Załącznik nr 9
do uchwały nr 115/20
Sejmiku Województwa
Mazowieckiego
z dnia 8 września 2020 r.
Zakres przekazywanych informacji.
I. Informacje o wydanych decyzjach, których ustalenia zmierzają do realizacji celów
Programu.
Informacja powinna zawierać następujące dane:
1.
oznaczenie i data wydania dokumentu,
2.
nazwa jednostki odpowiedzialnej za realizację i nadzór przedsięwzięcia, działania,
3.
kierunek działań zmierzających do przywrócenia poziomów dopuszczalnych
lub docelowych substancji w powietrzu określony w załączniku nr 5 do uchwały,
4.
rodzaj lub zakres działania określony w załączniku nr 5 do uchwały,
5.
lokalizacja lub obszar działania.
II. Sprawozdanie z realizacji programu ochrony powietrza
Informacje, które powinny być zawarte w sprawozdaniu z realizacji programu ochrony
powietrza:
1. kod działania naprawczego określony w załączniku nr 5,
2. nazwa działania naprawczego,
3. kod sytuacji przekroczenia,
4. obszar strefy, na którym podjęto działanie naprawcze,
5. data rozpoczęcia i zakończenia,
6. stan zaawansowania realizacji działania,
7. skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia (A: krótkoterminowe; B: średniookresowe
(około roku); C: długoterminowe),
8. Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze (A: transport; B: przemysł,
w tym wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej; C: rolnictwo; D: źródła związane
z handlem i mieszkalnictwem; E: inne - z objaśnieniem jakie),
9. Wskaźnik(i) monitorowaniu postępu (określone dla działania naprawczego w załączniku
nr 5),
10. Efekt ekologiczny wyrażony w Mg/rok,
11. Szacunkowa wysokość całkowita poniesionych kosztów (w PLN i w EURO), wraz ze
źródłami finansowania,
III. Sprawozdanie z realizacji planu działań krótkoterminowych
Informacje, które powinny być zawarte w sprawozdaniu z realizacji planu działań
krótkoterminowych:
1. Czy informacje dotyczące planu były podawane do publicznej wiadomości? (w jaki
sposób: internet, radio, telewizja, inne; podać link do strony internetowej, na której została
zamieszczona informacja),
2. Podjęte działania. Należy podać:
a. Liczbę szpitali i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej poinformowanych
o możliwości wystąpienia większej ilości przypadków nagłych chorób górnych dróg
oddechowych oraz niewydolności krążenia,
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b. Liczbę poinformowanych placówek oświatowo–wychowawczych i innych instytucji
zobowiązanych do podjęcia działań krótkoterminowych,
c. Liczbę kontroli indywidualnych kotłów i pieców oraz kontroli w zakresie
przestrzegania zakazu otwartego palenia pozostałości roślinnych z ogrodów, działek,
parków, przeprowadzonych przez upoważnionych pracowników gmin i straży
miejskiej/gminnej w trakcie trwania powiadomienia,
d. Informację o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską/gminną dla
posiadaczy samochodów osobowych, w dniach po ogłoszeniu powiadomienia
3. Działania, które zostały uznane za najbardziej skuteczne (opisać i wyjaśnić, dlaczego).
4. Pozostałe problemy (należy przedstawić problemy jakie napotkano przy realizacji działań
określonych w planie działań krótkoterminowych).
IV. Wzór przekazania potwierdzenia złożenia informacji o wydanych decyzjach,
których ustalenia zmierzają do realizacji celów Programu oraz sprawozdań z realizacji
programu ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych.

……………………………………….

Pieczęć nagłówkowa urzędu
………….…………
Miejscowość, data

Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
Departament………………………………….
.…………………………………………………
………………………………………………….
………………………………………………….
Adres
POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA
z realizacji działań określonych w programie ochrony powietrza i w planie działań
krótkoterminowych i/lub informacji o wydanych decyzjach, których ustalenia zmierzają
do osiągnięcia celów Programu
Oświadczam, że wszystkie informacje, podane w sprawozdaniu przekazanym w dniu
…..………………….., za pośrednictwem platformy sprawozdawczej, są zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym.

………………………………….
Podpis wójta,
burmistrza/prezydenta miasta
lub osoby przez niego
upoważnionej
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