
Kampania edukacyjna 
„CZYSTE ZASADY” 



INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO
Instytut Rozwoju Terytorialnego jest samorządową jednostką organizacyjną Województwa Dolnośląskiego, zajmującą się realizacją zadań
województwa z zakresu polityki rozwoju oraz planowania przestrzennego.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Do naszych zadań należy m.in.:

• realizowanie zadań określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
• realizowanie zadań w zakresie ochrony środowiska, przeprowadzanie ocen oddziaływania na

środowisko;
• przygotowanie projektów polityk, strategii, programów, raportów, analiz stanowiących

podstawę programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, ochrony środowiska oraz
określenia uwarunkowań i kierunków polityki rozwoju;

• opracowywanie uchwał, w tym uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
dolnośląskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw, tzw. uchwał antysmogowych;

• tworzenie i utrzymywanie zbiorów danych;
• monitoring polityk publicznych wraz z oceną rozwoju w ujęciu regionalnym i przestrzennym;
• prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i promocyjnej, w tym realizacja kampanii 

antysmogowej pn. „Czyste Zasady”.

Wiedza – Współpraca – Rozwój
NASZA MISJA



PODJĘCIE UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ  
Na przestrzeni lat 2013-2015 stale utrzymywały się:

• ponadnormatywne stężenia pyłu PM10 na obszarze 37 gmin,
• przekroczenia B(a)P na obszarze 73 gmin.

Na stan jakości powietrza wpływa nie tylko lokalna emisja zanieczyszczeń, ale
również ich napływ ze źródeł zlokalizowanych w obszarach sąsiadujących.
Wprowadzenie jedynie punktowych regulacji dla niektórych gmin lub części
obszaru województwa nie pozwoliłoby na osiągnięcie oczekiwanych
rezultatów.

• Opracowano 3 uchwały antysmogowe, w podziale na: uzdrowiska,
Wrocław, pozostałą część województwa.

• Celem uchwały jest doprowadzenie do ograniczenia emisji
zanieczyszczeń powietrza, przepisy obowiązują cały rok.

• Obejmuje instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych
w celach grzewczych, przygotowania żywności i innych.

• Przedmiot uchwały dotyczy każdego podmiotu, który eksploatuje
wskazane w uchwale instalacje, bez względu na posiadany tytuł prawny.

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA 



ZASIĘG KAMPANII
Zasięg kampanii informacyjnej obejmuje obszar województwa
dolnośląskiego, z uwzględnieniem podziału województwa na
3 obszary objęte tzw. uchwałami antysmogowymi.

Tegoroczna kampania trwała od 01.10.2020-18.12.2020.
Jej założeniem było dotarcie do co najmniej 60% mieszkańców
województwa dolnośląskiego.

CEL KAMPANII
Poinformowanie mieszkańców województwa dolnośląskiego o:

• szkodliwym oddziaływaniu zanieczyszczonego powietrza
na zdrowie człowieka i środowisko naturalne

• obowiązkach obywateli wynikających z przyjętych „uchwał 
antysmogowych”

Uświadomienie obywatelom, że:

• każda osoba ma wpływ na środowisko poprzez stosowanie
odpowiednich paliw i kotłów w gospodarstwie domowym

• zgłaszanie faktu spalania zabronionych paliw w instalacjach
domowych jest wyrazem dbałości o środowisko naturalne oraz
ochrony zdrowia, a nie aktem donosu



HASŁO KAMPANII

Hasło nawołuje do aktywnej postawy

WYBIERZ CZYSTE ZASADY

Zachęca do działania i świadomego wyboru
Wybierając czyste zasady, zatrzymujesz problem smogu
w swojej okolicy. Mów o czystych zasadach, wybieraj czyste
zasady, kieruj się czystymi zasadami. Bezpośredni zwrot
w haśle podkreśla fakt, że każdy z nas ma wpływ na to, co robi.

Pokazanie w grafice ręki w geście “STOP”-
zatrzymującej poniekąd napierający dym, jednoznacznie
podkreśla sprzeciw wobec tego, jak ludzie nie dbają o świeże
powietrze.



DZIAŁANIA W RAMACH KAMPANII 

• Spoty radiowe – po 300 spotów w Radio Wrocław, Radio Złote Przeboje: Wałbrzych,
Wrocław, Jelenia Góra, Legnica

• Spoty telewizyjne – po 500 spotów emitowanych w TVP 3 Wrocław, Telewizja Dami:
Jelenia Góra, Lubań, Leśna, Gryfów Śląski, TV DAMI Wałbrzych, Kamienna Góra, TV Jawor,
Legnica, TV Bogatynia

• Spoty emitowane w Dolnośląskim Centrum Filmowym oraz animacje wyświetlane
w Kolejach Dolnośląskich

• Ulotki w nakładzie 10 000 sztuk – cztery wersje ulotek, w zależności od
obowiązujących przepisów w danym miejscu

• Cykl publikacji na łamach Gazety Wyborczej Wrocław oraz serwisu
wroclaw.wyborcza.pl odnoszących się do tematyki jakości powietrza i walki ze smogiem

• Punkt informacyjny -w przypadku pytań związanych uchwałami antysmogowymi można
kontaktować się mailowo lub telefonicznie z pracownikami Instytutu Rozwoju
Terytorialnego

• Działalność w mediach społecznościowych - Facebook - Czyste Zasady

• Instalacja mobilnych płuc zamontowana w Jeleniej Górze (14.11-28.11.2020 r.)
oraz w Wałbrzychu (29.11-13.12.2020 r.). Jest to model ludzkich płuc wykonany
z przepuszczalnego materiału. Poprzez filtrowanie powietrza ma na celu zwizualizować jak
zanieczyszczenia i cząstki pyłów wnikają do organizmu człowieka



DZIAŁANIA W RAMACH KAMPANII

Strona internetowa dostępna pod adresem: 
czystezasady.pl

Na powyższej stronie internetowej znajdują się:

• Treści uchwał antysmogowych

• Materiały edukacyjno-informacyjne : ulotki, plakat, 
animacja, spoty

• Klasyfikator antysmogowy będący ogólnodostępnym
testem pomagającym zweryfikować czy spełnia się wymogi
zawarte w uchwale

• Wyjaśnienia przepisów (FAQ)

• Informacje dotyczące dofinansowania, w związku
z wymianą ogrzewania węglowego, termomodernizacją,
instalacją OZE

http://www.czystezasady.pl/


PLANOWANE DZIAŁANIA

Planowane jest przeprowadzenie warsztatów w zakresie
kontroli przestrzegania uchwał antysmogowych, skierowane do
samorządów lokalnych oraz straży miejskich i gminnych.

Podobne przedsięwzięcie było realizowane w ramach pierwszej
kampanii i cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród
samorządów. Termin realizacji szkoleń jest uzależniony od
rozwoju sytuacji epidemiologicznej kraju.

W celu kształtowania odpowiedzialności oraz świadomości
Dolnoślązaków w zakresie czystego powietrza, planowane jest
przeprowadzenie kolejnej kampanii w okresie jesienno-
zimowym 2021. Szczegóły przebiegu kampanii zostaną niebawem
opracowywane przez zespół IRT we współpracy z Dolnośląskim
Alarmem Smogowym.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


