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Załącznik nr 12 

do uchwały nr 115/20 Sejmiku 

Województwa 

Mazowieckiego 

z dnia 8 września 2020 r. 

Uzasadnienie zakresu zagadnień określonych i ocenionych w planie działań 
krótkoterminowych. 

Zakres zagadnień określonych i ocenionych w planie działań krótkoterminowych 

wynika z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów 

działań krótkoterminowych (Dz. U. poz. 1159). 

Podstawą prawną planu działań krótkoterminowych skierowanego na redukcję 

nadmiernej emisji szkodliwych substancji do powietrza jest art. 91 ust. 3a i art. 92 ustawy 

Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Środowiska  

14 czerwca 2019 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań 

krótkoterminowych, plan działań krótkoterminowych wskazuje: 

1. działania ze względu na przekroczenie poziomów alarmowych lub informowania, 

2. działania ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych lub docelowych, 

3. planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny wynikający z realizacji działań, 

4. listę podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ograniczenia  

lub zaprzestania wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, które eksploatują 

instalację objętą postępowaniem kompensacyjnym, o którym mowa w art. 227-229 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 

5. sposób organizacji, ograniczeń lub zakazu ruchu pojazdów i innych urządzeń 

napędzanych silnikami spalinowymi, 

6. sposób postępowania organów administracji, podmiotów korzystających ze środowiska 

oraz osób fizycznych niebędących podmiotem korzystającym ze środowiska, wraz ze 

wskazaniem ich ograniczeń i obowiązków związanych z realizacją programu w 

przypadku wystąpienia przekroczeń poziomów alarmowych, informowania, 

dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu, 

7. sposób i tryb powiadamiania przez wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego  

o zaistnieniu przekroczeń poziomów alarmowych, informowania, dopuszczalnych lub 

docelowych substancji w powietrzu, 

8. skutki realizacji planu, zagrożenia i bariery w jego realizacji, 

9. termin podjęcia działań krótkoterminowych; 

Ustawa Prawo ochrony środowiska określa obowiązki i odpowiedzialności za 

poszczególne elementy planów działań krótkoterminowych: 

1. w przypadku ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, 

informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu zarząd 

województwa, w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania informacji o tym ryzyku od 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, opracowuje i przedstawia do zaopiniowania 

właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom projekt uchwały w 

sprawie planu działań krótkoterminowych, w którym ustala się działania mające na celu: 

zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich przekroczeń oraz ograniczenie skutków i czasu 

trwania zaistniałych przekroczeń. 
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2. sejmik województwa, w terminie 15 miesięcy, od dnia otrzymania informacji o tym ryzyku 

od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, określa, w drodze uchwały, plan działań 

krótkoterminowych. 

3. w przypadku ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, 

informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu Główny Inspektor 

Ochrony Środowiska powiadamia o tym właściwy zarząd województwa. 

4. Główny Inspektor Ochrony Środowiska monitoruje jakość powietrza w zakresie 

zanieczyszczeń w województwie mazowieckim oraz powiadamia wojewódzkie centrum 

zarządzania kryzysowego o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, 

informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu oraz  

o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub 

docelowego substancji w powietrzu. 

5. wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego niezwłocznie powiadamia 

społeczeństwo oraz właściwe podmioty, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym 

terenie, o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, 

dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu oraz o wystąpieniu 

przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego 

substancji w powietrzu. 

Do zadań wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego należą: 

 pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby 

zarządzania kryzysowego; 

 współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 

 nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu 

wczesnego ostrzegania ludności; 

 współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; 

 współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze 

i humanitarne; 

 dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum; 

 realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 

Wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego: 

 podejmuje decyzje o ogłoszeniu zagrożenia, 

 powiadamia odpowiednie jednostki oraz społeczeństwo o ogłoszeniu bądź zmianie 

poziomu zagrożenia, 

 zamieszcza powiadomienia o ogłoszeniu zagrożenia, jego obszarze, czasie trwania, 

powodach wystąpienia oraz o zaleceniach dla ludności na stronie internetowej 

Wybór zaproponowanych działań krótkoterminowych wynika z: 

 rodzaju poziomu normatywnego stężenia zanieczyszczenia dla jakiego jest określany 

plan (w zależności czy jest to poziom alarmowy, informowania, dopuszczalny czy 

docelowy),  

 problemów i ograniczeń, które mogą być powodowane zastosowaniem wybranych 

działań, 

 zgodności z normami prawnymi, 

 bilansu kosztów do osiągniętych zysków (obniżenia stężeń zanieczyszczeń), 

 możliwości technicznych, 

 przyzwolenia społecznego – działania nie mogą ograniczać podstawowych praw 

jednostki. 
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Poziom alarmowy (zgodnie z §1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu) jest to poziom, którego nawet krótkotrwałe 

przekroczenie może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi. 

Poziom informowania (zgodnie z art. 3 pkt 28a ustawy Prawo ochrony środowiska) to 

stężenie substancji w powietrzu, powyżej którego istnieje zagrożenie zdrowia ludzkiego 

wynikające z krótkotrwałego narażenia na działanie zanieczyszczeń wrażliwych grup 

ludności, w przypadku którego niezbędna jest natychmiastowa i właściwa informacja. 

Poziom dopuszczalny (zgodnie z art. 3 pkt 28 lit. a ustawy Prawo ochrony 

środowiska) jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym terminie i który 

po tym terminie nie powinien być przekraczany. 

Poziom docelowy (zgodnie z art. 3 pkt 28 lit. b ustawy Prawo ochrony środowiska) 

jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym czasie za pomocą 

ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych. 

Ponieważ poziomy alarmowe i informowania są wielkościami wyższymi niż wielkości 

poziomów dopuszczalnych i docelowych, w przypadku ryzyka wystąpienia przekroczeń tych 

poziomów działania mają charakter bardziej informacyjny, a w przypadku wystąpienia stężeń 

substancji powyżej poziomów alarmowych i informowania – charakter nakazów i zakazów. 

Każdorazowe wdrożenie działań krótkoterminowych niesie za sobą konsekwencje 

finansowe, prawne i społeczne. Im większy obszar obejmują działania i im dłużej one trwają 

tym koszty są wyższe. Przy obecnym podziale na strefy (aglomeracja, miasto powyżej  

100 000 mieszkańców lub województwo), gdzie strefy obejmują bardzo duże i zróżnicowane 

obszary, ogłaszanie działań krótkoterminowych powinno się ograniczyć tylko i wyłącznie do 

rzeczywistego obszaru występowania stężeń ponadnormatywnych. A to jest możliwe 

wyłącznie przy pomocy systemu prognostycznego. 

System prognoz krótkoterminowych (oparty na skalibrowanym modelu 

matematycznym) może w znacznym stopniu ograniczyć koszty materialne i niematerialne 

wdrażania działań krótkoterminowych poprzez ograniczenie: 

1. zasięgu tych działań – modelowanie matematyczne pozwala na wskazanie obszaru, 

w którym występują przekroczenia, co może pozwolić na ograniczenie ostrzeżenia do 

określonego powiatu, miasta czy dzielnicy, natomiast pomiary wskazują tylko punkt,  

w którym występują przekroczenia i w związku z tym zmuszają do ogłoszenia 

ostrzeżenia dla całej strefy; 

2. czasu trwania działań – prognozy mogą określić jak długo będą utrzymywać się stany 

przekroczeń i jak długo w związku z tym będą trwać działania. 

Monitoring realizacji planu działań krótkoterminowych 

Zarząd województwa monitoruje realizację przez podmioty i organy wskazane 

w planie działań krótkoterminowych działań naprawczych realizowanych na szczeblu 

gminnym i powiatowym (art. 91 ust. 9f ustawy Prawo ochrony środowiska). 

Organy oraz instytucje uczestniczące w realizacji planu działań krótkoterminowych 

corocznie są zobowiązane do przekazywania Zarządowi Województwa Mazowieckiego 

sprawozdań z realizacji planu. 

Zgodnie z art. 94 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska zarząd województwa, 

przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz właściwemu wojewódzkiemu 

inspektorowi ochrony środowiska: 
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1) co roku, w terminie do dnia 31 marca, za poprzedni rok kalendarzowy, sprawozdanie 

okresowe z realizacji działań naprawczych wynikających z planu działań 

krótkoterminowych; 

2) w terminie 6 miesięcy po zakończeniu realizacji planu działań krótkoterminowych, 

sprawozdanie końcowe z realizacji tego planu obejmujące cały okres realizacji. 

Niezbędny zakres przekazywanych informacji określono w załączniku nr 9 do 

Programu. 


