
 Załącznik nr 1 

                                 do Uchwały Nr  

Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia              2017 r. 

 

/Projekt/ 
 

UCHWAŁA NR 
 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

z dnia           2017 roku 
w sprawie określenia aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy 

pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego 

PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 

  

Na podstawie art. 91 ust. 3 i ust. 9c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 672 zm
1
) w związku z  art. 18 ust. 20 Ustawy o samorządzie województwa 

z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486)  
 

 Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje:  
 

§ 1 

Określa się aktualizację Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został 

przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu, w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i będącym 

jej integralną częścią. 

§ 2 

 

1. Określa się działania naprawcze niezbędne i możliwe do realizacji, które mają na celu 

przywrócenie standardów jakości powietrza w zakresie stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz 

benzo(a)pirenu oraz organy administracji publicznej i podmioty, do których skierowane są 

poszczególne działania. Wymienione działania powinny być realizowane w miarę możliwości 

finansowych.  

 

L.p. 
Numer 

działania 
Nazwa działania 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

1.  Spo01 Koordynacja realizacji Programu. 

Zarząd 

Województwa 

Pomorskiego 

2.  Spo02 
Koordynacja realizacji działań naprawczych określonych w POP 

wykonywanych przez poszczególne jednostki. 

Organy 

wykonawcze gmin 

3.  Spo03 
Stworzenie i utrzymanie systemu organizacyjnego dla realizacji 

działań naprawczych,(np. poprzez powołanie osoby 

odpowiedzialnej) za koordynację realizacji działań ujętych 

Organy 

wykonawcze gmin 

                                                 
1
 Zmiany wymienionego tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 903, 1250, 1427. 

 



w Programie na terenie miast. 

4.  Spo04 Udział w spotkaniach koordynatorów Programu. 
Organy 

wykonawcze gmin 

5.  Spo05 
Stworzenie systemu zarządzania sprawozdaniami w ramach 

monitorowania realizacji Programu. 

Zarząd 

Województwa 

Pomorskiego 

6.  Spo06 Prowadzenie bazy pozwoleń. 

Zarząd 

Województwa 

Pomorskiego 

7.  Spo07 

Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł 

ogrzewania w gminach, w których to działanie nie było 

prowadzone 

Organy 

wykonawcze gmin 

8.  Spo08 
Opracowywanie priorytetów dla WFOŚiGW uwzględniających 

realizację Programów ochrony powietrza. 

Zarząd 

Województwa 

Pomorskiego 

9.  Spo09 

Podejmowanie działań na rzecz zmian legislacyjnych oraz 

uczestnictwo w spotkaniach na temat barier w realizacji 

Programów ochrony powietrza. 

Zarząd 

Województwa 

Pomorskiego 

10.  Spo10 

Likwidacja ogrzewania węglowego bądź wymiana na nowoczesne 

kotły węglowe klasy 5 w budynkach użyteczności publicznej 

należących do mienia wojewódzkiego. 

właściciele 

i zarządzający 

budynkami 

użyteczności 

publicznej 

11.  Spo11 

Obniżanie emisji w obiektach użyteczności publicznej poprzez 

likwidację urządzeń na paliwa stałe lub ich wymianę na 

nowoczesne kotły klasy 5. 

Organy 

wykonawcze gmin 

12.  Spo12 

Realizacja uchwały wdrażającej zachęty finansowe mobilizujące 

do zmiany ogrzewania z niskosprawnych kotłów, pieców i palenisk 

zasilanych paliwem stałym na źródła niskoemisyjne poprzez 

podłączenie do sieci ciepłowniczej, zastąpienie kotłów węglowych 

urządzeniami opalanymi gazem lub wymianę na urządzenia 

zasilane paliwami stałymi spełniające wymagania klasy 5 normy 

PN-EN 303:5/2012. 

Organy 

wykonawcze gmin 

z terenu strefy 

(koordynator), 

podmioty i osoby 

fizyczne, 

użytkownicy, 

administratorzy lub 

właściciele 

obiektów (odbiorcy 

końcowi) 

 

13.  Spo13 

Ograniczenie emisji z ogrzewania indywidualnego w zasobie 

mieszkaniowym miast w strefie - systematyczna wymiana starych 

niskosprawnych kotłów, pieców i palenisk zasilanych paliwem 

stałym na źródła niskoemisyjne poprzez podłączenie do sieci 

ciepłowniczej, zastąpienie kotłów węglowych urządzeniami 

opalanymi gazem lub wymianę na urządzenia zasilane paliwami 

Organy 

wykonawcze gmin 



stałymi spełniające wymagania klasy 5 normy PN-EN 303:5/2012. 

14.  Spo14 

Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca 

podłączenie obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy 

wykorzystaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz 

z podłączeniem obiektu do sieci 

zarządcy 

i właściciele 

instalacji 

15.  Spo15 
Modernizacja obiektów energetycznego spalania paliw oraz 

wdrażanie strategii czystej technologii. 

właściciele 

i zarządcy 

zakładów 

przemysłowych 

na terenie strefy 

16.  Spo16 

Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję 

zanieczyszczeń poprzez remonty i poprawę stanu nawierzchni 

dróg, (przebudowa dróg o nawierzchni nieutwardzonej, nasadzenia 

zieleni izolacyjnej, wymiany zniszczonej warstwy ścieralnej 

jezdni). 

zarządcy dróg 

17.  Spo17 Dokładne czyszczenie powierzchni ulic metodą mokrą. zarządcy dróg 

18.  Spo18 Rozwój sieci gazowych na obszarach miast. 
zarządzający siecią 

gazową  

19.  Spo19 

Stosowanie odpowiednich zapisów, umożliwiających ograniczenie 

emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz B(a)P, w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie:  

 układu zabudowy zapewniającego przewietrzanie miasta, 

  wprowadzania zieleni izolacyjnej,  

 zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz ustalenia zakazu 

stosowania paliw stałych, w obrębie projektowanej zabudowy (w 

przypadku stosowania indywidualnych systemów grzewczych),  

 zakazu likwidacji sieci ciepłowniczej i przyłączy oraz zmiany 

ogrzewania zbiorowego (z sieci ciepłowniczej) na indywidualne, 

jeżeli zostaną wdrożone odpowiednie możliwości prawne,  

 zachowania ciągłości korytarzy ekologicznych,  

 kształtowania zabudowy w sposób umożliwiający swobodny 

przepływ mas powietrza,  

 stosowania odpowiednich wskaźników powierzchni biologicznie 

czynnej towarzyszącej zabudowie,  

 tworzenia publicznych terenów zieleni urządzonej, w tym 

parków, skwerów,  

 wprowadzania zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych o dużym 

natężeniu ruchu,  

 ustalania sposobu zaopatrzenia w ciepło z zaleceniem 

instalowania ogrzewania niskoemisyjnego w nowo planowanej 

zabudowie (w obszarach, gdzie jest to technicznie możliwe),  

 uwzględniania rozbudowy i kształtowania sieci ulic 

obwodowych powodujących eliminację lub ograniczenie ruchu 

tranzytowego, oraz umożliwiających uspokojenie ruchu w 

obszarach wnętrz dzielnicowych, tworzenia stref ruchu pieszego i 

uspokojonego w szczególności na obszarze śródmieścia,  

 wdrażania rozwiązań systemowych dedykowanych rozwojowi 

ruchu rowerowego i pieszego .  

Uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego na 

Organy 

uchwałodawcze 

gmin 



obszarach przekroczeń wskazanych w Programie Ochrony 

Powietrza (jeżeli nie ma obowiązujących) oraz zawarcie w nich 

zapisów dotyczących zakazu likwidacji sieci ciepłowniczej i 

przyłączy oraz zmiany ogrzewania zbiorowego (z sieci 

ciepłowniczej) na indywidualne. 

20.  Spo20 

Działania prewencyjne na poziomie wydawania decyzji z zakresu 

przepisów ochrony środowiska, uwzględniające konieczność 

ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza (szczególnie pyłu 

zawieszonego i benzo(a)pirenu) . 

Organy 

wykonawcze gmin,  

starostwa 

powiatowe 

21.  Spo21 

Uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony 

powietrza, poprzez: odpowiednie przygotowywanie specyfikacji 

zamówień publicznych, które uwzględniać będą potrzeby ochrony 

powietrza przed zanieczyszczeniem (np. zakup środków transportu 

spełniających odpowiednie normy emisji spalin; prowadzenie prac 

budowlanych w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję 

pyłu do powietrza). 

Organy 

wykonawcze gmin,  

starostwa 

powiatowe, Zarząd 

Województwa 

Pomorskiego 

22.  Spo22 
Spójna polityka na szczeblu lokalnym uwzględniająca priorytety 

poprawy jakości powietrza. 

Organy 

wykonawcze gmin 

23.  Spo23 

Prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych mających na 

celu poprawę świadomości oraz kształtowanie prawidłowych 

postaw wśród mieszkańców (ulotki, imprezy, akcje szkolne, 

audycje) oraz pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne 

wynikające z eliminacji niskiej emisji. 

Organy 

wykonawcze gmin 

24.  Spo24 

Współpraca z organizacjami ekologicznymi w zakresie 

opracowania i prowadzenia akcji promocyjno-edukacyjnych w 

zakresie ochrony powietrza (kampanie przed sezonem grzewczym 

uświadamiające wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie oraz 

szkodliwość spalania odpadów w piecach domowych). 

Zarząd 

Województwa 

Pomorskiego 

25.  Spo25 

Rozwój komunikacji publicznej oraz wdrożenie 

energooszczędnych i niskoemisyjnych rozwiązań w transporcie 

publicznym, np. systemy zarządzania ruchem, stacje zasilania CNG 

lub energię elektryczną miejskich środków transportu zbiorowego. 

Organy 

wykonawcze gmin 

26.  Spo26 

Prowadzenie odpowiedniej polityki parkingowej w centrach miast 

wymuszającej ograniczenia w korzystaniu z samochodów. 

Wprowadzenie systemu zniżek w strefach parkowania 

wyznaczonych w miastach dla samochodów spełniających normy 

emisji spalin EURO 6 lub z napędem hybrydowym i elektrycznym. 

Organy 

wykonawcze gmin 

27.  Spo27 

Rozwój sieci ścieżek rowerowych lub systemu komunikacji 

rowerowej poprzez budowę dróg, ścieżek, tworzenie tras 

rowerowych o charakterze transportowym stanowiących 

powiązania z punktami integracyjnymi „Bike & Ride". 

Organy 

wykonawcze gmin 

28.  Spo28 

Monitoring placów budowy pod kątem ograniczenia 

niezorganizowanej emisji pyłu (kontrola przestrzegania zapisów 

pozwolenia budowlanego). Monitoring placów magazynowania 

materiałów sypkich. 

Inspekcje Nadzoru 

Budowlanego 

29.  Spo29 

Monitoring pojazdów opuszczających place budowy pod kątem 

ograniczenia zanieczyszczenia dróg, prowadzącego do 

niezorganizowanej emisji pyłu. 

Ograny 

wykonawcze 

poprzez straż 

miejska i gminna, 

Policja 



30.  Spo30 
Kontrola gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu 

spalania odpadów. 

Organy 

wykonawcze gmin 

poprzez straż 

miejską i gminną 

31.  Spo31 
Kontrola zakazu spalania pozostałości roślinnych z ogrodów na 

powierzchni ziemi. 

Organy 

wykonawcze gmin 

poprzez straż 

miejską i gminną 

32.  Spo32 

Kontrola przestrzegania zakazu wypalania łąk, pastwisk, 

nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych 

oraz trzcinowisk i szuwarów. 

Organy 

wykonawcze gmin 

poprzez straż 

pożarną, Policja 

33.  Spo33 

Kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie dotrzymywania 

przepisów prawa i warunków decyzji administracyjnych w zakresie 

wprowadzania gazów i pyłów do powietrza. 

Pomorski 

Wojewódzki 

Inspektor Ochrony 

Środowiska 

2. Szczegółowe informacje dotyczące działań naprawczych znajdują się rozdziale 10 załącznika 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz starostowie przekazują, w terminie do dnia 

31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym, organowi określającemu Program 

informacje o realizacji działań naprawczych zawartych w ust. 2, w układzie określonym 

w rozdziale 23 załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Organami właściwym 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 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.  

§ 4 

Organami właściwymi do przekazywania organowi określającemu Program informacji o: 

1) wydawanych decyzjach, których ustalenia zmierzają do osiągnięcia celów Programu, 

w szczególności o 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). 



§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Pomorskiego. 

 

§ 6 

Uchyla się uchwałę Nr 753/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 

2013 roku w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został 

przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy 

benzo(a)pirenu. 

§ 7 

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

Województwa Pomorskiego. 
 

 

Przewodniczący Sejmiku 

 

 

 

 

Województwa Pomorskiego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej jest ocena 

poziomów substancji w powietrzu w danej strefie i wynikająca z niej klasyfikacja strefy, 

dokonywana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku. Roczna ocena 

jakości powietrza w województwie pomorskim wykazała w 2015 roku przekroczenia poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu w strefie 

pomorskiej. Zgodnie z art. 91 ust. 9c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 672 za zm.) w przypadku stref, w których programy ochrony 

powietrza zostały uchwalone, a standardy jakości powietrza są przekraczane zarząd województwa 

zobowiązany jest do opracowania projektu aktualizacji programów, określając w nim działania 

ochronne dla grup ludności wrażliwych na przekroczenia, obejmujących w szczególności osoby 

starsze i dzieci. Zgodnie z art. 91 ust. 3 i ust. 9e ustawy Prawo ochrony środowiska sejmik  

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

w powietrzu i klasyfikacji stref, określa, w drodze uchwały, aktualizację programu ochrony 

powietrza. Ustawowy termin został dotrzymany. 

 

 Podstawą do określenia aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej była 

dokumentacja pn. „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został 

przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy 

benzo(a)pirenu”, opracowana przez firmę ATMOTERM S.A. z Opola, na podstawie umowy 

Nr 310/U/16 z dnia 16 maja 2016 roku. 

 

 Program został przygotowany zgodnie z:  

1) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz.672 

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 

(Dz. U. z 2061 r., poz. 353 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)  publikacjami m.in.:  



a.   „Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim – raport za rok 2015”, 

b. „Aktualizacja zasad sporządzania naprawczych programów ochrony powietrza w strefach”, 

c. „Wskazówki metodyczne dotyczące modelowania matematycznego w systemie zarządzania 

jakością powietrza”, 

d. „Krajowy Program ochrony powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030)”. 

 

Zgodnie z art. 91 ust. 9a i 9b Ustawy Prawo ochrony środowiska projekt aktualizacji Programu 

uwzględnia analizy udziału w przekroczeniach poziomów substancji w powietrzu poszczególnych 

grup źródeł emisji tych substancji i określa odpowiednie działania naprawcze; aktualizacja 

Programu uwzględnia także cele zawarte w innych dokumentach planistycznych i strategicznych, 

m.in. w Krajowym Programie ochrony powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030), 

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. 

Aktualizacja programu zakłada termin osiągnięcia standardów jakości powietrza do końca 2023 

roku. Czas realizacji programu dostosowany jest do obecnej perspektywy finansowej oraz został 

określony na podstawie modelowania założonego do osiągnięcia efektu ekologicznego. 

 

Projekt aktualizacji Programu, zgodnie z art. 91 ust. 9 oraz ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska, został przedstawiony do zaopiniowania właściwym 

burmistrzom lub prezydentom miast i starostom oraz poddany konsultacjom społecznym. Udział 

społeczeństwa w opracowaniu projektu aktualizacji Programu został zapewniony w trybie 

i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej jako akt prawa 

miejscowego, posłuży do osiągnięcia standardów jakości powietrza, tj. obniżenia co najmniej 

do poziomu dopuszczalnego stężenia zanieczyszczeń zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony 

środowiska.  

 


