
Zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego z obszarów miejskich jest wspólnym problemem, 
którego nie jest w stanie rozwiązać pojedyncze państwo. W celu ograniczenia emisji 
niezwykle ważne jest podjęcie wspólnych działań. W ramach projektu zostaną podjęte 
konkretne działania w celu ograniczenia emisji i uczynienia z regionu Morza Bałtyckiego 
lidera w zakresie gospodarki substancjami chemicznymi na poziomie lokalnym.

Akronim projektu: NonHazCity.
Partner wiodący: Gmina Sztokholm, Szwecja.
Partnerzy projektu: 4 (Litwa), 3 (Estonia), 3 (Polska), 2 (Niemcy), 1 (Litwa), 2 (Szwecja),  
1 (Finlandia).
Całkowity budżet projektu: 3,5 mln euro.

Tytuł projektu: Innowacyjne rozwiązania w zakresie 
zarządzania w celu minimalizowania emisji  
niebezpiecznych substancji z obszarów miejskich  
w regionie Morza Bałtyckiego
ang. Innovative management solutions for minimizing emissions  
of hazardous substances from urban areas in the Baltic Sea Region
Priorytet: 2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
Cel szczegółowy: 2.1 Czyste wody

Podsumowanie

Mimo że działania w celu ograniczenia emisji substancji niebezpiecznych do Morza Bałtyckiego 
podejmuje się od wielu lat, w dalszym ciągu do środowiska dostaje się szereg rodzajów niebez-
piecznych substancji następującymi drogami: ściekami przemysłowymi, ściekami komunalnymi 
i wodami burzowymi.
Podczas gdy w przemyśle istnieją solidne ramy regulujące emisję niebezpiecznych substancji  
w ramach systemu pozwoleń na działanie i oczyszczania ścieków przemysłowych, na  
obszarach miejskich nie jest możliwe wypracowanie skutecznych regulacji w odniesieniu do 
większości małych emitentów ze względu na niewielkie ilości substancji lub ich niewielkie stężenie, 
nie jest także możliwa ich kontrola ze względu na bardzo dużą liczbę takich podmiotów.
Celem projektu jest przedstawienie gminom i oczyszczalniom ścieków sposobów ograniczania 
emisji najważniejszych substancji niebezpiecznych i pozostałych zanieczyszczeń przez małych 
emitentów na obszarach miejskich, którzy nie mogą zostać objęci tradycyjnym systemem  
oczyszczania ścieków i technikami egzekwowania prawa. Każda gmina partnerska zidentyfikuje 
odpowiednie substancje i przypisze im wagi ważności, określi źródła powstawania substancji 
i przypisze im wagi ważności, a także opracuje indywidualne mapy źródeł substancji niebez-
piecznych i plany działania. Na swoim obszarze gminy będą podejmować własne działania  
w celu ograniczania emisji.

Prywatne małe przedsiębiorstwa będą podejmować pilotażowe działania w celu zastępowania substancji 
niebezpiecznych innymi substancjami i poprawy wykorzystywanego asortymentu substancji chemicznych. 
Mieszkańcy dowiedzą się, jaki mają udział w emisji niebezpiecznych substancji, a także będą mieli okazję 
przetestować mniej niebezpieczne substancje w gospodarstwie domowym, aby pomagać w ochronie 
środowiska Morza Bałtyckiego i własnego zdrowia.
Projekt będzie realizowany w 10 gminach w regionie Morza Bałtyckiego (Sztokholmie, Västerås, Turku,  
Pärnu, Rydze, okręgu Kowna, Silale, Gdańsku, Lubece i Hamburgu). Każda z gmin będzie zaangażowana  
w realizację projektu i przygotuje mapowanie substancji niebezpiecznych w oparciu o dostępne lub wygen-
erowane dane. Większość partnerów zamierza opracować „plan działań w zakresie substancji chemic-
znych”, w ramach projektu zostaną wprowadzone różne środki pilotażowe ograniczania substancji niebez-
piecznych w poszczególnych gminach. Akcje pilotażowe przyczynią się do ograniczenia emisji substancji 
niebezpiecznych (bez dodatkowych kosztów i działań), będą mogły zostać wykorzystane w większej skali 
przez wielu interesariuszy, w innych miastach regionu Morza Bałtyckiego i poza jego granicami. W ramach 
projektu zostaną zaproponowane działania wymagające inwestycji w określone substancje zamienne  
i zostanie obliczona ich efektywność kosztowa. Projekt stanie się także inspiracją dla mieszkańców partner-
skich miast, aby mogli zrozumieć, jaki mają udział w ograniczaniu emisji substancji chemicznych i kosme-
tyków, których używają każdego dnia w gospodarstwach domowych.


