
ZARZJ\D WOJ EWODZTWA DOlNOSlJ\5KI EG0 

Wroc!aw, dni a 12 wrzesnia 2016 r . 

INFORMACJA 

o przvstapienlu do opracowania projektu uchwaty w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy
 
dolnoslaskie] I uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pytU zawiesz onego
 

PM2,S 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 pazdzlernika 2008 r. 0 udostepnieniu injormoc]! 
o srotiowisku i jego ochronie, udziafe spoieczenstwo w ochronie srodowiska oraz 0 ocenoch 

oddzialywonio no srodowisko, (Dz.U. z 2016 r. pOZ. 353, z pozn . zm.) Zarzad Wojew6dztwa 

Oolnoslaskiego informuje 0 przvstapieniu do opracowania projektow uchwal: 

w sprawie Progra mu och rony powietrza dla strefy dol noslaskie] z uwagi na stwierdzone 

przekrocze nia poziom u dopuszczal nego pylu zawleszonego PM2,5 ktorego integra lna CZE;:SC 

stanowi Plan dzialari krotkoterrninowvch oraz 

zmiany zal. 4 uchwaly Nr XLVI/1544/14 Sejmiku Wojewodztwa Oolnoslaskiego z dnia 12 lutego 
2014 r . w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla strefv dolncslaskiej polegajacej 
na zredagowa niu bled u pisarskiego w pkt 1.6 .10 w ta beli "dzialanie pierwsze" . 

Organem wlasciwvm w sprawie. zgodnie z art. 91 ust . 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 200lr. Prowo 
ochrony srotiowisko (Dz.U. z 2016 r. po z. 672, z pofn. zm.) jest Zarzad Wojew6dztwa Dolnoslaskiego. 

Podstawa do opracowania przedm iotowego program u jest "Deena poziom6w substa ncji 
w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref wojew6dztwa dolnoslaskiego za 2015 rok" - opracowana przez 
Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowlska we Wroclawiu w kwietniu 2016 r. Z przedmiotowej Oeeny 
wynika koniecznosc opracowania programu z uwagi na przekroczenia obowiazujacego pozfornu 

dopuszczalnego pvlu zawieszonego PM2,5 . 

Opracowa nie pt: "Oeena poziornow substa ncji w powietrzu oraz wyni ki klasyfikacji stref 
wojewodztwa dolnoslaskiego za 2015 rok" jest dostepna na stronie 

http://www.wroclaw.pios .gov.pl/index.php/monitoring-srodowiska/powietrze/oeenyI , takze jest 
dostepne do wgladu w Wydziale Srodowiska Urzedu Marszatkowskiego Wojew6dztwa Oolnoslasktego, 
ul. Waloriska 3-5, 50-413 Wroclaw, poko] 068, telefon 71/770-42-55 oraz za posrednictwern Biuletynu 

Informaeji Publicznej urzedu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Oolnoslaskiego strony internetowej 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/zakladka "program och rony srodowlska". 

Uwagi i wnioski rnozna skladac w term inie od 26.09 do 20.10.2016 r. pisernnie na adres jak wvze], 
droga elektroniczna na adres e-mail : powietrze@ekometria.com.plorazpop@umwd.pllub ustnie do 

protokolu. 

Jednoczesnie Zarzad Wojew6dztwa Dolnoslasktego informuje, ze po opracowani u projektu 

uchwaly w sprawie przedmiotowego programu ochrony powietrza, zostana przeprowadzone konsultac]e 
spoleczne 2. rnozliwoscia wnoszenia uwag do dokumentu. 

Z upowainienia 

Marszalka Wojewodztwa Dolncslaskiego 

Malgorzata Paciorek /9n " ,'""' rJJ 
Ekometria Sp. z 0.0. c /~ ~ 


