Uchwała nr……. (projekt)
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia ……2018 r.

w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której
został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 91 ust. 3 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799)
– uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
1. Określa się program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, zwany dalej
„Programem”.
2. Termin realizacji Programu ustala się do dnia 31 grudnia 2025 r.
§ 2.
Program ochrony powietrza określa się w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu
w powietrzu.
Rozdział 2
Część opisowa
§ 3.
Informacje ogólne na temat lokalizacji i topografii strefy określa załącznik nr 1 do uchwały.
§ 4.
Opis stanu jakości powietrza w strefie określa załącznik nr 2 do uchwały.
§ 5.
Przewidywany poziom substancji w powietrzu w strefie mazowieckiej w roku zakończenia
realizacji Programu (2025 r.) określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6.
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji programu ochrony powietrza określa załącznik
nr 4 do uchwały.
§ 7.
Listę działań krótkoterminowych zmierzających do ograniczenia ryzyka wystąpienia
przekroczenia poziomu alarmowego i docelowego ozonu w powietrzu określa załącznik nr 5
do uchwały.

Rozdział 3
Część wyszczególniająca obowiązki i ograniczenia wynikające z realizacji program
ochrony powietrza
§ 8.
Organami właściwymi do przekazywania organowi określającemu Program informacji o:
1) wydawanych decyzjach, których ustalenia zmierzają do osiągnięcia celów Programu,
w szczególności o:
a) pozwoleniach zintegrowanych,
b) pozwoleniach na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
c) decyzjach dla instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub
pyłów do powietrza,
d) decyzjach zobowiązujących do pomiarów emisji,
2) przyjmowanych zgłoszeniach instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
3) prowadzonych postępowaniach kompensacyjnych
– są starostowie.
§ 9.
Organami właściwymi do przekazywania organowi określającemu Program informacji o:
1) wydawanych decyzjach, których ustalenia zmierzają do osiągnięcia celów Programu,
w szczególności o:
a) decyzjach dla instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub
pyłów do powietrza,
b) decyzjach zobowiązujących do pomiarów emisji,
2) przyjmowanych zgłoszeniach instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

– są wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast).
§ 10.
Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przekazują, w terminie do dnia 31 marca roku
następnego po roku sprawozdawczym, organowi określającemu Program informacje
o realizacji działań naprawczych zawartych w załączniku nr 4 do uchwały, w układzie
określonym w załączniku nr 6 do uchwały.
§ 11.
Informacje, o których mowa w § 8 i § 9, przekazuje się w terminie do dnia 31 marca roku
następnego po roku sprawozdawczym:
1) w formie zestawień zawierających następujące dane:
a) oznaczenie i data wydania dokumentu,
b) nazwa jednostki odpowiedzialnej za realizację i nadzór przedsięwzięcia, działania,
c) kierunek działań zmierzających do przywrócenia poziomu docelowego ozonu
wyszczególniony w załączniku nr 3 do uchwały,
d) rodzaj lub zakres działania,
e) lokalizację lub obszar działania;
2) w formie pisemnej i na informatycznych nośnikach danych.
§ 12.
Organami właściwymi w sprawach wydania aktów prawa miejscowego, umożliwiających
realizację programu ochrony powietrza, są rady gmin.
§ 13.
Organem właściwym do monitorowania realizacji Programu, w zakresie swojej właściwości,
jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 4
Uzasadnienie zakresu określonych i ocenionych zagadnień
§ 14.
Uzasadnienie programu ochrony powietrza, zawierające zakres określonych i ocenionych
zagadnień, określa załącznik nr 7 do uchwały.

Rozdział 5
Przepis końcowy
§ 15.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego

