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UCHWAŁA NR ………………………. 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia………………………………. 

 

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 2019r., poz. 512 ze  zm.), art. 84 ust. 1 oraz art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396 ze 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 

 

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

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej został opracowany   

ze względu na stwierdzone w 2018 roku przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu 

zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu.  

Ww. Program jest dokumentem, który wskazuje istotne powody (źródła) 

wystąpienia przekroczeń standardów jakości powietrza w odniesieniu do pyłu 

zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego B(a)P oraz określa skuteczne  

i możliwe do zrealizowania scenariusze działań, których wdrożenie spowoduje obniżenie 

stężeń zanieczyszczeń co najmniej do odpowiednich poziomów dopuszczalnych  

i docelowych. W konsekwencji poprawie jakościowej ulegną warunki życia 

mieszkańców, szczególnie w miastach województwa, gdzie w głównej mierze 

identyfikowane są problemy. 

W programie w harmonogramie rzeczowo-finansowych wskazano 

przedsięwzięcia bezinwestycyjne oraz inwestycyjne. Działania te dotyczą przede 

wszystkim ograniczenia wprowadzania substancji do powietrza, w tym przede wszystkim 

likwidacji niskosprawnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz przedsięwzięć  

o charakterze legislacyjnym, kontrolnym i edukacyjnym. Skala przedsięwzięcia związana 

z wymianą indywidualnych źródeł ogrzewania jest zależna od zapisów tzw. „uchwały 

antysmogowej” dla województwa podkarpackiego, przyjętej Uchwałą Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego Nr LII/869/18 z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie 

wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz możliwości finansowych 

podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację, tzn. osób fizycznych, samorządów 

gminnych i powiatowych oraz innych podmiotów eksploatujących kotły na paliwo stałe  

o mocy poniżej 0,5 MW. 

 


