UCHWAŁA NR LIV/834/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 października 2014 r.

w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych dla 4 stref województwa
kujawsko-pomorskiego ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości
docelowych benzo(a)pirenu w powietrzu

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm1.), art. 84 i art. 92 ust. 1c ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn.
zm. 2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się „Plan działań krótkoterminowych dla 4 stref województwa kujawskopomorskiego:
1) strefy aglomeracja bydgoska;
2) strefy miasto Toruń;
3) strefy miasto Włocławek;
4) strefy kujawsko-pomorskiej
- ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu
w powietrzu”, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Zarządowi Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, 1072
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, 47 oraz
457, 822, 1101, 1146
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UZASADNIENIE

1.

Przedmiot regulacji
Sejmik województwa jest zobowiązany do określenia w drodze uchwały planu działań

krótkoterminowych. Plan działań krótkoterminowych tworzy się dla stref, w których
stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu.
Strefę, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), stanowi: aglomeracja o liczbie mieszkańców
większej niż 250 tysięcy, miasto o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz
pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast o liczbie mieszkańców większej
niż 100 tysięcy oraz aglomeracji. Obszary, nazwy i kody stref określone są w załączniku do
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których
dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 914).
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przekazał Zarządowi
Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

WIOŚ-WMS.1331.3.18.2013.JK

pismem

„Informację

o

z

dnia

19.04.2013

stwierdzonym

ryzyku

roku,

znak:

wystąpienia

przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu
atmosferycznym w województwie kujawsko-pomorskim” dla strefy:
1) aglomeracja bydgoska;
2) miasto Toruń;
3) kujawsko-pomorskiej;
oraz pismem z dnia 19.06.2013 roku, znak: WIOŚ-WMS.1331.3.28.2013.JG „Informację
o stwierdzonym ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu
w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu atmosferycznym w województwie kujawskopomorskim” dla strefy:
4) miasto Włocławek.

2.

Podstawa prawna:
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

(Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 84 oraz art. 92 ust. 1c ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), sejmik
województwa jest organem właściwym do określenia w drodze uchwały planu działań
krótkoterminowych

3.

Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi)
Na podstawie art. 48 ust. 1, 2 i 4, art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy (pismo z dnia 15 stycznia 2014 r., znak: WOO.410.5.2014.KJ)
oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy (pismo z dnia 10 stycznia
2014 r., znak: NNZ.9022.3.2.2014) uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. „Plan działań krótkoterminowych dla
stref województwa kujawsko-pomorskiego (aglomeracja bydgoska, miasto Toruń, miasto
Włocławek, strefa kujawsko-pomorska) ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia
wartości docelowych benzo(a)pirenu w powietrzu”. Informację o odstąpieniu od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu, Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazał w piśmie z dnia 31 stycznia 2014 r.,
znak: ŚG-IV.721.2.2014 z prośbą o podanie jej do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędów Miast: Bydgoszczy, Torunia, Włocławka,
Grudziądza, Inowrocławia oraz Starostw: Aleksandrowskiego, Brodnickiego, Bydgoskiego,
Chełmińskiego,

Golubsko-Dobrzyńskiego,

Grudziądzkiego,

Inowrocławskiego,

Lipnowskiego, Mogileńskiego, Nakielskiego, Radziejowskiego, Rypińskiego, Sępoleńskiego,
Świeckiego, Toruńskiego, Tucholskiego, Wąbrzeskiego, Włocławskiego i Żnińskiego.
Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podał do publicznej wiadomości
w dniach od 05.02.2014 r. do 14.03.2014 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (Departament Środowiska) oraz na stronie
BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
W myśl art. 30 i 39 ustawy 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 z późn. zm.),
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapewnił możliwość udziału społeczeństwa
w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie planu działań krótkoterminowych.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podał do publicznej wiadomości informację
o przystąpieniu do opracowania projektu „Planu działań krótkoterminowych dla 4 stref
województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia
wartości docelowych benzo(a)pirenu w powietrzu”, a następnie informację o konsultacjach

społecznych do ww. projektu, podając 21-dniowy termin na wnoszenie uwag i wniosków
do dokumentacji stanowiącej podstawę do opracowania planu.
Powyższe informacje zamieszczono na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz na tablicach ogłoszeń: Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (Departament Środowiska), urzędów miast
i starostw województwa kujawsko-pomorskiego. W wyznaczonym terminie nie wniesiono
uwag i wniosków do dokumentacji.
Wypełniając obowiązek określony w art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego przekazał projekt uchwały Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych dla 4 stref województwa
kujawsko-pomorskiego ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości
docelowych benzo(a)pirenu w powietrzu, właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom
miast i starostom, celem jego zaopiniowania.
Z ogólnej liczby 163 właściwych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów,
42 z nich pozytywnie zaopiniowało przedmiotowy projekt, a pozostałych 121 nie przedłożyło
opinii. Termin do wydania opinii przez właściwe organy wynosił miesiąc od dnia otrzymania
projektu uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych, a zgodnie z dyspozycją art. 92
ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.
poz.1232 z późn. zm.) organy, które nie wydały opinii w wyżej wymienionym terminie
zaakceptowały projekt uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych.

4.

Uzasadnienie merytoryczne:
Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) ochrona powietrza polega na zapewnieniu jego
najlepszej jakości. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez utrzymanie poziomów substancji
w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach,
zmniejszenie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są
one

dotrzymane

oraz

poprzez

zmniejszanie

i

utrzymanie

poziomów

substancji

w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub
co najmniej na tych poziomach.
W opracowanym planie działań krótkoterminowych, na podstawie przeprowadzonej
diagnozy stanu powietrza atmosferycznego, wskazano na przyczyny powstawania ryzyka
przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu w strefach oraz wskazano
odpowiednio dobrane działania krótkoterminowe, eliminujące przyczyny zanieczyszczeń,

a tym samym zmierzające do osiągnięcia poziomów nie powodujących przekroczeń stężeń
docelowych benzo(a)pirenu w powietrzu. Przewiduje się, że podejmowane w ramach planów
działań krótkoterminowych działania będą miały bezpośrednie przełożenie na poprawę stanu
środowiska, w którym żyją mieszkańcy województwa, w tym zmniejszenie negatywnego
wpływu na ich stan zdrowia.
Plan działań krótkoterminowych jest aktem prawa miejscowego. Takie stanowisko
zostało potwierdzone w piśmie Ministerstwa Środowiska z dnia 27 sierpnia 2013 roku,
znak: DOPoa-022-57/33888/13/MZ.

5.

Ocena skutków regulacji:
„Plan działań krótkoterminowych dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego

ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu
w powietrzu” służyć będzie osiągnięciu celów założonych w polityce ekologicznej państwa
i wdrażaniu kierunków postępowania celem zapobieżenia występowania przekroczeń
poziomów docelowych benzo(a)pirenu w powietrzu w strefach: aglomeracja bydgoska,
miasto Toruń, miasto Włocławek, strefa kujawsko-pomorska. Plan jest zgodny z założeniami
dokumentów strategicznych o charakterze krajowym i regionalnym.
Podjęcie przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały w sprawie
określenia „Planu działań krótkoterminowych dla 4 stref województwa kujawskopomorskiego ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości docelowych
benzo(a)pirenu w powietrzu” stanowi wypełnienie obowiązków ustawowych wynikających z
art. 92 ust. 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232 z późn. zm.).

