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UCHWAŁA Nr XXXIII/853/17 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 24 lipca 2017 roku 

 
 

w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie 
 pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P 

 
 
Na podstawie art. 91 ust. 3 i ust. 9e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  

(Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.1), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Określa się Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIX/769/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2013 r. 
w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 7401). 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 

 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

          
                Zofia Szalczyk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 785, poz. 898 
i poz. 1089. 
 



 
UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XXXIII/853/17 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017 roku 
 
 

Zgodnie z art. 91 ust. 9c ustawy Prawo ochrony środowiska – w przypadku stref, dla których programy 
ochrony powietrza zostały uchwalone, a standardy jakości powietrza są przekraczane, zarząd województwa jest 
obowiązany opracować projekt aktualizacji programu w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie uchwały 
 sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza, określając w nim działania ochronne dla grup 
ludności wrażliwych na przekroczenie, obejmujących w szczególności osoby starsze i dzieci. 

 
Mając na uwadze ww. regulację, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął prace legislacyjne nad 

projektem „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiejw zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P”. 
 

Program stanowi aktualizację Programu ochrony powietrza przyjętego mocą uchwały 
Nr XXXIX/769/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2013 r., opracowanego 
ze względu na przekroczenia stężeń dopuszczalnych pyłu PM10 i docelowych benzo(a)pirenu.  
Ze względu na wystąpienie w 2015 r. przekroczenia dopuszczalnej wartości stężenia średniorocznego pyłu  
PM2,5 oraz konieczności dotrzymania krajowego celu redukcji narażenia do 2020 r. dla pyłu PM2,5 jak  
również ze względu na utrzymujące się przekroczenia wartości normatywnych pyłu PM10 i benzo(a)pirenu, 
w strefie wielkopolskiej, zaistniała konieczność opracowania aktualizacji programu.  
W ramach aktualizacji dokonano weryfikacji zmiany stanu jakości powietrza w strefie i zaproponowano 
działania korygujące. 

 
Analizę ww. substancji dokonano w oparciu o informacje zamieszczone w rocznych ocenach jakości 

powietrza w województwie wielkopolskim dla kolejnych lat okresu2010-2015 oraz w oparciu  
o wyniki pomiarów prowadzone przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 

 
W latach 2010-2015 pomiary stężeń pyłu PM10 prowadzone były w Gnieźnie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Pile, 
Tarnowie Podgórnym, Ostrowie Wielkopolskim, Wągrowcu i Koninie. W analizowanym okresie niewielkie 
przekroczenia dopuszczalnej wartości stężeń średniorocznych zanotowano w Nowym Tomyślu (w latach  
2013-2014) i Wągrowcu (w 2014 r.). W latach 2010-2012 zanotowano kilka dni z przekroczeniem wartości 
alarmowej wynoszącej wówczas 200 µg/m3w Wągrowcu, Ostrowie Wielkopolskim, Lesznie i Gnieźnie.  
Od roku 2013 czyli od momentu kiedy poziom alarmowy wynosi 300 µg/m3, przekroczenia tej normy nie 
notowano. Dopuszczalne stężenie 24 godzinne (50 µg/m3)  przekraczane byłow całym okresie na każdej stacji 
pomiarowej. Przekroczenie dopuszczalnej liczby dni (35 razy w ciągu roku) zanotowano we wszystkich 
punktach pomiarowych i całym analizowanym okresie z wyjątkiem pomiarów dokonanych w Ostrowie 
Wielkopolskim, Koninie i Tarnowie Podgórnym w 2010 r., w Ostrowie Wielkopolskim oraz Tarnowie 
Podgórnym w 2011 r., w Pile i Tarnowie Podgórnym w 2013 r. oraz w Lesznie w 2015 r. 
 

W myśl art. 91 ust. 9e ustawy Prawo ochrony środowiska – przepisy dotyczące trybu przyjmowania 
programu ochrony powietrza stosuje się odpowiednio do jego aktualizacji. 
 
Z tego względu w toku prac legislacyjnych dotyczących projektu przedmiotowej aktualizacji uzyskano opinie 
właściwych wójtów, burmistrzów i prezydentów. 
 
Zapewniono również udział społeczeństwa, w trybie i na zasadach określonych 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 
 z późn. zm.). 
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Wypełniając powyższy obowiązek, na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 23 lit. a tiret trzecie cytowanej 
ustawy dane o projekcie Programu zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie. Natomiast zgodnie 
z przepisami art. 39 ust. 1 pkt 1-5 ww. ustawy podano do publicznej wiadomości informację o: 
 
-przystąpieniu do opracowywania projektu Programu 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, 
- organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków. 

 
Ogłoszenie o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa oraz o terminach spotkania 
informacyjnego dotyczącego ww. Programu zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz  
w prasie („Głos Wielkopolski”, wydanie z dnia 2 lutego 2017 r.). 
 
Ponadto, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  
w terminie 9 luty – 9 marca 2017 r., została zamieszczona informacja o przystąpieniu do procedury 
zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu Programu. Informacja tej samej treści została 
zamieszczona również na stronie internetowej „Głosu Wielkopolskiego”. Zorganizowano również spotkania 
informacyjne, które odbyły się w Gnieźnie i Poznaniu (21 lutego 2017 r.) oraz w Lesznie  
(w dniu 22 lutego 2017 r.). 
 

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 ustalił, iż projekt 
„Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P” nie 
wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Stanowisko to zostało 
potwierdzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w piśmie znak: 
WOO-III.410.856.2016.JM.1 z dnia 21 grudnia 2016 r. 

 
Przyjęty „Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz 

B(a)P”, spełnia wymagania określone w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań 
krótkoterminowych (Dz. U. poz. 1028). Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo ochrony środowiska integralną 
część Programu stanowi „Plan działań krótkoterminowych”. 

 
Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa aktualizacja zastępuje „Program ochrony powietrza dla strefy 

wielkopolskiej, określony mocą uchwały Nr XXXIX769/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 25 listopada 2013 r., w § 2 niniejszej uchwały orzeczono o utracie mocy cytowanej uchwały. 

 
Stosownie do art. 42 ustawy 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 Wielkopolskiego niniejszej uchwały jest 

uzasadnione. 
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