
 
        UCHWAŁA NR XXXIII/608/13 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia 29 kwietnia 2013 r. 
 

w sprawie określenia  
„Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone 
przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego 
benzo(a)pirenu” wraz z Planem Działań Krótkoterminowych. 

 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. 
U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 84 ust. 1 oraz art. 91 ust. 3 ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150  
z późn. zm.) Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje: 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Uchwala się „Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone 
przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu 
dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu” wraz 
z Planem Działań Krótkoterminowych, stanowiący załącznik do  niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
Uchyla się: 

1) uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 stycznia 2010r. Nr XLII/805/10 
w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy jasielskiej”, opublikowanej 
w Dz. U. Woj. Podk. Z dnia 26 lutego 2010r. Nr 14, poz. 338, która weszła w życie 
13 marca 2010r. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego1

 
. 

 

                                                           
1 Powyższa uchwała została poprzedzona rozporządzeniem nr 49 Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 sierpnia 2006r. 
opublikowanym w Dz. U. Woj. Podk. z dnia 25 sierpnia 2006r. Nr 107, poz. 1500, które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale 
zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z 2005r., Nr 175, poz. 1462).   


