UCHWAŁA Nr XXXVIII/431/10
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 16 marca 2010 r.
w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat gryfiński
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn.zm.) oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.
1227)
Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się program ochrony powietrza, zwany dalej „Programem” dla strefy powiat gryfiński.
§ 2.
Program określa się ze względu na stwierdzone przekroczenia poziomów docelowych benzo(a)pirenu.
§ 3.

1.
Na Program składają się:
1) opracowanie „Program ochrony powietrza dla strefy powiat gryfiński, w której został przekroczony
poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu”, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) wyszczególnienie naruszenia standardów jakości powietrza i ich zakresu oraz źródeł pochodzenia
benzo(a)pirenu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) wskazanie podstawowych kierunków działań, zmierzających do przywracania poziomów
docelowych benzo(a)pirenu, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
4) zestawienie obejmujące zakres działań naprawczych niezbędnych do przywracania poziomów
docelowych benzo(a)pirenu wraz z terminami realizacji, kosztami oraz źródłami finansowania
poszczególnych zadań, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Do niniejszej uchwały załącza się uzasadnienie, zawierające informację 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.
§ 4.
Termin realizacji Programu ustala się na 2013 rok.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVIII/431/10
Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego
z dnia 16 marca 2010 r.

1. „Program ochrony powietrza dla strefy powiat gryfiński, w której został przekroczony poziom
docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu” (Gdańsk, październik 2009 r.)

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVIII/431/10
Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego
z dnia 16 marca 2010 r.
Naruszenia standardów jakości powietrza i ich zakres:
W strefie objętej Programem w 2007 roku naruszony został docelowy poziom benzo(a)pirenu
o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy w jednym punkcie pomiarowym w strefie
powiat gryfiński: na stacji zlokalizowanej w Widuchowej (Bulwary Rybackie), gdzie średnioroczne
3

3

stęŜenie wyniosło 1,45 ng/m (poziom docelowy określony dla benzo(a)pirenu wynosi– 1 ng/m ).

Źródła pochodzenia benzo(a)pirenu:
Głównym źródłem benzo(a)pirenu w powietrzu jest niepełne spalanie paliw stałych, w tym przede
wszystkim węgla i drewna. Zmiana struktury oraz spadek znaczenia przemysłu na rzecz wzrostu
znaczenia sektora usług w latach dziewięćdziesiątych spowodowała istotne obniŜenie emisji ze źródeł
przemysłowych. Ograniczenie emisji z przemysłu uwypukliło problem emisji z innych źródeł.
Największym źródłem benzo(a)pirenu są paleniska domowe, w tym piece kaflowe oraz otwarte
kominki.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVIII/431/10
Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego
z dnia 16 marca 2010 r.
Podstawowe kierunki działań zmierzających do przywracania poziomów docelowych benzo(a)pirenu:
1) w zakresie ogrzewania indywidualnego (węgiel i drewno):
a) tworzenie programów zachęcających do wymiany pieców na bardziej zaawansowane
technologicznie,
b) stosowanie rabatów, dopłat przy wymianie starych pieców na nowe,
c) prowadzenie kampanii na rzecz uświadomienia społeczeństwa o korzyściach płynących
z wymiany starego typu pieców na nowe (ryzyko związane z toksycznością opalania węglem
i drewnem - emisja dioksyn podczas niecałkowitego spalania, itp.),
d) wprowadzanie przepisów lokalnych dotyczących sposobu ogrzewania mieszkań,
2) w zakresie przetwórstwa mięsnego na skalę komercyjną (fast-foody, restauracje, itp.)
a) stosowanie metod smaŜenia mięsa (np. z konwerterem katalitycznym), zapewniających
obniŜenie emisji benzo(a)pirenu,
b) stosowanie zachęt finansowych dla restauracji, które są skłonne wymienić systemy
wentylacyjne,
c) promocja w lokalnych społecznościach obiektów przetwórstwa mięsa stosujących metody
smaŜenia zapewniające obniŜenie emisji benzo(α)pirenu,
3) w zakresie ograniczania emisji powstającej w czasie poŜarów lasów i wypalania łąk, ściernisk, pól:
a) zapobieganie poŜarom w lasach (uświadamianie społeczeństwa, zakazy wchodzenia w trakcie
suszy, sprzątanie lasów),
b) uŜytkowanie terenów publicznych z wykorzystaniem odpowiednich praktyk wykorzystujących
uŜycie ognia,
c) skuteczne egzekwowanie zakazu wypalania łąk, ściernisk i pól,
4)
a)
b)
c)
d)
e)

w zakresie gospodarowania zuŜytymi oponami:
likwidacja „dzikich” składowisk zuŜytych opon,
zapewnienie moŜliwości odpowiedniego składowania zuŜytych opon,
szkolenie jednostek straŜy poŜarnych dotyczące prawidłowego gaszenia poŜarów opon,
utworzenie programów dotyczących utylizacji zuŜytych opon,
wyznaczenie specjalnych dni zbiórki zuŜytych opon,

5) w zakresie ograniczania emisji liniowej z pojazdów poruszających się po drogach i poza nimi
np. maszyn rolniczych, budowlanych, przemysłowych, samolotów, lokomotyw):
a) zmiana typu stosowanego paliwa, promowanie alternatywnych paliw,
b) stosowanie nowszych technologii w wyŜej wymienionych pojazdach,
c) promocja innych środków transportu (rower, transport publiczny, itp.),
d) szkolenia kierowców i obsługi maszyn dotyczące zmniejszania emisji poprzez odpowiednie
uŜytkowanie pojazdów,
e) stosowanie zachęt finansowych do wymiany sprzętu na bardziej przyjazny środowisku,
f) rozwijanie infrastruktury kolejowej oraz transportu masowego,
g) uświadomienie społeczeństwa o konieczności odpowiedniej utylizacji zuŜytych olejów,
6) w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (śmieciami):
a) wprowadzanie odpowiednich regulacji prawnych, uniemoŜliwiających spalanie śmieci na
terenach prywatnych posesji,
b) usprawnianie infrastruktury recyklingu, w celu ułatwienia zbiórki odpadów,
c) zachęcenie do stosowania kompostowników,
d) stworzenie specjalnego systemu programów zbiórki odpadów zielonych pochodzących
z ogrodów,
e) zbiórka makulatury,
f) prowadzenie kampanii edukacyjnych, informujących społeczeństwo o zagroŜeniach dla zdrowia
płynących z „otwartego” spalania śmieci.

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII/431/10
Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego
z dnia 16 marca 2010 r.

Zakres działań naprawczych niezbędnych do przywracania poziomów docelowych benzo(a)pirenu w strefie powiat gryfiński oraz terminy realizacji,
koszty i źródła finansowania poszczególnych zadań.
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Uzasadnienie

Informacja 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.

Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – Poś
(Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) przygotowanie naprawczych programów ochrony
powietrza (art. 91 ust. 3 i 5 ustawy Poś) naleŜy do zadań samorządu województwa. Programy określa
się dla stref (strefa to aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niŜ 250 tys. bądź obszar jednego
lub więcej powiatów połoŜonych na obszarze tego samego województwa niewchodzący w skład
ww. aglomeracji), w której poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny
lub docelowy.
Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska dokumentem wskazującym na konieczność
uchwalenia programów ochrony powietrza jest wykonywana przez wojewódzkich inspektorów ochrony
środowiska (art. 89 Poś) ocena poziomów substancji w powietrzu.
Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy powiat gryfiński stało się konieczne ze względu
na stwierdzone w Rocznej ocenie jakości powietrza dla województwa zachodniopomorskiego - raport
za 2007 r., przekroczenia wartości docelowej przez średnioroczne stęŜenia benzo(a)pirenu.
Zakres niniejszego programu został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lutego
2008 r. w spawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza
(Dz. U. 2008 r., Nr 38, poz. 221).
Zgodnie z rozporządzeniem niniejszy Program powinien zawierać określenie:
−

stref, na których są przekroczone poziomy docelowe benzo(a)pirenu jako wskaźnika
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w powietrzu;

−

źródeł, które przyczyniły się do wystąpienia tych przekroczeń

−

stosowanych w tych strefach niezbędnych środkach mających na celu osiągnięcie poziomów
docelowych, które nie pociągają za sobą niewspółmiernych kosztów i dotyczą w szczególności
głównych źródeł emisji.

Wykonawcą opracowania wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego było Biuro Studiów
i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o. z Gdańska. Środki na przygotowanie
niniejszego Programu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uzyskał z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Projekt niniejszego dokumentu został wykonany w październiku 2009 r. Jego wykonanie pozwoliło na
dokładne określenie zasięgu obszaru przekroczeń oraz zaplanowanie właściwych kierunków i zakresu
działań naprawczych.
W postępowaniu, którego przedmiotem było określenie Programu zapewniono równieŜ udział
społeczeństwa. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego podał w publicznie dostępnym wykazie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Korsarzy 34 informację
o przygotowanym projekcie niniejszego Programu. W zamieszczonym w dniu 18 listopada 2009 r.
w prasie Głos Dziennik Pomorza ogłoszeniu Wydział podał informację o moŜliwości wnoszenia uwag
i wniosków do opracowanych projektów programu ochrony powietrza dla czterech stref województwa
zachodniopomorskiego (Aglomeracji Szczecińskie, m. Koszalin, powiatu gryfińskiego oraz powiatu
szczecineckiego). Ogłoszone konsultacje społeczne trwały 30 dni, tj. od 5 listopada 2009 r. do
6 grudnia 2009 r. Miały one na celu wnoszenie uwag i wniosków do opracowanego projektu
dokumentacji. Informację o trwających konsultacjach społecznych w dniu 17 listopada 2009 r.

zamieszczono równieŜ na głównej stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl., a takŜe na prośbę Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W wyznaczonym terminie nie wniesiono
Ŝadnych uwag i wniosków do opracowanego projektu.
Do przedmiotowego Programu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) została
opracowana Prognoza oddziaływania na środowisko. Zakres i stopień szczegółowości zawartych
w Prognozie oddziaływania na środowisko został uzgodniony z właściwymi organami, o których mowa
w art. 57 i 58 niniejszej ustawy, tj. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie
oraz z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.
Ponadto, zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
z późn. zm.) projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego przekazany został do
zaopiniowania Staroście Gryfińskiemu. Przesłany projekt Uchwały Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat gryfiński
został zaopiniowany bez uwag.

