Projekt
Uchwała nr
/
/ /2020
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2020 r.
w sprawie:
przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”

Na podstawie: art. 18 pkt 1, pkt 20, art. 89 ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (tj., Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.) w związku z art. 84 ust. 1, art. 91 ust. 3 oraz 92
ust. 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj., Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn.
zm.) oraz art. 6, art. 7 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o
zarządzaniu kryzysowym z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1211 z późn. zm.).

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala
§ 1.
Przyjmuje się „Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego” w brzmieniu załącznika do niniejszej
uchwały.
§ 2.
Na podstawie art. 6 ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu
kryzysowym z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1211 z późn. zm.) traci moc Uchwała
nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu
ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów
dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

UZASADNIENIE

Realizacja zadania polegającego na opracowaniu programu ochrony powietrza oraz planu działań
krótkoterminowych wynika z przepisu art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska1 oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym2. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska w przypadku stref, w których w rocznej ocenie jakości powietrza stwierdzono
przekroczenie standardów jakości powietrza, zarząd województwa ma obowiązek opracować projekt
programu w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu
i klasyfikacji stref, określając w nim działania naprawcze. W myśl art. 92 ust. 1 tejże ustawy w przypadku
ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub
docelowego substancji w powietrzu zarząd województwa, w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania
informacji o tym ryzyku od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, opracowuje i przedstawia
do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom projekt uchwały
w sprawie planu działań krótkoterminowych, w którym ustala się działania mające na celu:
1) zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich przekroczeń;
2) ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.
Terminy związane z opracowaniem programów ochrony powietrza zostały określone w art. 7 ustawy
o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Ze względu na
wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 3 stan epidemii w Polsce, terminy
te zostały wydłużone. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 7 ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony
środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym:
1) zarząd województwa opracowuje i przedstawia do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie
programu ochrony powietrza w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.;
2) sejmik województwa uchwala program ochrony powietrza w terminie do dnia 30 września 2020 r.;
3) zarząd województwa przekazuje informację o uchwaleniu programu ochrony powietrza w terminie
do dnia 15 października 2020 r.4
Powyższe przepisy mają na celu przyśpieszenie procesu wyeliminowania zagrożeń związanych
z występowaniem ponadnormatywnych stężeń niektórych zanieczyszczeń powietrza na większości obszaru
Polski oraz wykonanie ogłoszonego w dniu 22 lutego 2018 r. wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej (TSUE) w sprawie skargi C-336/16 Komisji Europejskiej (KE) przeciwko Rzeczypospolitej
Polskiej dotyczącej niespełnienia wymogów określonych w art. 13 oraz art. 23 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego
powietrza dla Europy (dyrektywa 2008/50/WE).
Podstawą opracowania „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” (dalej: Programu) jest
„Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim. Raport wojewódzki za rok 2018” przygotowana
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Zgodnie z wykonaną oceną jakości powietrza za 2018 r.
poszczególne strefy zostały zakwalifikowane do klasy C ze względu na przekroczenia następujących
zanieczyszczeń:

1 tj., Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.
2 Dz. U. z 2019 r., poz. 1211 z późn. zm.
3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii, Dz. U. z 2020 r., poz. 491 z późn. zm.
4 Pierwotne brzmienie art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy
o zarządzaniu kryzysowym zostało zmienione przepisem art. 57 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganie, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.).

a) aglomeracja górnośląska (PL2401) – ze względu na pył zawieszony PM10, PM2,5,
benzo(a)piren, dwutlenek azotu oraz do klasy A, D2 ze względu na ozon;
b) aglomeracja rybnicko-jastrzębska (PL2402) – ze względu na pył zawieszony PM10, PM2,5 oraz
benzo(a)piren;
c) strefa miasto Bielsko-Biała (PL2403) – ze względu na pył zawieszony PM10, PM2,5 oraz
benzo(a)piren;
d) strefa miasto Częstochowa (PL2404) – ze względu na pył zawieszony PM10, PM2,5 oraz
benzo(a)piren;
e) strefa śląska (PL2405) – ze względu na pył zawieszony PM10, PM2,5 i benzo(a)piren oraz
do klasy C, D2 ze względu na ozon.
Mając na uwadze powyższe, Zarząd Województwa Śląskiego podjął prace w celu przygotowania „Programu
ochrony powietrza dla województwa śląskiego” ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla:
pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, dwutlenku azotu oraz poziomów docelowych dla benzo(a)pirenu i ozonu.
Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 23 października 2019 r. przyjął uchwałę nr 2357/76/VI/2019
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały
Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.
Realizując przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 5
w zakresie zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu mającym na celu opracowanie
przedmiotowego Programu, podano do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania
projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”.
Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu Programu i jego przedmiocie zostało zamieszczone w dniu
25 października 2019 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego, a także w Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie.
W związku z tym, że do opracowania ww. projektu Programu mają także zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dotyczące oceny
strategicznej, dokonano analizy zmierzającej do ustalenia zasadności przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko projektu Programu. Na podstawie analizy ustalono, iż przedmiotowy projekt
Programu nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zarząd
Województwa Śląskiego pismem z dnia 31 października 2019 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko projektu „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”
w załączeniu przesyłając wyżej wymienioną analizę. Stanowisko w zakresie odstąpienia
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostało potwierdzone przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w piśmie znak: WOOŚ.410.499.2019.BM
z dnia 6 grudnia 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wskazał, że odstąpienie
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wynika m.in. z faktu, iż w „Programie
ochrony powietrza dla województwa śląskiego” będą kontynuowane kierunki działań „Programu ochrony
powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych
substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego
Uchwałą Nr V/47/5/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. Nadto charakter dokumentu jakim jest „Program ochrony
powietrza dla województwa śląskiego” oraz prognozowane efekty realizacji działań będą skutkować
poprawą jakości powietrza w regionie, co w konsekwencji będzie pozytywnie oddziaływać na stan
środowiska, a także zdrowia mieszkańców województwa śląskiego. Nie stwierdzono również możliwości
wystąpienia negatywnych oddziaływań projektu Programu na formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody6, w tym obszary Natura 2000. Informacja o odstąpieniu od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu Programu została
5 tj., Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.
6 tj., Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.

podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Wykonawcę „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” wyłoniono w drodze przetargu
nieograniczonego. „Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego” został opracowany przez
konsorcjum firm: ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu – lider konsorcjum oraz Instytut Chemicznej
Przeróbki Węgla z siedzibą w Zabrzu – członek konsorcjum.
Nadrzędnym celem „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” jest wskazanie działań
naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy stanu jakości powietrza, co w konsekwencji
spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców
województwa śląskiego. Celem Programu jest również wskazanie przyczyn wystąpienia przekroczeń
substancji w powietrzu.
W ramach przygotowania Programu dokonano analizy stanu jakości powietrza w poszczególnych strefach
województwa śląskiego oraz zaproponowano działania naprawcze.
Projekt Programu jest dokumentem, który podlega procedurze konsultacji społecznych i opiniowaniu
zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz art. 39 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zarząd województwa
zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowanie programu ochrony
powietrza m.in. poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowywania
projektu dokumentu i o jego przedmiocie, możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy
oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu, możliwości składania uwag i wniosków, sposobie
i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 21 - dniowy termin ich składania.
Mając na uwadze powyższe uchwałą nr 494/106/VI/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. Zarząd Województwa
Śląskiego przyjął projekt Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia „Programu ochrony
powietrza dla województwa śląskiego”, celem poddania procedurze konsultacji i opiniowania.
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz konsultacji z organizacjami pozarządowymi została
zamieszczona w dniu 27 lutego 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego oraz w Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie, a także w prasie (Dziennik Zachodni, wydanie z dnia 28 lutego
2020 r. oraz z dnia 5 marca 2020 r.).
Realizując przepis art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko w związku z przeprowadzanymi konsultacjami społecznymi, do publicznej wiadomości
podano informację o:





możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym wyłożona
jest do wglądu;
możliwości składania uwag i wniosków;
sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich
składania;
organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Konsultacje społeczne trwały od 3 marca 2020 r. do 24 marca 2020 r. Jedną z form przeprowadzenia
konsultacji społecznych zaplanowaną do realizacji była organizacja czterech spotkań konsultacyjnych
(17 marca 2020 r. – w Częstochowie, 18 marca 2020 r. – w Katowicach oraz w Rybniku, 19 marca –
w Bielsku-Białej). Ze względu jednak na zaistniałą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną
rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, w trosce
o zdrowie mieszkańców regionu ww. spotkania zostały odwołane. Informacja o odwołaniu spotkań
konsultacyjnych zaplanowanych w ramach konsultacji społecznych, konsultacji z organizacjami
pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie7 oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego została
zamieszczona w dniu 12 marca 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego oraz w prasie (Dziennik Zachodni, wydanie z dnia 16 marca 2020 r.). Pomimo
odwołania spotkań konsultacyjnych, w dalszym ciągu istniała możliwość zgłaszania uwag i wniosków do
projektu Programu w pozostałych formach przewidzianych w ustawie z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. w formie pisemnej, ustnie do protokołu bądź za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej, przez co proces konsultacji odbywał się zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
W myśl art. 91 ust. 2b, ust. 2c ustawy Prawo ochrony środowiska, zarząd województwa, w terminie
12 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref,
o których mowa w art. 89 ust. 1, przedstawia do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw klimatu
projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, o którym mowa w ust. 1. Minister właściwy do
spraw klimatu opiniuje projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, o którym mowa w ust. 1, pod
względem zgodności z wymaganiami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 91 ust. 10,
w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania. Zgodnie z art. 91 ust. 2d niewydanie opinii w terminie,
o którym mowa w ust. 2c, oznacza akceptację projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza.
Realizując powyższe przepisy, w toku prac legislacyjnych dotyczących projektu przedmiotowego Programu
uzyskano opinię Ministra Klimatu.
Zgodnie z art. 91 ust. 1, 2, 2a, 5, 6, 6a w związku z art. 84 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, projekt
Programu został skierowany do właściwych wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast i starostów, celem
zaopiniowania. W myśl art. 91 ust. 2, ust. 2a wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta są obowiązani
do wydania opinii w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały w sprawie programu ochrony
powietrza, o którym mowa w ust. 1. Niewydanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyższego
przepisu, oznacza akceptację projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza. Wypełniając
obowiązek wynikający z art. 91 ust. 5 w toku prac legislacyjnych dotyczących projektu przedmiotowego
Programu uzyskano opinie wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast i starostów do projektu uchwały.
Opiniowanie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast i starostów trwało na przełomie lutego
i marca 2020 r. Ogółem otrzymano 47 pism, w tym 29 opinii: 21 pozytywnych i 8 negatywnych. W 18
pismach wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast nie wskazywali jednoznacznie opinii, a jedynie wnieśli
uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu Programu. Pozostałe 143 gminy i 12 starostw powiatowych nie
skorzystało z możliwości wyrażenia swojej opinii. Mając na uwadze przepis art. 91 ust. 2a ustawy Prawo
ochrony środowiska oznacza to, że przedmiotowy projekt Programu został zaopiniowany pozytywnie przez
159 gmin i 17 powiatów ziemskich, a negatywnie przez 8 gmin.
Ponadto projekt Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia „Programu ochrony
powietrza dla województwa śląskiego” został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz Radą
Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi trwały od
3 marca 2020 r. do 17 marca 2020 r. Ponadto pismem z dnia 27 lutego 2020 r., znak OS-PS.721.4.2020,
OS-PS.KW-00071/20 Zarząd Województwa wystąpił z prośbą o opinię Rady Działalności Pożytku
Publicznego Województwa Śląskiego, która zgodnie z art. 41a ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie miała 30 dni od dnia doręczenia projektu Programu na wyrażenie swojej opinii.
Nieprzedstawienie opinii w ww. terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Rada Działalności
Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego poprzez pocztę elektroniczną w dniu 12 marca 2020 r.
poinformowała, że nie wnosi uwag do projektu uchwały.
Projekt przedmiotowej uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego został również przedłożony pismem z dnia
27 lutego 2020 r. znak: OS-PS.721.4.2020, OS-PS.KW-00068/20 do zaopiniowania Wojewódzkiej Radzie
Dialogu Społecznego w Katowicach. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach w dniu
18 marca 2020 r. poprzez pocztę elektroniczną przesłała uwagi do projektu uchwały Sejmiku Województwa
Śląskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”. Uwagi zostały
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przygotowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i zgłosiła je strona rządowa (pismo z dnia
13 marca 2020 r., znak: IN I.046.4.2020.MC).
Nadto projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza
dla województwa śląskiego” przedłożono do zaopiniowania m.in. Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi
Ochrony Środowiska (pismo z dnia 27 lutego 2020 r. znak: OS-PS.721.4.2020, OS-PS.KW-00065/20),
Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach (pismo z dnia 28 lutego 2020 r., znak: OS-PS.721.4.2020, OS-PS.KW-00067/2020),
Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu (pismo z dnia 27 lutego 2020 r. znak:
OS-PS.721.4.2020, OS-PS.KW-00064/20), Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach
(pismo z dnia 27 lutego 2020 r., znak: OS-PS.721.4.2020, OS-PS.KW-00066/20), a także Naczelnikowi
Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Warszawie (pismo z dnia 28 lutego 2020 r., znak: OS-PS.721.4.2020, OS-PS.KW-00070/20). Uwagi
do projektu Programu można było przesłać w terminie do 13 marca 2020 r.
W myśl art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy
o zarządzaniu kryzysowym, programy ochrony powietrza uchwalone przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy zachowują moc do czasu wejścia w życie uchwał w sprawie nowych programów ochrony powietrza,
jednak nie dłużej niż przez okres, którego dotyczą te programy. Mając na uwadze powyższe, w związku
z tym, że „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie
poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” został uchwalony przed
dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu
kryzysowym, w momencie wejścia w życie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie „Programu
ochrony powietrza dla województwa śląskiego”, traci moc obowiązującą uchwała nr V/47/5/2017 Sejmiku
Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie „Programu ochrony powietrza dla terenu
województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu
oraz pułapu stężenia ekspozycji”.
„Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego” spełnia wymagania określone w przepisach
ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych 8. Zgodnie z art. 91 ust. 3a
ustawy Prawo ochrony środowiska integralną część Programu stanowi „Plan działań krótkoterminowych”.
Stosownie do art. 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
do przedmiotowego Programu dołączono uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa
w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały
uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.
Wobec powyższego, przyjęcie przez Sejmik Województwa Śląskiego niniejszej uchwały jest zasadne.
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