UCHWAŁA NR……………………..
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia……….................2013 r.
w sprawie określenia
„Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej”

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.1) oraz art. 84 i art. 91 ust. 3 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.
zm.2) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się program ochrony powietrza dla strefy podlaskiej ze względu na
przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM2,5 oraz pyłu zawieszonego
PM10, w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomów alarmowych,
dopuszczalnych lub docelowych oraz ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych
przekroczeń ww. zanieczyszczeń, określa się Plan działań krótkoterminowych w brzmieniu
ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Podstawowe kierunki działań niezbędnych do przywracania standardów jakości
środowiska poziomów dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM2,5 oraz pyłu
zawieszonego PM10, oraz harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań wraz
z wykazem podmiotów, do których skierowane są obowiązki ustalone w programie określa
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865,
Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100,
Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145,
Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498
Nr 249, poz. 1657; z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz.322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 122,
poz. 659, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz. 1341; z 2012 r. poz. 460, 908, 951, 1256, 1429 i 1529 oraz
z 2013 r. poz. 21, 139 i 165.
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§ 4.

Zobowiązuje

się

właściwych

wójtów,

burmistrzów

i

prezydentów

miast

do przedkładania sprawozdań z realizacji Programu dla Zarządu Województwa Podlaskiego
w terminie do dnia 30 czerwca po zakończeniu roku objętego okresem sprawozdawczym
w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały w przypadku realizacji działań.

§ 5.

Termin realizacji Programu ustala się na dzień 31 grudnia 2023 roku.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 7. Traci moc uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r.
Nr XXVII/329/09 w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto
Łomża” (Dz. U. Województwa Podlaskiego nr 109 z dnia 21.05.2009, poz. 1242).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Sejmiku

