo.



AKCJA SPOŁECZNA „KARNY KOPCIUCH”

Powody uchylenia przez SKO decyzji/postanowienia Organu po 
odwołaniu/zażaleniu złożonym przez Fundację 360!:

• niewłaściwa wykładnia polegająca na przyjęciu, że art. 363 stosuje się 
wyłączenie w sytuacji naruszenia obowiązków określonych w przepisach, takich 
jak standardy emisyjne, podczas gdy przesłanką do jego zastosowania jest 
jakiekolwiek negatywne oddziaływanie na środowisko

• wyznaczenie kilku/kilkunastu miesięcy na ograniczenie negatywnego 
oddziaływania

• merytoryczne badanie wniosku o wszczęcie postępowania na wstępnym etapie 
postępowania zakończonym odmową wszczęcia

• nieprawidłowe określenie stron postępowania
• pominięcie wniosków dowodowych


