
UUCHWAŁA NR 158/XIII/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

z dnia 26 października 2015 roku 

 
w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej na lata 

2015-2020 z pespektywą na lata następne określony ze względu na przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5  

Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.
1
) w związku z art. 18 ust. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                     

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392). 
 

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1. Określa się Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej na lata 2015-2020 z pespektywą 

na lata następne określony ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia 

powietrza pyłem PM2,5, w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały                

i będącym jej integralną częścią. 

2. Programy określa się w związku z przekroczeniami norm jakości powietrza, wykazanymi 

przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku w rocznej ocenie jakości powietrza                        

w województwie pomorskim 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Pomorskiego. 

§ 3 

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

Województwa Pomorskiego. 
 

 

 

                Przewodniczący  

    Sejmiku Województwa Pomorskiego 

  

 

                           Jan Kleinszmidt  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zmiany wymienionego tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 

1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie stref, w których dokonuje się 

oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 914), w województwie pomorskim wydzielono dwie 

strefy: strefę aglomeracji trójmiejskiej obejmującą teren miast Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz strefę 

pomorską, obejmującą pozostały obszar województwa. 

  

 Podstawą określenia Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej na lata 2015-2020 

z pespektywą na lata następne określony ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu 

zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 (zwanego dalej: Programem) jest ocena poziomów 

substancji w danej strefie i wynikająca z niej klasyfikacja strefy, dokonywana co roku 

przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku. Roczna ocena jakości powietrza 

w województwie pomorskim wykazała w 2013 roku przekroczenia poziomu dopuszczalnego 

stężenia pyłu zawieszonego PM 2,5 w strefie pomorskiej. Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) 

sejmik  województwa, w terminie 18 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów 

substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, określa, w drodze uchwały, program ochrony powietrza. 

Ustawowy termin został dotrzymany. 

  

 Program został przygotowany zgodnie z:  

1) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. 

poz.1232 ze zm.);  

2) ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.);  

3) Rozporządzeniami Ministra Środowiska:  

 z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów 

działań krótkoterminowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1028),  

 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1031), 

 z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji 

w powietrzu  (Dz. U. z 2012 r. poz. 1032),  

 z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji 

dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 1034),  

 z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości 

powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 914),  

4) Dyrektywą 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie 

jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE), 

5)  publikacją: „Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim – raport za rok 

2013”. 

 

 Zgodnie z art. 91 ust. 9a i 9b ustawy Prawo ochrony środowiska Program uwzględnia analizy 

udziału w przekroczeniach poziomów substancji w powietrzu poszczególnych grup źródeł emisji 

tych substancji i określa odpowiednie działania naprawcze. Program uwzględnia także cele zawarte 

w innych dokumentach planistycznych i strategicznych, m.in. w Strategii Rozwoju Województwa 

Pomorskiego 2020, w Programie ochrony środowiska województwa pomorskiego na lata 2013 – 



2016 z perspektywą do roku 2020 oraz w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

pomorskiego. 

 

 Podstawą do określenia Programu była dokumentacja pn. Projekt programu ochrony 

powietrza dla strefy pomorskiej na lata 2015-2020 z perspektywą na lata następne określony 

ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5, 

opracowana przez Fundację Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej 

ARMAAG, na podstawie umowy Nr 43/U/15 z dnia 6 lutego 2015 roku. 

 

W uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku stwierdzono, iż 

przedmiotowy dokument nie jest dokumentem, o którym mowa w art. 47 ustawy dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (uuioś). Nie 

ma zatem podstaw prawnych do uzgodnienia, o którym mowa w art. 47 uuioś, co 

do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego 

projektu dokumentu. Brak jest również podstaw prawnych do stwierdzenia wymagalności 

przeprowadzenia takiej oceny w trybie art. 46 ww. ustawy. 

 

Zgodnie z  art. 91 ust. 9 ustawy Prawo ochrony środowiska zapewniony został udział 

społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem było opracowanie Programu ochrony powietrza 

dla strefy pomorskiej na lata 2015-2020 z pespektywą na lata następne określony ze względu 

na przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 na zasadach 

określonych w Dziale III Rozdziale 1 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko. 

 

Ponadto na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska projekt uchwały 

Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia Programu został przedstawiony 

do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom województwa 

pomorskiego. 

 

Jednocześnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia 

Programu przekazany został do konsultacji z Pomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego 

oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1118 ze zm.), których działalności statutowej dotyczy konsultowany akt.  

 

Program jako akt prawa miejscowego posłuży do osiągnięcia standardów jakości powietrza, 

tj. obniżenia co najmniej do poziomu dopuszczalnego stężenia zanieczyszczenia powietrza pyłem 

PM2,5  zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska.  
 

 


