
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/463/20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 28 września 2020 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 2019r. poz. 512 ze zm.), art. 84 ust. 1 oraz art. 91 ust. 3, art. 92 ust. 1c ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219) w związku z art. 7 
pkt. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 
ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1211)  
 

 

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 

 
Uchyla się uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXXIII/608/13 z dnia  
29 kwietnia 2013r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej   
z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, 
poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego 
benzo(a)pirenu wraz z  Planem Działań Krótkoterminowych” oraz uchwałę Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego Nr XXX/544/16 z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniającą uchwałę 
w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej   
z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, 
poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego 
benzo(a)pirenu oraz z  Planem Działań Krótkoterminowych” i uchwałę Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego Nr LII/870/18 z dnia 23 kwietnia 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie 
określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej  z uwagi na stwierdzone 
przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego 
pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z  Planem Działań 
Krótkoterminowych”.  
                                                                          

 

 

 

 

 



 

     § 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

     § 4 

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

 

 

 

 


