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UCHWAŁA NR V/124/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 30 marca 2015 roku 

 

 

 

w sprawie Planu działań krótkoterminowych w zakresie benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja 
poznańska  

 
 

 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1c 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. Określa się Plan działań krótkoterminowych w zakresie benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja 
poznańska, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
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. 1322 i poz. 1662. 
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UZASADNIENIE 
 

do uchwały Nr V/124/15 
 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego   

z dnia 30 marca 2015 roku 
  
 
 

 W myśl art. 92 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska – w przypadku ryzyka wystąpienia w danej 

strefie przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu, zarząd 

województwa, w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania informacji o tym ryzyku od wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska, opracowuje i przedstawia do zaopiniowania właściwym wójtom, 

burmistrzom lub prezydentom miast i starostom projekt uchwały w sprawie planu działań 

krótkoterminowych. 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 

planu działań krótkoterminowych (art. 92 ust. 1a i ust. 1b Prawa ochrony środowiska). W planie działań 

krótkoterminowych ustala się działania mające na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich przekroczeń 

oraz ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń. 

Natomiast zgodnie z art. 92 ust. 1c ustawy Prawo ochrony środowiska sejmik województwa, w terminie 

18 miesięcy od dnia otrzymania ww. informacji o ryzyku, od wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska, określa, w drodze uchwały, plan działań krótkoterminowych. 

 W strefie aglomeracja poznańska w 2013 r. zanotowano ryzyko przekroczenia poziomu docelowego 

(1 ng/m³) stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10, o czym Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego został poinformowany pismem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska znak: WM.7011.12.07.2013 z dnia 24.10.2013 r. 

Obszar, na którym występują niekorzystne warunki jakościowe powietrza spowodowane wysokimi 

stężeniami benzo(a)pirenu obejmuje wszystkie dzielnice gęstej zabudowy mieszkaniowej miasta Poznania. 

Wielkość obszaru wynosi 138,2 km2, a liczba ludności go zamieszkująca – 469,9 tys. mieszkańców. 

 Uwzględniając powyższe Zarząd Województwa Wielkopolskiego, uchwałą Nr 140/2015 

z dnia 22 stycznia 2015 r., przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

Planu działań krótkoterminowych w zakresie benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja poznańska. 

Przedmiotowy projekt został przekazany Prezydentowi Miasta Poznania, pełniącemu jednocześnie funkcję 

starosty, celem jego zaopiniowania. 

Pismem znak: OS-II.6226.19.2015 z dnia 23.02.2015 r. Zastępca Prezydenta Miasta Poznania pozytywnie 

zaopiniował projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Planu działań 

krótkoterminowych w zakresie benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja poznańska. 

 W postępowaniu w przedmiocie przyjęcia Planu działań krótkoterminowych w zakresie 

benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja poznańska, nie było wymagane zapewnienie udziału społeczeństwa. 
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 Sporządzony Plan działań krótkoterminowych zawiera rozdziały, o których mowa w art. 92 ust. 2 

ustawy Prawo ochrony środowisko, tj.: 

1. listę podmiotów korzystających ze środowiska, obowiązanych do ograniczenia lub zaprzestania 

wprowadzania z instalacji gazów lub pyłów do powietrza; 

2. sposób organizacji i ograniczeń lub zakazu ruchu pojazdów i innych urządzeń napędzanych 

silnikami spalinowymi; 

3. sposób postępowania organów, instytucji i podmiotów korzystających ze środowiska oraz 

zachowania się obywateli w przypadku wystąpienia przekroczeń; 

4. określenie trybu i sposobu ogłaszania o zaistnieniu przekroczeń. 

Ponadto, przedmiotowy Plan spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych 

(Dz. U., poz. 1028). 

 

 Wobec powyższego, przyjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały w sprawie 

Planu działań krótkoterminowych w zakresie benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja poznańska, jest 

uzasadnione. 

 

 


