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UCHWAŁA NR __/__/22  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

z dnia ……..……. 2022 roku 

 

zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programu 

ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został 

przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom 

docelowy benzo(a)pirenu 

Na podstawie art. 91 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(tekst jednolity: Dz. U. z  2021 r. poz. 1973 ze zm.1) w związku z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 547) 

 

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

W uchwale nr 307/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 

2020 roku w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, 

w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz 

poziom docelowy benzo(a)pirenu, wprowadza się zmianę w treści Załącznika nr 5, 

który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Sejmiku 

 

 

Województwa Pomorskiego 

 

 

 

                                                 
1 Zmiany wymienionego tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2127 i w Dz.U. z 2022 r. poz. 1260, 1576, 1747. 



UZASADNIENIE 

Programy ochrony powietrza dla stref województwa pomorskiego zostały przyjęte: 

 Uchwałą nr 307/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 

roku  

w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został 

przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy 

benzo(a)pirenu,  

 Uchwałą nr 308/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 

roku  

w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został 

przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy 

benzo(a)pirenu. 

Programy ochrony powietrza opracowane został na podstawie diagnozy jakości powietrza za 

rok 2018 (dane emisyjne i meteorologiczne z roku 2018) ze szczególnym uwzględnieniem 

udziałów poszczególnych typów źródeł w obszarach z naruszonymi normami jakości 

powietrza. Realizację zaproponowanych w programach działań naprawczych przewidziano 

do 30.09.2026 r. tak, aby termin ten był zgodny z zapisami rozporządzenia Ministra 

Środowiska z  dnia 14 czerwca 2019 r.  

w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz.U. z 

2019 r., poz. 1159).  

Na mocy art. 94 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska, zarząd województwa jest 

zobowiązany do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw klimatu oraz właściwemu 

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, sprawozdań z realizacji działań 

naprawczych wynikających  

z programów ochrony powietrza:  

 do dnia 31 marca każdego roku – sprawozdanie okresowe za poprzedni rok 

kalendarzowy,  

 w terminie 6 miesięcy po zakończeniu realizacji programu ochrony powietrza – 

sprawozdanie końcowe z realizacji programu obejmujące cały okres ich realizacji. 

Działania określone w programach ochrony powietrza dla województwa pomorskiego zostały 

wskazane do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa. 

Dlatego w celu złożenia sprawozdań przez ZWP właściwemu ministrowi do spraw klimatu 

oraz właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, konieczne było 

pozyskanie informacji od JST  

z obszaru województwa o realizacji działań wskazanych w programach. W związku z tym,  

iż ustawa Prawo ochrony środowiska nie wskazywała terminów przekazywania sprawozdań 

przez JST, dlatego w załączniku nr 5 do programów, który określa obowiązki i ograniczenia 

wynikające  

z realizacji Programu, zobowiązano JST do składania sprawozdań w następujących 

terminach: 

 do dnia 28 lutego każdego roku – sprawozdanie okresowe za poprzedni rok 

kalendarzowy,  



 do 2 miesięcy po terminie obowiązywania programu powietrza – sprawozdanie końcowe  

z realizacji programu obejmujące cały okres ich realizacji. 

Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 2022, poz. 1576), wprowadzono zmianę polegającą na dodaniu w art. 

94 ustępu 2c, na podstawie którego JST zostały zobligowane do przekazywania zarządowi 

województwa i właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska sprawozdań: 

 co roku, w terminie do dnia 15 lutego, za poprzedni rok kalendarzowy, sprawozdania 

okresowego z realizacji programu ochrony powietrza i jego aktualizacji,  

 w terminie 5 miesięcy po zakończeniu realizacji programu ochrony powietrza i jego 

aktualizacji, sprawozdania końcowego z realizacji tego programu i jego aktualizacji lub 

planu obejmujące cały okres ich realizacji. 

W związku z powyższym, w celu dostosowania zapisów programów ochrony powietrza do 

treści ustawy prawo ochrony środowiska, w zakresie terminów przekazywania przez JST 

sprawozdań  

z realizacji działań naprawczych, zmienia się brzmienie Załącznika nr 5 do przedmiotowej 

uchwały. 

 


