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UCHWAŁA NR V/123/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 30 marca 2015 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/561/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 
17 grudnia 2012 r. w sprawie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy: Aglomeracja 
Poznań (strefa Miasto Poznań) w województwie wielkopolskim  

 
 

 
 
Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1232 z późn. zm.1), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXIX/561/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 
2012 r. w sprawie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy: Aglomeracja Poznań (strefa Miasto 
Poznań) w województwie wielkopolskim (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r., poz. 508) – w ten 
sposób, że tabela „Działanie pierwsze” (str. 30/31 i str.173/174 załącznika do uchwały), otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku do niniejszej uchwały.  

 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 1238; z 2014 r., poz. 40, poz. 47, 
poz. 457, poz. 822, poz. 1101, poz. 1146, poz. 1662; z 2015 r., poz. 122. 
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UZASADNIENIE 
 

do uchwały Nr V/123/15 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 marca 2015 roku 
  
 
 
 

 Działając na podstawie z art. 91 ust. 1 i ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (w brzmieniu 

sprzed dnia 28 maja 2012 r.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego, uchwałą Nr XXIX/561/12 z dnia 

17 grudnia 2012 r., przyjął „Aktualizację Programu ochrony powietrza dla strefy: Aglomeracja Poznań 

(strefa Miasto Poznań) w województwie wielkopolskim”. Przedmiotowa uchwała została zaskarżona przez 

Miasto Poznań. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zawiesił postępowanie ze skargi, na zgodny 

wniosek stron. Zawieszenie postępowania podyktowane zostało przystąpieniem stron do negocjacji 

dotyczących zmiany spornych zapisów przedmiotowej Aktualizacji. Zmiana dotyczy doprecyzowania 

zapisów działania pierwszego załącznika do ww. uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

i związana jest z przeprowadzoną przez Miasto Poznań szczegółową inwentaryzacją źródeł niskiej emisji. 

Przyjęte rozwiązania mają na celu zaspokojenie potrzeby poprawy jakości powietrza do obowiązujących 

standardów, przy uwzględnieniu wiedzy o skali i przedmiocie przyczyn przekroczeń oraz możliwości 

finansowych Miasta Poznania. 

Fakt, iż przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu toczy się spór w przedmiocie zapisów 

ww. uchwały Nr XXIX/561/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r., nie 

uniemożliwia dokonania zmiany zaskarżonej uchwały. Wniesienie skargi nie wstrzymuje bowiem 

wykonania uchwały, która nie traci bytu prawnego, a Sejmik Województwa Wielkopolskiego posiada 

kompetencje do dokonania jej zmiany. 

 Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 91 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska – zarząd 

województwa opracowuje i przedstawia do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub 

prezydentom miast i starostom projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, mającego na celu 

osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. Organy te są 

obowiązane do wydania opinii w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały, przy czym 

niewydanie opinii w terminie, oznacza akceptację projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza 

(art. 91 ust. 2 i ust. 2a Prawa ochrony środowiska). Uwzględniając powyższe Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego, pismem znak: DSR-II-1.721.32014 z dnia 13 stycznia 2015 r., wystąpił do Prezydenta 

Miasta Poznania – pełniącego jednocześnie funkcję starosty – o wydanie stosownej opinii w przedmiocie 

projektu uchwały. Pismem znak: OS-II.6226.12.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. Prezydent Miasta Poznania 

wyraził pozytywną opinię odnośnie zaproponowanego brzmienia uchwały zmieniającej. 
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 Zarząd Województwa Wielkopolskiego, dokonawszy analizy przesłanek wymienionych w art. 49 

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 (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1235 z późn. zm.2) ustalił, iż projekt zmiany ww. uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nie 

wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Stanowisko to zostało 

potwierdzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, który w piśmie znak: 

WOO-III.410.725.2014.JM.1 z dnia 19 grudnia 2014 r. stwierdził m.in., iż zadania  i terminy realizacji 

działania naprawczego mającego na celu obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego, zostały dobrane 

w sposób uwzględniający aspekty środowiskowe, najnowszą wiedzę zdobytą podczas przeprowadzonej 

przez Miasto Poznań inwentaryzacji źródeł niskiej emisji jak i wymiar ekonomiczny. Konkludując 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uznał, że z uwagi na fakt, iż projektowana zmiana 

nie jest kwalifikowana jako dokument wskazany w art. 46 i art. 47 ww. ustawy, nie wymaga ona 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

 Wypełniając obowiązek wynikający z art. 91 ust. 9 ustawy Prawo ochrony środowiska, Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego 

przedmiotem było przyjęcie projektu niniejszej uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. W tym 

zakresie nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski. 

  

 Wobec powyższego, przyjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXIX/561/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. 

w sprawie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy: Aglomeracja Poznań (strefa Miasto Poznań) 

w województwie wielkopolskim, było uzasadnione. 

 

 

                                                 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238; z 2014 r., poz. 587, poz. 82, poz. 850 i poz. 1101 
i poz. 1133. 


