
UZASADNIENIE 

 

Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na sejmik województwa obowiązek określania w drodze uchwał, 

planów działań krótkoterminowych.  Pismem z dnia 9 czerwca 2014 r. (data otrzymania 11 czerwca  

2014 r.), znak: MO.7011.1.31.2014.KB Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przekazał 

Zarządowi Województwa Mazowieckiego informację o ryzyku wystąpienia, w strefie mazowieckiej,  przekroczenia 

poziomu alarmowego ozonu w powietrzu. W takim przypadku, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo ochrony 

środowiska,  zarząd województwa, w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania informacji o ryzyku przekroczenia, 

opracowuje i przedstawia do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom 

projekt uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych, a sejmik województwa, w terminie 18 miesięcy od 

dnia otrzymania informacji, określa w drodze uchwały, plan działań krótkoterminowych, w którym ustala się 

działania mające na celu: 

− zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń, 

− ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń. 

Podstawę do określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej (Planu) stanowi 

opracowanie pt.: „Dokumentacja stanowiąca podstawę do określenia  planu działań krótkoterminowych dla strefy 

mazowieckiej, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i docelowego ozonu  

w powietrzu” wykonana przez Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o.  

80-299 Gdańsk, ul. Orfeusza 2, w której określono warunki powstawania przekroczeń, wskazano rodzaj źródeł 

emisji mających wpływ na występowanie przekroczeń oraz zawarto propozycję działań krótkoterminowych  

w przypadku ryzyka przekroczenia lub przekroczenia poziomu docelowego i alarmowego ozonu w powietrzu. 

Projekt Planu powstał z uwzględnieniem rozporządzeń Ministra Środowiska: 

− z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań 

krótkoterminowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1028), 

− z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 1031), 

− z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1032), 

− z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 914), 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony 

powietrza oraz planów działań krótkoterminowych Plan zawiera: 

1. część opisową , która obejmuje: 

1) analizę stanu jakości powietrza w strefie mazowieckiej, ze szczególnym uwzględnieniem: 

a) wielkości poziomów ozonu w powietrzu w strefie, w tym warunków, w których powstają 

ponadnormatywne stężenia ozonu, 

b) potencjalnych źródeł przekroczeń poziomów alarmowych i docelowych ozonu w powietrzu na obszarze 

strefy mazowieckiej, 

c) charakterystyki obszaru objętego planem działań krótkoterminowych; 

2) zakres działań i sposób postępowania w przypadku ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego  

lub docelowego ozonu w powietrzu, ze szczególnym uwzględnieniem: 

a) propozycji działań ze względu na przekroczenie poziomów alarmowych i docelowych 

b) sposobu organizacji i ograniczeń lub zakazu ruchu pojazdów i innych urządzeń napędzanych silnikami 

spalinowymi, 
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c) sposobu postępowania organów, instytucji i podmiotów korzystających ze środowiska oraz zachowania 

się obywateli w przypadku wystąpienia przekroczeń standardów jakości powietrza, 

d) sposobu i trybu powiadamiania przez wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego o zaistnieniu 

przekroczeń standardów jakości powietrza, 

e) skutków realizacji planu działań krótkoterminowych, zagrożeń i barier realizacji. 

2. część wyszczególniającą obowiązki i ograniczenia wynikające z realizacji planu działań krótkoterminowych, 

która wskazuje: 

1) organy administracji publicznej właściwe w sprawach: 

a) przekazywania organowi określającemu plan działań krótkoterminowych informacji o wydawanych 

decyzjach, których ustalenia zmierzają do osiągnięcia celów planu, 

b) wydania aktów prawa miejscowego, 

c) monitorowania realizacji poszczególnych zadań planu działań krótkoterminowych; 

2) podmioty korzystające ze środowiska i ich obowiązki ustalone w planie działań krótkoterminowych. 

3. uzasadnienie zakresu określonych i ocenionych planie działań krótkoterminowych zagadnień, które obejmuje 

zakres spraw, o których mowa w części opisowej. 

 

Ustawa Prawo ochrony środowiska, w przypadku określania planów działań krótkoterminowych, nie 

przewiduje prowadzenia konsultacji społecznych. Jednakże, ponieważ plany działań krótkoterminowych dotyczą 

m.in. zagadnień związanych ze zdrowiem ludzi, i jest to sprawa szczególnie ważna dla Województwa 

Mazowieckiego, konsultacje przeprowadzone zostały w trybie uchwały Nr 176/11 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  

z mieszkańcami Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 8 grudnia 2011 r. Nr 225, poz. 6987).  

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska projekt uchwały przekazany 

został do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast oraz starostom.  

Konsultacje społeczne rozpoczęte zostały w dniu 30 czerwca 2015 r., a zakończone w dniu  21 lipca 2015 r.  

Informacje o projekcie planu działań krótkoterminowych podane zostały w publicznie dostępnym wykazie danych  

o dokumentach zawierających dane o środowisku. Ponadto, zawiadomienia informujące o toczącym się 

postępowaniu, którego przedmiotem było określenie planu działań krótkoterminowych oraz o możliwości 

składania uwag i wniosków do projektu planu zostały umieszczone: 

1. na stronie internetowej Województwa Mazowieckiego, 

2. na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego, 

3. na tablicy ogłoszeń przy ul. Jagiellońskiej 26. 

W toku konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. 

W toku opiniowania programów przez organy samorządu powiatowego i gminnego uwagi wnieśli Burmistrz 

Miasta i Gminy Piaseczno oraz Starosta Żuromiński. 

Do projektu planu działań krótkoterminowych, organy samorządu powiatowego i gminnego przekazały  

21 opinii pozytywnych. W pozostałych 325 przypadkach opinia nie została wydana, w związku z tym, zgodnie  

z art. 92 ust. 2b ustawy Prawo ochrony środowiska uznano, że projekt planu został zaakceptowany.  

Ponadto,  zgodnie z Regulaminem konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą 

Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

tych organizacji, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 160/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego  

z dnia 24 października 2011 r., projekt planu działań krótkterminowych został skonsultowany z Mazowiecką Radą 

Działalności Pożytku Publicznego, która w dniu 21 lipca 2015 r. przekazała swoje uwagi. 
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Zestawienie opinii, uwag i wniosków oraz informacje o sposobie ich wykorzystania stanowi odrębny 

dokument. 

Uchwała zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Nadzór nad niniejszym aktem prawnym sprawuje Wojewoda Mazowiecki. 

 

 

 


