
  
  

UCHWAŁA  NR XL/804/13 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 29 listopada 2013 r. 

  
w sprawie wniosku Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego 
przyśpieszenia prac rządowych nad opracowaniem i niezwłocznym 
wdrożeniem Krajowego Programu Ochrony Powietrza.  
 
  
Na podstawie : 

• art. 19 ust. 2 Statutu Województwa Podkarpackiego stanowiący załącznik do 
Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z 
dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa 
Podkarpackiego (Dziennik  Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2000 r. 
Nr 22, poz. 168 z późn. zm.), 

  
  
  

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala co następuje: 

  
 

§ 1 
  

Przyjmuje się wniosek stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
  

§ 2 
  

Uchwała podlega przekazaniu zgodnie z rozdzielnikiem w załączniku.  
  

§ 3 
  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 
 



       Załącznik do uchwały NR XL/804/13 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 29 listopada 2013 r. 

 

WNIOSEK       
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

w sprawie przyśpieszenia prac rządowych nad opracowaniem i niezwłocznym 
wdrożeniem Krajowego Programu Ochrony Powietrza 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego uznaje za konieczne zwrócić się  

do Ministra Środowiska z wnioskiem o podjęcie działań wynikających z art. 91c 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. polegających na opracowaniu Krajowego Programu 

Ochrony Powietrza  jako dokumentu strategicznego ze szczególnym uwzględnieniem 

sytuacji województw południowej Polski oraz szybkiego jego wdrożenia.  

Realizacja tego zadania spowoduje sprecyzowanie spójnych celów i kierunków 

działań w zakresie zarządzania jakością powietrza w kraju. Zła jakość powietrza jest 

aktualnie jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce.  

Wiąże się on bezpośrednio ze zdrowiem mieszkańców poszczególnych regionów. 

Pomimo generalnie zadawalającej jakości powietrza na obszarze 

województwa podkarpackiego, w miarę rozwoju technik badawczych  

oraz wprowadzania metodologii badań i standardów Unii Europejskiej ujawniły  

się problemy związane z przekroczeniami standardów jakości powietrza określonych 

dla pyłów PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10. 

Oprócz miasta Rzeszów na terenie województwa przekroczenia norm stwierdzono na 

stacjach pomiarowych zlokalizowanych na terenach miast z intensywną zabudową 

mieszkaniowo-usługową i znaczną intensywnością ruchu samochodowego.  

W celu uszczegółowienia problemu oraz wskazania konkretnych działań 

naprawczych Zarząd Województwa Podkarpackiego zrealizował obowiązek 

wynikający z ustawy Prawo ochrony środowiska polegający na opracowaniu 

naprawczych programów ochrony powietrza. Zdiagnozowano, że w obecnym stanie 

ok. 25 % obszarów województwa zamieszkiwanych przez ponad 50 % ogółu 

mieszkańców nie spełnia standardów ww. zanieczyszczeń określonych w Dyrektywie 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza  

i czystszego powietrza dla Europy (CAFE) oraz Dyrektywie Parlamentu 



Europejskiego i Rady 2004/107/WE w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu  

i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu.  

Problem zanieczyszczenia powietrza nawet w większym zakresie dotyczy również 

pozostałych województw Polski, w tym w szczególności: małopolskiego, śląskiego, 

opolskiego, dolnośląskiego i łódzkiego. Jest on ogólnokrajowy bo powietrze nie zna 

granic, a przenoszenie zanieczyszczeń między granicami województw zależy tylko 

od sytuacji atmosferycznych.  

Rozwiązaniu  problemu nie sprzyja brak polityki krajowej sprecyzowanej  

w Krajowym Programie Ochrony Powietrza, która byłaby spójna z politykami 

branżowymi oraz brak mechanizmów finansowych stymulujących realizację zadań 

koniecznych do ograniczenia emisji. Obecny poziom wsparcia likwidacji niskiej emisji 

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 400 mln zł dla 

całego kraju stanowi tylko niewielką część potrzeb w tym zakresie.  

 W związku z tym wnioskujemy do Ministra Środowiska o przyśpieszenie prac  

nad opracowaniem i wdrożeniem Krajowego Programu Ochrony Powietrza w myśl 

zapisów art. 91c ustawy  Prawo ochrony środowiska. Program ten powinien być 

podstawą do finansowania działań naprawczych ze środków NFOŚiGW oraz ze 

środków unijnych. Bez zaangażowania Ministra Środowiska w poprawę jakości 

powietrza w kraju oraz skoordynowania tych działań we wszystkich branżach 

wszelkie próby rozwiązania tego problemu w regionach mogą nie przynieść 

wymaganego efektu.  

 Poprawa jakości powietrza w możliwie krótkim czasie pozwoli zarówno na 

skuteczną ochronę zdrowia mieszkańców jak i na uniknięcie kar ze strony Komisji 

Europejskiej za brak przestrzegania przepisów unijnych. 

 
 
 

- Prezydent RP 
Otrzymują: 

- Prezes Rady Ministrów RP 
- Minister Środowiska 
- Europosłowie z Województwa Podkarpackiego 
- Parlamentarzyści z Województwa Podkarpackiego 
- Prezes Narodowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
- Marszałkowie Województw i Przewodniczący Sejmików województw RP 
- Gminy i Powiaty z Województwa Podkarpackiego 
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