
 

 

Uchwała nr 115/20                              
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 8 września 2020 r. 

w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, 
w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji  
w powietrzu 

Na podstawie art.18 pkt 1 i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512 i 1571 i 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 84 ust. 1 i art. 91 
ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r.  
poz. 1219 i 1378) – uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 

1. Określa się program ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla stref 
w województwie mazowieckim: mazowieckiej, aglomeracja warszawska, miasto Płock  
i miasto Radom (kod Programu – WOJ_MAZ_2018), zwany dalej „Programem”. 

2. Termin realizacji Programu ustala się do dnia 31 grudnia 2026 r. 

§ 2. 

Program ochrony powietrza określa się w celu osiągnięcia: 
1) w strefach: mazowieckiej, aglomeracja warszawska, miasto Płock i miasto Radom, 

poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5  
i poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu; 

2) w strefie aglomeracja warszawska, poziomów dopuszczalnych ditlenku azotu  
w powietrzu; 

3) w strefach: aglomeracja warszawska, miasto Płock i miasto Radom, pułapu stężenia 
ekspozycji pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. 

§ 3. 

Plan działań krótkoterminowych określa się w celu: 
1) zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń: 

a) poziomów dopuszczalnych, informowania i alarmowego pyłu zawieszonego 
PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 i poziomu 
docelowego benzo(a)pirenu – w strefach: mazowieckiej, aglomeracja 
warszawska, miasto Płock i miasto Radom, 

b) poziomów dopuszczalnych i poziomu alarmowego ditlenku azotu – w strefie 
aglomeracja warszawska; 

2) ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń. 

§ 4. 

Informacje ogólne na temat lokalizacji i topografii stref województwa mazowieckiego określa 
załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 5. 

Informacje na temat przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji  
w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji wraz z podaniem zakresu naruszeń w strefach: 
mazowieckiej, aglomeracja warszawska, miasto Płock i miasto Radom określa załącznik nr 2 
do uchwały. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000353&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000353&min=1
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§ 6. 

Przewidywany poziom substancji w powietrzu w strefach: mazowieckiej, aglomeracja 
warszawska, miasto Płock i miasto Radom w prognozowanym roku zakończenia Programu 
określa załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 7. 

Scenariusze wielkości emisji substancji w powietrzu w roku zakończenia Programu  
oraz oszacowanie wielkości tych emisji ze źródeł odpowiedzialnych za przekroczenia 
poziomów dopuszczalnych i docelowych, po zrealizowaniu wszystkich działań określa 
załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 8. 

Informacje dotyczące planowanych do podjęcia odpowiednich działań, tak aby okresy,  
w których poziomy dopuszczalne oraz pułap stężenia ekspozycji nie są dotrzymane, były jak 
najkrótsze, jak również mających na celu osiągnięcie poziomów docelowych w określonym 
czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych 
określa załącznik nr 5 do uchwały. 

§ 9. 

Analizę stanu powietrza w strefach, dla potrzeb planu działań krótkoterminowych, określa 
załącznik nr 6 do uchwały. 

§ 10. 

Zakres i rodzaj działań krótkoterminowych oraz sposób postępowania w przypadku ryzyka 
przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego 
substancji w powietrzu określa załącznik nr 7 do uchwały. 

§ 11. 

Ogólną strategię udostępniania informacji zainteresowanym stronom, w planie działań 
krótkoterminowych, określa załącznik nr 8 do uchwały. 

§ 12. 

Organami właściwymi do przekazywania Zarządowi Województwa Mazowieckiego informacji 
o wydawanych decyzjach, których ustalenia zmierzają do osiągnięcia celów Programu są 
wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz starostowie. 

§ 13. 

Organami właściwymi w sprawach wydania aktów prawa miejscowego, umożliwiających 
realizację Programu, są rady gmin i rady powiatów. 

§ 14. 

Organami właściwymi do monitorowania realizacji Programu, w zakresie swojej właściwości, 
są: Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast). 
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§ 15. 

W ramach monitorowania realizacji Programu wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) 
przekazują Zarządowi Województwa Mazowieckiego sprawozdania z realizacji: 

1) działań naprawczych określonych w załączniku nr 5 do uchwały; 
2) działań krótkoterminowych określonych w załączniku nr 7 do uchwały. 

§ 16. 

Niezbędny zakres informacji, o których mowa w § 12, oraz zakres sprawozdań, o których 
mowa w § 15, określa załącznik nr 9 do uchwały. 

§ 17. 

Informacje, o których mowa w § 12, oraz sprawozdania, o których mowa w § 15, przekazuje 
się w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego po roku sprawozdawczym, w postaci 
elektronicznej za pomocą internetowej platformy sprawozdawczej, potwierdzając przekazanie 
w postaci papierowej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 9 do uchwały. 

§ 18. 

Podmioty korzystające ze środowiska oraz osoby fizyczne niebędące podmiotami 
korzystającymi ze środowiska, działające na terenie stref: mazowieckiej, aglomeracja 
warszawska, miasto Płock i miasto Radom, są zobowiązane do podejmowania działań 
określonych w harmonogramie realizacji działań naprawczych zawartym w załączniku nr 5 do 
uchwały oraz do podejmowania działań krótkoterminowych określonych w załączniku nr 7 do 
uchwały. 

§ 19. 

Podmioty, o których mowa w § 18 przekazują wójtom (burmistrzom, prezydentom miast), 
deklarację o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła we wszelkich budynkach 
służących celom mieszkalnym bądź gospodarczym znajdujących się na terenie 
nieruchomości, w przypadku, gdy wymiana realizowana jest bez pośrednictwa lub 
współfinansowania przez gminę, w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania 
nowego źródła ciepła. Zakres informacji, które zawiera deklaracja określa załącznik nr 10 do 
uchwały. 

§ 20. 

Uzasadnienie zakresu zagadnień określonych i ocenionych w programie ochrony powietrza 
zawiera załącznik nr 11 do uchwały. 

§ 21. 

Uzasadnienie zakresu zagadnień określonych i ocenionych w planie działań 
krótkoterminowych zawiera załącznik nr 12 do uchwały. 

§ 22. 

Prognozę oddziaływania Programu na środowisko zawiera załącznik nr 13 do uchwały. 
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§ 23. 

Traci moc: 
1) uchwała nr 162/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r.  

w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której został 
przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM2,5 (Dz. Urz. Woj. Maz.  
poz. 11271 oraz z 2017 r. poz. 5964);  

2) uchwała nr 163/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r.  
w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Płock, w której zostały 
przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 
w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11272 oraz z 2017 r. poz. 5962); 

3) uchwała nr 164/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r.  
w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały 
przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 
w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11273 oraz z 2017 r. poz. 5965); 

4) uchwała nr 184/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013 r.  
w sprawie programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których 
został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz.  
poz. 13009 oraz z 2017 r. poz. 5966); 

5) uchwała nr 185/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013 r.  
w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w której zostały 
przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 
w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13010 oraz z 2017 r. poz. 5961); 

6) uchwała nr 186/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013 r.  
w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której zostały 
przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu  
w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13011 oraz z 2017 r. poz. 5963). 

§ 24. 

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

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 

Ludwik Rakowski 
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Uzasadnienie 

Obowiązek określenia nowego programu ochrony powietrza, na podstawie rocznej oceny 
poziomów substancji w powietrzu za 2018 r., wynika z art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. 
o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym  
(Dz. U. poz. 1211, z późn. zm.). Zmiany w powyższych ustawach zostały wprowadzone  
w związku z koniecznością realizacji ogłoszonego w dniu 22 lutego 2018 r. wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego skargi Komisji Europejskiej przeciwko 
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie utrzymujących się od lat przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM10 (skarga C-336/16). W wyroku powyższym 
zarzucono władzom polskim niespełnienie wymogów dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego 
powietrza dla Europy, tj.: 

 nieosiągnięcie poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 (art. 13), 

 niepodejmowanie odpowiednich działań w ramach przyjmowanych przez sejmiki 
województw uchwał w sprawie programów ochrony powietrza, zmierzających do 
zapewnienia, aby okres występowania przekroczeń tych norm był możliwie najkrótszy 
(art. 23), 

 niedokonanie właściwej transpozycji art. 23 ust. 1 do polskiego prawa, które 
wymuszałoby egzekwowanie określenia w ramach programów ochrony powietrza,  
o których mowa wyżej, skutecznych działań naprawczych, które pozwoliłyby na 
poprawę sytuacji w możliwie „krótkim” terminie. 

Terminowe (do 30 września 2020 r.) określenie nowych programów ochrony powietrza stanowić 
będzie podstawę dla Komisji Europejskiej do podjęcia dalszych kroków prawnych w zakresie 
wstrzymania lub przejścia na kolejny etap procedury naruszeniowej dotyczącej powyższego 
wyroku. 

Z rocznej oceny jakości powietrza za rok 2018, dokonanej w ramach państwowego 
monitoringu środowiska przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wynika, że nowy 
program ochrony powietrza dotyczyć będzie wszystkich stref województwa mazowieckiego 
(mazowieckiej, aglomeracji warszawskiej, miasta Płock i miasta Radom), z uwagi na 
przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego 
PM2,5 i dwutlenku azotu (w przypadku aglomeracji warszawskiej) oraz poziomu docelowego 
benzo(a)pirenu w powietrzu. 

Program ochrony powietrza określa sejmik województwa w drodze uchwały. 

Podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, 
w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji  
w powietrzu stanowią analizy i prognozy  zawarte w opracowaniu pt.: „Dokumentacja 
stanowiąca podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla stref województwa 
mazowieckiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji 
w powietrzu”, wykonanym przez Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” 
Sp. z o.o. Gdańsk, dokumentująca przyczyny występowania przekroczeń, wskazująca rodzaj 
źródeł emisji mających wpływ na występowanie przekroczeń oraz zawierająca propozycję 
działań naprawczych i kierunków działań zmierzających do przywracania poziomów 
dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu. 

Projekt Programu powstał z uwzględnieniem: 
1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r.  

poz. 1219), 
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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), 

3. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  
poz. 1000, z późn. zm.), 
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4. rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 czerwca 2019 r. w sprawie programów ochrony 
powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. poz. 1159), 

5. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031, z późn. zm.), 

6. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu  
i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza  
(Dz. U. poz. 1120), 

7. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stref,  
w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 914), 

8. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad 
techniki prawodawczej" (Dz.U. z 2016 r. poz. 283), 

9. dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r.  
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE), 

10. decyzji wykonawczej Komisji z dnia 12 grudnia 2011r. ustanawiającej zasady stosowania 
dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości powietrza, 

11. publikacji: „Aktualizacja zasad sporządzania naprawczych programów ochrony powietrza 
w strefach”, która dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska - 
www.mos.gov.pl, 

12. publikacji: „Wskazówki metodyczne dotyczące modelowania matematycznego  
w systemie zarządzania jakością powietrza” - które dostępne są na stronie internetowej 
Ministerstwa Środowiska - www.mos.gov.pl, 

13. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty 
prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków 
komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. z 2011 r., nr 289, 
poz. 1699), 

14. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) oraz wytycznych obowiązujących w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 

15. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.  
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych  
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące 
do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), 

16. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

17. rocznych ocen jakości powietrza za lata 2013-2018,  
18. programów ochrony powietrza obowiązujących w województwie mazowieckim, 
19. sprawozdań z realizacji działań naprawczych określonych w programach ochrony 

powietrza, 
20. materiałów informacyjnych, wyników ankiet itp. przygotowanych przez Województwo 

Mazowieckie, 
21. wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłoszonego w dniu 22 lutego  

2018 r. dotyczącego skargi Komisji Europejskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej  
w zakresie utrzymujących się od lat przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłu 
zawieszonego PM10 (skarga C-336/16), 

22. uchwały „antysmogowej” - uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego  
Nr 162/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,  
w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27 października 2017 r.  
poz. 9600). 

http://www.mos.gov.pl/
http://www.mos.gov.pl/


 

7 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie 
programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych program ochrony 
powietrza zawiera: 

1. część opisową programu ochrony powietrza, która obejmuje: 
1) informacje ogólne na temat lokalizacji i topografii stref, 
2) informacje na temat przekroczeń poziomów dopuszczalnych lub docelowych oraz 

pułapu stężenia ekspozycji wraz z podaniem zakresu naruszeń, 
3) przewidywany poziom substancji w powietrzu w strefach objętych programem  

w prognozowanym roku jego zakończenia,  
4) scenariusze wielkości emisji substancji w powietrzu w prognozowanym roku 

zakończenia programu oraz oszacowanie wielkości tych emisji ze źródeł emisji 
substancji w powietrzu lub głównych grup tych źródeł, odpowiedzialnych za 
przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych, po zrealizowaniu 
wszystkich działań, 

4) informacje dotyczące planowanych do podjęcia odpowiednich działań, tak aby okresy,  
w których poziomy dopuszczalne oraz pułap stężenia ekspozycji nie są dotrzymane, 
były jak najkrótsze, jak również mających na celu osiągnięcie poziomów docelowych 
w określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych  
i technologicznych, 

2. część wskazującą obowiązki i ograniczenia wynikające z realizacji programu ochrony 
powietrza, która określa: 
1) organy administracji właściwe w sprawach w szczególności: 

a) przekazywania zarządowi województwa informacji o wydawanych decyzjach, 
których ustalenia zmierzają do osiągnięcia celów programu, 

b) wydania aktów prawa miejscowego, 
c) monitorowania realizacji programu lub poszczególnych działań naprawczych; 

2) podmioty korzystające ze środowiska oraz osoby fizyczne niebędące podmiotami 
korzystającym ze środowiska, wraz ze wskazaniem ich ograniczeń i obowiązków 
związanych z realizacją programu. 

3. uzasadnienie zakresu określonych i ocenionych w programie ochrony powietrza 
zagadnień, które obejmuje: 

1) uwarunkowania wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
obszarów ograniczonego użytkowania lub stref przemysłowych, 

2) bilans substancji w powietrzu sporządzony dla podmiotów korzystających ze 
środowiska oraz osób fizycznych niebędących podmiotami korzystającymi ze 
środowiska, z uwzględnieniem emisji substancji w powietrzu spoza obszaru strefy 
objętej programem, 

3) szacunkowe wyliczenie czasu potrzebnego do osiągnięcia celów zakładanych  
w programie, 

4) działania naprawcze możliwe do zastosowania, które nie zostały wskazane do 
wdrożenia w programie, wraz z uzasadnieniem przyczyn ich niezastosowania, 

5) analizę dokumentów, materiałów i publikacji wykorzystanych do opracowania 
programu, z uwzględnieniem: pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza, wykazów rodzajów i ilości substancji wprowadzanych do powietrza, 
sporządzanych w ramach systemu opłat za korzystanie ze środowiska, technik  
i technologii dotyczących ograniczania wprowadzania substancji do powietrza, 
rejestrów znajdujących się w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu 
Zanieczyszczeń, polityk, strategii, planów i programów realizowanych na poziomie 
kraju, województwa, powiatu lub gminy, raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na 
środowisko, 

6) załączniki w formie graficznej uwzględniające: podział administracyjny strefy objętej 
programem, lokalizację instalacji, których eksploatacja powoduje wprowadzanie do 
powietrza substancji, dla których został przekroczony poziom dopuszczalny lub 
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docelowy substancji w powietrzu w strefach, których dotyczy program, i w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie, oraz punktów pomiarowych, główne źródła emisji 
odpowiedzialne za przekroczenie poziomu dopuszczalnego lub docelowego 
substancji w powietrzu w strefach, ze względu na które program został opracowany. 

W celu wzmocnienia kontroli postępu wdrażania działań naprawczych realizowanych na 
szczeblu gminnym w uchwale wprowadzono §19 wskazujący na obowiązek przekazywania 
deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła przez podmioty korzystające 
ze środowiska oraz osoby fizyczne niebędące podmiotami korzystającymi ze środowiska,  
w przypadku gdy wymiana jest prowadzona bez udziału gminy. Obowiązek ten umożliwi 
również monitorowanie skuteczności realizowanych zadań na poziomie województwa. 

Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. integralną część programu ochrony 
powietrza stanowi plan działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92 ww. ustawy. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie 
programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych plan działań 
krótkoterminowych zawiera: 

1. część opisową planu działań krótkoterminowych, która obejmuje: 
1) analizę stanu powietrza w strefach, 
2) zakres i rodzaj działań krótkoterminowych oraz sposób postępowania w przypadku 

ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub 
docelowego substancji w powietrzu, 

3) ogólną strategię udostępniania informacji zainteresowanym stronom. 
2. część wskazującą obowiązki i ograniczenia wynikające z realizacji planu działań 

krótkoterminowych, która określa: 
1) organy administracji właściwe w sprawach w szczególności: 

a) przekazywania zarządowi województwa informacji o wydawanych decyzjach, 
których ustalenia zmierzają do osiągnięcia celów planu, 

b) wydania aktów prawa miejscowego, 
c) monitorowania realizacji planu lub poszczególnych działań, 

2) podmioty korzystające ze środowiska oraz osoby fizyczne niebędące podmiotami 
korzystającym ze środowiska, wraz ze wskazaniem ich ograniczeń i obowiązków 
związanych z realizacją planu, 

3. uzasadnienie zakresu określonych i ocenionych zagadnień planu. 
Ponieważ nowy program ochrony powietrza obejmuje wszystkie strefy województwa 
mazowieckiego, uchwała w sprawie nowego programu ochrony powietrza uchyla, aktualnie 
obowiązujące, do dnia 31 grudnia 2024 r., uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego dla 
tych stref: 

1) uchwałę nr 162/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r.  
w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której został 
przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu (Dz. Urz. Woj. 
Maz. poz. 11271 oraz z 2017 r. poz. 5964);  

2) uchwałę nr 163/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r.  
w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Płock, w której zostały 
przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 
w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11272 oraz z 2017 r. poz. 5962); 

3) uchwałę nr 164/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r.  
w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały 
przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 
w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11273 oraz z 2017 r. poz. 5965); 

4) uchwałę nr 184/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013 r.  
w sprawie programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których 
został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz.  
poz. 13009 oraz z 2017 r. poz. 5966); 



 

9 

 

5) uchwałę nr 185/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013 r.  
w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w której zostały 
przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego 
PM2,5 w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13010 oraz z 2017 r. poz. 5961); 

6) uchwałę nr 186/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013 r.  
w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której zostały 
przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu  
w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13011 oraz z 2017 r. poz. 5963). 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uznał, że projekt ww. programu jest dokumentem 
wymagającym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w związku 
z tym sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko, która stanowi integralną 
część programu ochrony powietrza. Projekt programu wraz z prognozą, zgodnie z art. 54 ust. 
1 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 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) poddany został opiniowaniu przez właściwego 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz właściwego państwowego wojewódzkiego 
inspektora sanitarnego. 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  projekt 
uchwały przekazany został do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub 
prezydentom miast oraz starostom.  

Zgodnie z art. 91 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  projekt 
uchwały przekazany został do zaopiniowania również ministrowi właściwemu do spraw 
klimatu.  

W postępowaniu, którego przedmiotem jest określenie programu ochrony powietrza dla stref 
w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne  
i docelowe substancji w powietrzu – zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia  
2001 r. Prawo ochrony środowiska zapewniony został udział społeczeństwa. 

Informacja o projekcie programu podana została w publicznie dostępnym wykazie danych  
o dokumentach zawierających dane o środowisku. Ponadto zawiadomienie informujące  
o toczącym się postępowaniu, którego przedmiotem było określenie programu ochrony 
powietrza oraz o możliwości składania uwag i wniosków do projektu programu zostały 
umieszczone: 

1. na stronie internetowej Województwa Mazowieckiego, 
2. na tablicy ogłoszeń przy ul. Jagiellońskiej 26, 
3. w dzienniku „Super Express”. 

Zgodnie z art. 54 ust. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) zarząd województwa, 
zapewnił także możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania  
na środowisko.  
Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały dwukrotnie: 

 w dniach 2 marca – 23 marca 2020 r.  

 w dniach 22 czerwca – 13 lipca 2020 r.  
Opiniowanie przez organy ochrony środowiska przebiegało dwukrotnie: 

 w dniach 25 lutego – 25 marca 2020 r., 

 w dniach 17 czerwca – 17 lipca 2020 r.  
W toku opiniowania przez organy ochrony środowiska, w trakcie I opiniowania wniesionych 
zostało 380 uwag, w tym 28 po wyznaczonym terminie. Uwagi wniesione po terminie zostały 
pozostawione bez rozpatrzenia.  W projekcie programu uwzględniono w całości lub części 164 
uwagi. Ponadto jeden starosta powiatowy i 4 organy samorządu gminnego przekazali 
pozytywne opinie do programu, nie wnosząc żadnych uwag.  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000353&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000353&min=1
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W toku I konsultacji społecznych wpłynęło 1624 uwag, opinii i wniosków, w tym  
10 po terminie. Spośród nich w projekcie programu uwzględniono w całości lub części 544. 
Minister Klimatu przekazał 48 opinii do dokumentu, z czego uwzględniono w całości 35, 
częściowo 5, natomiast nie uwzględniono 8. 

Ponadto, stosownie do zapisów „Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa 
miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160/11 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 24 października 2011 r., projekt uchwały został przekazany do 
konsultacji z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego. Mazowiecka Rada 
Działalności Pożytku Publicznego nie wniosła uwag do projektu programu. 

Ponieważ, po I konsultacjach społecznych i opiniowaniu, treść i zakres przedmiotowego 
programu ochrony powietrza po przeredagowaniu i wprowadzeniu zasadnych opinii, uwag  
i wniosków uległa dużym zmianom, przedmiotowy dokument poddany został ponownym 
konsultacjom społecznym i ponownemu opiniowaniu przez właściwe organy. 

W związku z powyższym, Zarząd Województwa Mazowieckiego: 

 w dniu 17 czerwca 2020 r. przekazał projekt programu ochrony powietrza do ponownego 
zaopiniowania właściwym organom ochrony środowiska: wójtom, burmistrzom lub 
prezydentom miast oraz starostom, jak również Ministrowi Klimatu, 

 zapewnił możliwość ponownego udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego 
przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony powietrza oraz w strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko – ponowne konsultacje społeczne trwały od 22 czerwca do 
13 lipca 2020 r.,  

 w dniu 17 czerwca 2020 r. ponownie przekazał projekt programu ochrony powietrza,  
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, do zaopiniowania 
właściwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska oraz właściwemu 
państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu. 

W toku ponownego opiniowania: 

 41 organów samorządu gminnego wniosło 208 uwag, w tym 2 po wyznaczonym 
terminie, w projekcie programu uwzględniono w całości lub części 84 uwagi, 

 1 organ samorządu powiatowego wniósł 2 uwagi, których nie uwzględniono, 

 7 organów samorządu gminnego i 1 organ samorządu powiatowego zaopiniowało 
projekt programu pozytywnie, 

 265 organów samorządu gminnego i 35 organów samorządu powiatowego nie wydało 
opinii - zgodnie z art. 91 ust. 6a ustawy Prawo ochrony środowiska uznano, że projekt 
programu został zaakceptowany. 

Uwagi i wnioski wniesione po wyznaczonym terminie zostały pozostawione bez rozpatrzenia. 

W toku konsultacji społecznych wpłynęło 55 uwag. Spośród nich w projekcie programu 
uwzględniono w całości lub części 8 uwag.  

Ponadto projekt programu ochrony powietrza został przekazany do ponownego zaopiniowania 
również Ministrowi Klimatu. Pismem z dnia 24 czerwca 2020 r., znak: DPK-I.0311.25.2020.MZ, 
Minister Klimatu wyjaśnił, że nie przedstawi ponownej opinii ponieważ brak jest podstawy 
prawnej do dwukrotnego opiniowania. 

Projekt programu ochrony powietrza został przekazany do ponownego zaopiniowania 
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Mazowieckiemu 
Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, którzy zaopiniowali go 
pozytywnie. 
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Projekt programu ochrony powietrza został ponownie skonsultowany z Mazowiecką Radą 
Działalności Pożytku Publicznego. Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego 
zaopiniowała projekt programu pozytywnie. 

Uchwała w sprawie programu ochrony powietrza zostanie opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Nadzór nad niniejszym aktem prawnym sprawuje Wojewoda Mazowiecki. 

 


