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UWARUNKOWANIA PRAWNE 

 

Organy samorządu województwa w zakresie ochrony powietrza – określone w Prawie 

ochrony środowiska – wykonują następujące zadania: 

 

 przygotowania programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych 

dla stref, w których wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub poziomów 

docelowych poszczególnych substancji (art. 91 i 92) oraz określenia na terenie 

województwa rodzajów lub jakości paliw dopuszczonych do stosowania, a także 

sposobu realizacji i kontroli tego obowiązku (art. 96), 

 

 udzielania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz 

pozwoleń zintegrowanych w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko lub zakwalifikowanych jako tego rodzaju przedsięwzięcia. 
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PROGRAM OCHRONY POWIETRZA 

Nazwa programu 

Nr uchwały Sejmiku 

Województwa 

Mazowieckiego, 

Data 

Dziennik 

Urzędowy 

Województwa 

Mazowieckiego 

Pozycja 

Program ochrony powietrza  

dla strefy aglomeracja warszawska 

(PM2,5) 

162/13 z dnia  

28 października 2013 r. 

z dnia  

4 listopada 2013 r. 
11271 

Program ochrony powietrza  

dla strefy   miasto Płock (PM10, 

PM2,5) 

163/13 z dnia  

28 października 2013 r. 

z dnia  

4 listopada 2013 r. 
11272 

Program ochrony powietrza  

dla strefy mazowieckiej  

(PM10, PM2,5) 

164/13 z dnia  

28 października 2013 r. 

z dnia  

4 listopada 2013 r. 
11273 

Program ochrony powietrza dla stref 

w województwie mazowieckim, w 

których został przekroczony poziom 

docelowy benzo(α)pirenu  

w powietrzu 

184/13 z dnia  

25 listopada 2013 r. 

z dnia  

10 grudnia 2013 r 
13009 

Program ochrony powietrza  

dla strefy  miasto Radom (PM10, 

PM2,5) 

185/13 z dnia  

25 listopada 2013 r. 

z dnia  

10 grudnia 2013 r 
13010 

Program ochrony powietrza  

dla strefy  aglomeracja warszawska 

(PM10, NO2) 

186/13 z dnia  

25 listopada 2013 r. 

z dnia  

10 grudnia 2013 r. 
13011 
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DZIAŁANIA OGRANICZAJĄCE EMISJE  

Kierunki działań w zakresie ochrony powietrza wyznaczone w programie ochrony 
powietrza: 

 W zakresie ograniczania emisji powierzchniowej (niskiej, rozproszonej emisji 
komunalno-bytowej i technologicznej): 

 rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną, 

 wymiana nieekologicznych pieców na ogrzewane paliwami niskoemisyjnymi; 

 W zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej): 

 rozwój systemu transportu publicznego, 

 tworzenie systemu ścieżek rowerowych i infrastruktury towarzyszącej; 

 W zakresie ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych – energetyczne 
spalanie paliw: 

 stosowanie oprócz spalania paliw odnawialnych źródeł energii, 

 stosowanie efektywnych technik zmniejszających emisje substancji do powietrza; 

 W zakresie edukacji ekologicznej: 

 organizacja specjalistycznych szkoleń doradczych, pikników ekologicznych. 
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UCHWAŁA NA PODSTAWIE ART. 96 POŚ 

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego przygotowuje się do opracowania projektu 

uchwały w oparciu o zapisy art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska i wprowadzenia 

ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 

spalanie paliw. 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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