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DOŚ-V.721.6.2020.KO Opole, dnia  10 stycznia 2020 roku

/do wysłania przez ePuap/

STAROSTOWIE/ BURMISTRZOWIE/
WÓJTOWIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

dot. przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla 
województwa opolskiego, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych

Pragnę poinformować, iż Zarząd Województwa Opolskiego przystąpił do opracowania 
projektu uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego 
integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych. Obowiązek opracowania nowego 
programu ochrony powietrza wynika z art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – 
Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. poz. 1211). Podstawą 
do opracowania programu ochrony powietrza jest "Roczna oceny jakości powietrza w województwie 
opolskim. Raport wojewódzki za rok 2018", wykonana przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska. 

Z ww. oceny wynika konieczność opracowania programu ochrony powietrza: 

 dla strefy opolskiej z uwagi na przekroczenia obowiązujących poziomów dopuszczalnych stężeń: 
24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, pyłu zawieszonego PM2,5 
określonego dla fazy II (po roku 2020) oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu; 

 dla strefy miasto Opole z uwagi na przekroczenia obowiązujących poziomów stężeń dopuszczalnych: 
24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 określonego dla fazy II (po roku 2020) 
oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Program ochrony powietrza stanowi podstawę strategii działań 
zmierzających do poprawy jakości powietrza na Opolszczyźnie, a władze województwa pragną włączyć 
interesariuszy programu ochrony powietrza w proces przygotowania dokumentu już na początkowym 
etapie.

W związku z powyższym od 14 stycznia 2020 r. we wszystkich powiatach będą się odbywały 
spotkania konsultacyjne celem zebrania potrzeb/uwag/wniosków interesariuszy dotyczących 
opracowania „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”.

W ramach wstępnych konsultacji społecznych w celu zebrania potrzeb/uwag/wniosków 
interesariuszy do „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” 20 stycznia br. o godz. 
9.00 odbędzie się spotkanie w Sali USC w Ratuszu Miejskim (parter) Urzędu Miejskiego w Strzelcach 
Opolskich na Placu Myśliwca 1 w Strzelcach Opolskich, na które serdecznie Państwa zapraszam. 
Na spotkaniu przedstawione zostaną zmiany w programach ochrony powietrza i wynikające z nich 
obowiązki dla gmin i powiatów. Spotkanie jest dedykowane przede wszystkim podmiotom 
odpowiedzialnym za realizację działań naprawczych. W przypadku, gdy Państwo nie będą mogli 
uczestniczyć w spotkaniu w proponowanym terminie proszę o informację, a wówczas wskażemy 
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Państwu inny termin. Sprawa jest bardzo ważna, gdyż zmiany przepisów prawnych, które należy 
uwzględnić w nowym programie ochrony powietrza dotyczą m.in. uszczegółowienia zapisów działań 
naprawczych (w załączeniu przykładowy opis działania naprawczego), co jest ściśle związane 
z art. 315a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, który stanowi, 
że za niedotrzymanie terminów realizacji działań określonych w programach ochrony powietrza 
i ich aktualizacjach lub planach działań krótkoterminowych – organ za to odpowiedzialny podlega 
karze pieniężnej w wysokości od 50 000 zł do 500 000 zł.

W załączeniu przekazuję obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały 
w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część 
stanowi plan działań krótkoterminowych i proszę o zamieszczenie obwieszczenia na Państwa stronie 
internetowej.

z upoważnienia
Marszałka Województwa Opolskiego

Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska

Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka

Załączniki:
1. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie 

programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi plan działań 
krótkoterminowych

2. Przykładowy opis działania naprawczego

Adresaci:
1. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
2. Urząd Gminy w Izbicku
3. Urząd Gminy Jemielnica
4. Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem
5. Urząd Miejski w Leśnicy
6. Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
7. Urząd Miejski w Ujeździe
8. Urząd Miejski w Zawadzkiem
9. aa.

Sprawę prowadzi:  Katarzyna Oszańca, tel. 77 44 29 318
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