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WYKAZ SKRÓTÓW 

 

Skróty nazw 

GDDKiA - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

NSA - Naczelny Sąd Administracyjny 

POP - Program ochrony powietrza 

PDK - Plan działań krótkoterminowych 

RDOŚ - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

TK - Trybunał Konstytucyjny 

WIOŚ - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  

WSA - Wojewódzki Sąd Administracyjny 

 

Skróty aktów prawnych 

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, 

poz. 483), sprostowanie obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2001 

r. o sprostowaniu błędów (Dz.U. nr 28, poz. 319), zmieniona ustawą z dnia 8 września 

2006 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 200, poz. 1417) oraz 

ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 

114, poz. 946) 

KPA - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 

r. poz. 267) 

UOAN - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) 

POŚ - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 

z późn. zm.) 

UIoŚ - ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235, z późn. zm.) 

USG - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. 

zm.) 

USP - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z 

późn. zm.) 
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USW - ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z 

późn. zm.) 

WARW - ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 

(Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.) 

ZTP -  rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad 

techniki prawodawczej" (Dz. U Nr 100, poz. 908)  



 
 

7 
 

WSTĘP 

 

Przedstawiamy do Państwa dyspozycji poradnik zatytułowany „Podniesienie jakości i 

skuteczności zarządzania jakością powietrza w strefach w celu zapewnienia czystego powietrza w 

województwie”. Celem Poradnika jest podniesienie jakości i skuteczności uchwał sejmików 

województw w sprawie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych, 

ujednolicenie procedury przygotowania i uchwalania programów ochrony powietrza oraz planów 

działań krótkoterminowych, wskazanie następstw prawnych uchwalonych programów i planów 

oraz możliwości ich realizacji. Poradnik jest realizowany na potrzeby projektu POPT.03.01.00-00-

375/13-00 „Wsparcie na działania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających 

funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w 2014 r.”, ze środków Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, w ramach Priorytetu III – Wsparcie realizacji operacji 

funduszy strukturalnych; Działanie 3.1 – Funkcjonowanie instytucji zaangażowanych w realizację 

NSRO. 

Poradnik powstał w Kancelarii adw. dr Michała Basińskiego, Kancelarii Kaczor Klimczyk 

Pucher Wypiór Adwokaci Spółka Partnerska, przy udziale adw. dr Grzegorza Kucy, z inicjatywy i 

we współpracy  członków Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki „pracującej w 

ramach Sieci ENEA (European Network of Environmental Authorities) założonej we wrześniu 2004 

roku przez Komisję Europejską z udziałem państw członkowskich.  

Życzymy miłej lektury. 
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ROZDZIAŁ I. Miejsce Programu ochrony powietrza oraz Planu działań krótkoterminowych w 

systemie źródeł prawa oraz ich rola w zarządzaniu jakością powietrza w województwie. 

 

Zagadnienie hierarchii źródeł prawa w Polsce, procedur jego stanowienia oraz organów do 

tego powołanych w sposób kompleksowy reguluje Konstytucja RP z 1997 r. Poszczególne źródła 

prawa mają zróżnicowaną hierarchię tworzącą system złożony z kilku szczebli. Na każdym z nich 

uplasowana jest w zasadzie jedna kategoria aktów normatywnych1, o określonej mocy. Zasada 

państwa prawnego, wyrażona w art. 2 Konstytucji RP, wymaga, aby w systemie tym panowała 

jasność co do podmiotów wydających poszczególne źródła, warunków i procedur stanowienia, 

mocy prawnej oraz - aby system prawa faktycznie funkcjonujący był wewnętrznie spójny. Akty 

normatywne niższych szczebli nie mogą naruszać postanowień aktów prawnych wyższego rzędu 

i muszą być z nimi zgodne.  

Prawo w naszym kraju jest prawem stanowionym, co oznacza, że jest powołane do życia 

w drodze odpowiedniej decyzji prawodawcy. Wyklucza to powstawanie prawa w drodze 

zwyczajowej. Na gruncie Konstytucji RP z 1997 r. wyróżnia się źródła prawa powszechnie 

obowiązującego oraz źródła prawa powszechnie obowiązującego na obszarze właściwości 

organów, które je ustanowiły. Zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji źródłami prawa powszechnie 

obowiązującego są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz 

rozporządzenia2.  W myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji źródłami powszechnie obowiązującego prawa 

są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.  

Na marginesie należy przypomnieć, że w chwili uchwalania Konstytucji z 1997 r. Polska nie 

była jeszcze członkiem UE. Niemniej wobec realnej możliwości uzyskania członkostwa konstytucja 

uwzględniła fakt integracji szeroko odnosząc się do zagadnienia umów międzynarodowych w 

krajowym porządku prawnym. Prawo UE dzieli się na: a) prawo pierwotne – stanowione przez 

państwa członkowskie jako część prawa międzynarodowego oraz b) prawo wtórne (nazywane 

często pochodnym) – stanowione przez instytucje Unii3. Gdy chodzi o prawo pierwotne, 

ustanowione w formie umów międzynarodowych (tzw. traktaty założycielskie), to stosuje się do 

nich unormowania prawne art. 91 ust. 1 i 2 Konstytucji, wskazujące, że umowy te stanowią część 

krajowego porządku prawnego, podlegają bezpośredniemu stosowaniu i mają pierwszeństwo 

                                                      
1 Wyjątek stanowi szczebel ustawy, na którym mieszczą się także rozporządzenia z mocą ustawy, ale 
maja one zupełnie wyjątkowy charakter, gdyż są wydawane tylko w czasie stanu wojennego, gdy Sejm 
nie może zebrać się na posiedzenie, Zob. art. 234 Konstytucji RP.  
2 Ciekawe rozważania na temat systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego zamieszcza P. 
Sarnecki, Zob. P. Sarnecki, System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 
2002.  
3 Wtórne prawo UE jest stanowione przez poszczególne instytucje UE na podstawie prawa pierwotnego. 
Składa się ono z wielu rodzajów aktów prawnych. Warto zwrócić uwagę, że choć analogie pomiędzy 
typami aktów prawnych a aktami prawa krajowego są wyraźne, mogą jednak prowadzić do błędów. Nie 
zawsze bowiem nazwa aktu odpowiada jego faktycznej zawartości – przyjmowane są np. 
rozporządzenia o faktycznym charakterze decyzji (i odwrotnie). 
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przed ustawami, a w konsekwencji także przed innymi (niższymi rangą) aktami prawnymi. Inaczej 

przedstawia się moc obowiązująca aktów prawa wtórnego. Zgodnie z art. 91 ust. 3 Konstytucji, jest 

ono stosowane bezpośrednio i ma pierwszeństwo przed ustawami, ale tylko w przypadku kolizji4. 

Wyróżnia się pięć podstawowych rodzajów aktów wtórnego prawa UE. Są to: rozporządzenia 

(swoim charakterem zbliżone są do ustaw w polskim porządku prawnym, pełnią rolę ujednolicającą 

przepisy prawa w krajach UE, mają charakter wiążący), dyrektywy (mają moc wiążącą, ale wiążą 

wyłącznie co do rezultatu, państwo członkowskie ma swobodę wyboru formy i środków 

implementacji danej dyrektywy), decyzje, opinie, zalecenia. Z punktu widzenia problematyki tematu 

istotne znaczenie odgrywa zagadnienie implementacji dyrektyw, w tym w szczególności dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008.r. w sprawie jakości powietrza 

i czystszego powietrza dla Europy (dalej: Dyrektywa CAFE, ang. Clean Air for Europe). 

Transpozycja dyrektywy powinna być przeprowadzona w drodze ustaw lub rozporządzeń, a wybór 

właściwego aktu prawnego uzależniony jest od systemu źródeł prawa występującego w 

poszczególnych państwach UE. Podstawową formą implementacji pozostaje ustawa, zaś w 

przypadku dziedzin podlegających częstym zmianom zaleca się jej przeprowadzanie za pomocą 

rozporządzeń, które mogą być łatwiej i szybciej zmieniane, oczywiście przy uwzględnieniu 

ograniczeń wynikających z art. 92 Konstytucji (rozporządzenia są wydawane na podstawie 

upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania). Fakt, że przepisy dyrektywy mogłyby 

być stosowane bezpośrednio w krajowym porządku prawnym, nie zwalnia prawodawcy z 

obowiązku ich transponowania.  

Wracając do zagadnienia źródeł prawa miejscowego obowiązującego na obszarze 

właściwości organów, które je ustanowiły należy zwrócić uwagę, że Konstytucja z 1997 r. nie 

wymienia, ani ich form, ani podmiotów upoważnionych do ich wydania. Niemniej na podstawie jej 

przepisów można wskazać na cztery zasadnicze cechy aktów prawa miejscowego: 

1) Akty prawa miejscowego są stanowione wyłącznie przez grupy organów rodzajowo 

wskazane w Konstytucji, tj. organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy 

administracji rządowej (art. 94 Konstytucji).  

2) Akty prawa miejscowego mogą być stanowione tylko „na podstawie i w granicach 

upoważnień zawartych w ustawie” (art. 94 Konstytucji) i tylko w ustawie, a nie innym 

akcie prawnym. Upoważnienie to musi być udzielone w sposób wyraźny, nie może więc 

być np. domyślną konsekwencją zadań wyznaczonych danemu organowi.  

3) Zakres regulacji aktów prawa miejscowego jest wyznaczony ramami udzielonego 

upoważnienia.  

4) Akty prawa miejscowego podlegają obowiązkowi publikacji w lokalnych organach 

publikacyjnych, tj. wojewódzkich dziennikach urzędowych wydawanych przez 

                                                      
4 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Zarys wykładu, Warszawa 2014, s. 144. 
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wojewodę (art. 23 ustawy o ogłaszaniu)5. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym 

dzienniki te wydawane są w postaci elektronicznej. Tylko w przypadku braku 

możliwości ogłoszenia aktu prawa miejscowego w postaci elektronicznej z powodu 

nadzwyczajnych okoliczności, organ wydający dziennik urzędowy ogłasza go w postaci 

papierowej do czasu ustąpienia tych okoliczności (art. 23a ustawy o ogłaszaniu). 

Rodzaje aktów prawa miejscowego oraz organy upoważnione do ich stanowienia są 

określone w ustawach dotyczących odpowiednich samorządów terytorialnych, tj. USG, USP, USW, 

oraz WARW, a także w szeregu innych ustaw, w tym; POŚ.  

Organami upoważnionymi do stanowienia aktów prawa miejscowego są:  

1) wojewoda oraz organy administracji niezespolonej,  

2) organy stanowiące samorządu terytorialnego: sejmik województwa, rada powiatu, rada 

gminy, a także wójt, burmistrz, prezydent miasta. 

Do aktów prawa miejscowego należą:  

1) przepisy o charakterze ustrojowo-organizacyjnym (normujące ustrój wewnętrzny 

organów terenowych), 

2) przepisy wykonawcze,  

3) przepisy porządkowe6. 

Poszczególne rodzaje aktów prawa miejscowego określają wskazane wyżej ustawy. 

Katalog ten ma charakter otwarty i obejmuje: a) uchwały organów kolegialnych samorządu 

terytorialnego, b) zarządzenia wójta, burmistrza, prezydenta miasta, c) rozporządzenia 

porządkowe wojewody, d) zarządzenia terenowych organów administracji rządowej niezespolonej, 

e) statuty, f) regulaminy7. 

Nie ulega wątpliwości, że POP oraz POP wraz z integralną jego częścią jaką może być 

PDK jest aktem prawa miejscowego. Pewne wątpliwości nasuwają się jednak w odniesieniu do 

samoistnej uchwały w sprawie PDK. Art. 96 POŚ stanowi jedynie, że sejmik województwa 

podejmuje uchwałę. Nie rozstrzyga jednak, tak jak ma to miejsce w przypadku POP, czy uchwała 

w sprawie PDK jest aktem prawa miejscowego, czym nim nie jest. Zagadnienie to jest niezmiernie 

ważne, zwłaszcza w kontekście zakresu podmiotowego PDK, czyli określenia adresatów norm 

zawartych w PDK. W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalony jest pogląd, że „dla 

kwalifikacji danego aktu jako aktu prawa miejscowego znaczenie decydujące ma charakter norm 

prawnych i kształtowanie przez te normy sytuacji prawnej adresatów. W przypadku bowiem 

                                                      
5 W odróżnieniu od rozporządzeń jako aktów wykonawczych, akty prawa miejscowego nie muszą być 
wydawane „w celu wykonania ustawy”. 
6 D. Dąbek, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz-Kraków 2003, s. 101. 
7 Zob. B. Dolnicki, Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2004, 
nr 5. 
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uznania, że uchwała zawiera przynajmniej jedną normę postępowania o charakterze generalnym i 

abstrakcyjnym jest ona aktem prawa miejscowego”8. W tej sytuacji, wszystkie trzy postacie 

programów naprawczych, tj. POP, POP wraz z PDK oraz samo PDK powinny być traktowane jako 

źródła prawa miejscowego, czyli obowiązującego na terenie właściwości organów, które je 

ustanowiły. Są one stanowione przez sejmik województwa w formie uchwały. Akty te mają 

charakter wtórny, co oznacza, że sejmik województwa jest upoważniony do ich wydania dopiero 

wtedy, gdy ustawa zawiera tego rodzaju upoważnienie, adresowane do określonych organów 

terenowych. Inne akty prawne poza ustawami nie mogą zawierać tego rodzaju upoważniania, co 

wynika z art. 94 Konstytucji, który stanowi, że do wydania takich aktów następuje „na podstawie 

(…) upoważnień zawartych w ustawie”. W szczególności upoważnienia nie mogą zawierać 

rozporządzenia, wobec których ustrojodawca wprowadza zakaz subdelegacji, oznaczający, że 

organ upoważniony do wydania danego aktu nie może przekazać swoich kompetencji innemu 

organowi. W upoważnieniu ustawodawca może się ograniczyć do wskazania pewnego problemu, 

który przekazuje do uregulowania organom lokalnym nie podejmując w tym zakresie żadnych 

rozstrzygnięć merytorycznych. Organy lokalne będą regulowały ów problem w sposób 

nieskrępowany, przy oczywistym założeniu, że rezultatem może być tu różna na różnych 

obszarach regulacja. Należy jednak zwrócić uwagę, że przepis ustawy ustanawiający 

upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego podlega ścisłej wykładni językowej i nie może 

prowadzić do objęcia zakresem upoważnienia materii w nim niewymienionych w drodze wykładni 

celowościowej9. 

Należy podkreślić, że fakt funkcjonowania organów terenowych na różnych szczeblach 

podziału terytorialnego państwa nie stwarza z wydawanych przez nie aktów prawa miejscowego 

hierarchicznie zbudowanej podgrupy. Po prostu ustawodawca w pewnych sprawach zechciał 

upoważnić do działalności legislacyjnej organy wojewódzkie, w innych – powiatowe, a jeszcze w 

innych - gminne. Fakt, iż pewne z tych organów posiadają większy a inne mniejszy terytorialny 

obszar właściwości, nic w tej sytuacji nie zmienia i nie tworzy hierarchii tych aktów takiej, która 

występuje w przypadku aktów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium całego państwa. 

Zgodnie z utrwalonym poglądami doktryny prawa i orzecznictwem10 do cech aktów prawa 

miejscowego zalicza się: 

1) oznaczenie adresata norm prawnych zawartych w takich aktach, pozostającego poza 

strukturą administracji. Jako źródła prawa powszechnie obowiązującego mogą one regulować 

postępowanie wszystkich kategorii adresatów (obywateli, organów, organizacji publicznych i 

prywatnych, przedsiębiorców).  Akty prawa miejscowego są prawem dla wszystkich, którzy znajdą 

                                                      
8 Wyrok NSA z dnia 18 lipca 2006 r., sygn. akt I OSK 669/06. Podobne stanowisko prezentuje także 
nauka prawa, Zob. Z. Bukowski, Możliwości prawne wprowadzenia zakazu spalania określonych paliw 
stałych na terenie gminy, „Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania UKW” 2012, t. 1, s. 48-
50. 
9 Wyrok TK z dnia 25 maja 1998 r., sygn. akt U 19/97, OTK ZU 1998, nr 4, poz. 47. 
10 Zob. Wyrok WSA w Łodzi z dnia 14 marca 2012 r., sygn.  II SA/Łd 99/12. 



 
 

12 
 

się w przewidzianej przez nie sytuacji. W praktyce oznacza to, że adresatami aktów prawa 

miejscowego są osoby będące mieszkańcami danej jednostki samorządu terytorialnego lub tylko 

przebywające na terenie jej działania; 

2) terytorialny zasięg aktów prawa miejscowego. Obowiązują one tylko na obszarze 

działania organów, które je ustanowiły. Z reguły ich zasięg pokrywa się z obszarem danej jednostki 

samorządu terytorialnego, ale mogą być jednak także stanowione dla mniejszych terenów; 

3) normatywny charakter. Zawierają one wypowiedzi wyznaczające adresatom pewien 

sposób zachowania się: mogą to być nakazy, zakazy lub uprawnienia. Akty o charakterze jedynie 

opisowym, ocennym, czy też wyrażające jedynie postulaty - nie są aktami prawa miejscowego; 

4) generalny i abstrakcyjnych charakter norm prawnych zawartych w takich aktach. 

Charakter generalny mają te normy, które definiują adresata poprzez wskazanie cech, a nie 

poprzez wymienienie z nazwy. Abstrakcyjność normy wyraża się w tym, że nakazywane, 

zakazywane lub dozwolone zachowanie ma mieć miejsce w pewnych, z reguły powtarzalnych 

okolicznościach, nie zaś w jednej konkretnej sytuacji. Akty muszą być powtarzalne, nie mogą 

konsumować się przez jednorazowe zastosowanie11. Ten ostatni element ma istotne znaczenie 

praktyczne w funkcjonowaniu POP i PDK.  

  

                                                      
11 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 6 marca 2012 r., sygn. akt II SA/Kr 1569/11. 
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Hierarchia źródeł prawa w Polsce. 
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ROZDZIAŁ II. Ograniczenia przedmiotowe w sporządzaniu POP i PDK jako aktów prawa 

  miejscowego. 

 

POŚ w art. 84 ust. 1 przewiduje możliwość tworzenia programów mających na celu 

ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Tworzenie takich programów odbywa się 

tylko i wyłączenie wtedy, gdy przepis prawa wyraźnie dopuszcza taką możliwość poprzez 

wskazanie określonego programu. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym POŚ dopuszcza 

możliwość tworzenia dwóch programów: 1) programów ochrony powietrza (art. 91 ust. 1 POŚ) oraz 

2) programów ochrony środowiska przed hałasem (art. 119 ust. 1 POŚ). Zajmujący nas POP musi 

spełniać szereg wymogów formalnych, które są określone w art. 84 ust. 2 i 4 POŚ, zaś źródła 

informacji wykorzystanych w procedurze jego tworzenia zostały określone w art. 84 ust. 3 POŚ.  

Ustawodawca wskazuje w wyczerpujący sposób na zawartość merytoryczną POP, która 

musi być ujęta w każdym programie. Tym samym w POP ustala się:  

1) obszar objęty zakresem jego obowiązywania (z natury rzeczy nie będzie mógł on 

przekraczać granic województwa, ale będzie mógł obejmować wybraną jego część),  

2) naruszone standardy jakości powietrza wraz z podaniem zakresu naruszeń (wskazanie 

na przekroczenie dopuszczalnych wartości określonych substancji w powietrza wraz ze wskazaną 

ilościowo wartością przekroczenia),  

3) podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywracania standardów jakości 

środowiska (określenie działań zmierzających do przywrócenia pożądanych wartości substancji w 

powietrzu),  

4) harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań (wskazanie określonych 

czynności i środków na ich sfinansowanie),  

5) podmioty, do których skierowane są obowiązki określone w programie (wskazanie 

rodzajowo określonych (nie indywidualnie oznaczonych) grup podmiotów zobowiązanych do 

podjęcia określonych działań),  

6) w razie potrzeby dodatkowe obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska, 

związane z ograniczaniem oddziaływania na środowisko, polegające na: a) obowiązku 

prowadzenia pomiarów wielkości emisji lub poziomów substancji lub energii w środowisku, b)  

obowiązku  przekazywania, ze wskazaną częstotliwością, wyników prowadzonych pomiarów oraz 

informacji dotyczących przestrzegania wymagań określonych w posiadanych pozwoleniach, c)  

ograniczeniu czasu obowiązywania posiadanych przez dany podmiot pozwoleń, nie krócej jednak 

niż do 2 lat,  



 
 

15 
 

7)   obowiązki organów administracji, polegające na przekazywaniu organowi 

przyjmującemu program informacji o wydawanych decyzjach mających wpływ na realizację 

programu,  

8)   sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji programu i jego efektów.  

  

Ustalenie zakresu przedmiotowego, nazwanego przez ustawodawcą treścią POP dokonywane jest 

w szczególności na podstawie:  

1) oceny charakteru  i zakresu aktualnego stanu środowiska, dokonanej zwłaszcza na 

podstawie danych państwowego monitoringu środowiska,  

2) analizy możliwych do zastosowania rozwiązań o charakterze organizacyjnym, 

technicznym lub ekonomicznym planowanych działań, z uwzględnieniem konieczności stosowania 

technologii, o których mowa w art. 143 POŚ, albo najlepszych dostępnych technik,  

3) analizy kosztów zastosowania proponowanych środków ochronnych, z uwzględnieniem 

ich optymalizacji,  

4) analizy charakteru obszarów ograniczonego użytkowania, istniejących na terenie 

objętym programem, oraz zakresu wprowadzonych ograniczeń w korzystaniu z tych obszarów. 

Użyte przez ustawodawcę określenie „w szczególności” oznacza, że przy ustalania treści POP 

można wykorzystać - poza wymienionymi - także inne oceny i analizy potrzebne przy opracowaniu 

konkretnego POP. Wyniki analiz i ocen mają być ujęte w uzasadnieniu do POP podlegającemu 

udostępnieniu na zasadach ustalonych w rozdziale I w dziale IV w tytule I12.  

Szczegółowe wytyczne dotyczące zawartości POP formułuje rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów 

działań krótkoterminowych (Dz.U. poz. 1028). W myśl tego rozporządzenia POP muszą składać 

się z trzech zasadniczych elementów:  

1) części opisowej;  

2) części wyszczególniającej obowiązki i ograniczenia wynikające z realizacji programów 

ochrony powietrza;  

3) uzasadnienia zakresu określonych i ocenionych przez zarząd województwa zagadnień.  

Zawartość merytoryczną poszczególnych części szczegółowo wyjaśnia odpowiednio: § 3, 

§ 5, § 6 rozporządzenia. 

 W art. 91 POŚ nie rozstrzygnięto, czy POP są aktami wydawanymi na czas oznaczony 

bądź nieoznaczony. Niemniej w nauce prawa wskazuje się, że POP powinny wskazywać termin 

                                                      
12 Ustawodawca jest w tym miejscu niekonsekwentny, dlatego, że odsyła do przepisów art. 19-24a 
uchylonych uprzednio. 
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realizacji zawartych w nich zadań13, ale nie można z nich wywodzić, że muszą być one wydawane 

na czas oznaczony. Skoro bowiem WIOŚ zobowiązany jest w każdym roku do przedstawienia 

zarządowi województwa oceny poziomu substancji w powietrzu w danej strefie oraz odrębnie dla 

każdej substancji to zarząd województwa w oparciu o te informacje powinien podjąć odpowiednie 

kroki zmierzające do aktualizacji POP. Wskazuje się przy tym, że tylko w sytuacji, w której stan 

powietrza nie uległ zmianie, nie będzie zachodziła konieczność aktualizacji obowiązujących POP 

14. Uchwała w sprawie POP lub jego aktualizacji obejmuje określone strefy, o których mowa w art. 

89 ust. 1 pkt 1 POŚ, a jej podjęcie jest konsekwencją przedstawienia przez WIOŚ, w terminie do 

dnia 30 kwietnia każdego roku, oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok 

poprzedni oraz odrębnie dla każdej substancji (art. 89 ust. 1 POŚ).  Ustawodawca dopuszcza 

jednak możliwość, aby dla stref, w których został przekroczony poziom dopuszczalny albo poziom 

docelowy więcej niż jednej substancji w powietrzu, został sporządzony wspólny POP dotyczący 

tych substancji (art. 91 ust. 7 POŚ). W przypadku stref, dla których POP zostały uchwalone, a 

standardy jakości powietrza są przekraczane, zarząd województwa jest obowiązany opracować 

projekt aktualizacji POP w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie uchwały sejmiku województwa w 

sprawie POP, określając w nim działania ochronne dla grup ludności wrażliwych na przekroczenie, 

obejmujących w szczególności osoby starsze i dzieci (art. 91 ust. 9c POŚ). Warto zwrócić uwagę, 

że użyte przez ustawodawcę pojęcie „opracowanie” projektu aktualizacji może wywoływać pewne 

wątpliwości, gdyż trudno w praktyce będzie uchwycić moment zakończenia prac nad 

opracowaniem takiego projektu. Z pewnością lepsze byłoby wskazanie na termin do przedłożenia 

sejmikowi województwa projektu aktualizacji15.  

Zgodnie z art. 92 POŚ nieco innych charakter ustawodawca przypisuje PDK, który nie jest 

planem sporządzanym każdorazowo, ale tylko w przypadku ryzyka przekroczenia poziomu 

alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrza. Organem zobowiązanym 

do opracowania projektu uchwały w sprawie PDK jest zarząd województwa, który w terminie 15 

miesięcy od dnia otrzymania informacji o tym ryzyku od wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska. W tym samym terminie zarząd województwa zobowiązany jest też do przedstawienia 

do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom projekt 

uchwały w sprawie PDK. Ustawodawca wyraźnie wskazuje na cele, które mają być osiągnięte 

poprzez PDK. Tym samym w PDK ustala się działania mające na celu:  

1) zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich przekroczeń;  

2) ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.  

                                                      
13 P. Korzeniowski, Nowe prawo ochrony środowiska – charakterystyka wybranych instytucji prawnych, 
„Przegląd Legislacyjny” 2002, nr 2, s. 16. 
14 K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska: Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer Business, 
Warszawa 2011, s. 125. 
15 Szerzej to zagadnienie zostało opisane w załączniku nr 1 pkt IV. 



 
 

17 
 

 Zakres przedmiotowy PDK powinien obejmować w szczególności: 

1)  listę podmiotów16 korzystających ze środowiska, obowiązanych do ograniczenia lub 

zaprzestania wprowadzania z instalacji gazów lub pyłów do powietrza,  

2)  sposób organizacji i ograniczeń lub zakazu ruchu pojazdów i innych urządzeń 

napędzanych silnikami spalinowymi,  

3)   sposób postępowania organów, instytucji i podmiotów korzystających ze środowiska 

oraz zachowania się obywateli w przypadku wystąpienia przekroczeń,  

4)  określenie trybu i sposobu ogłaszania o zaistnieniu przekroczeń. Należy zwrócić uwagę, 

że ustawodawca określając zakres przedmiotowy PDK posługuje się terminem „w szczególności”, 

który pozwala twierdzić, że wskazany zakres może podlegać rozszerzeniu o inne niż wymienione 

elementy, które w ocenie projektodawcy są niezbędne do osiągnięcia celu PDK.  

Szczegółowe wytyczne dotyczące zawartości PDK formułuje rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów 

działań krótkoterminowych (Dz.U. poz. 1028). W myśl tego rozporządzenia PDK – podobnie jak 

POP - muszą składać się z trzech zasadniczych elementów:  

1)  części opisowej;  

2) części wyszczególniającej obowiązki i ograniczenia wynikające z realizacji planów 

działań krótkoterminowych;  

3) uzasadnienia zakresu określonych i ocenionych zagadnień.  

Zawartość merytoryczną poszczególnych części wyrażają odpowiednio: § 10, § 11, § 12 

(odsyłający do § 10 pkt 2) rozporządzenia.   

Poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje samodzielność 

oznaczająca, że wykonują one swoje zadania we własnym imieniu na własny rachunek. Przepis 

art. 4 ust. 1 USW ma zapobiec naruszaniu samodzielności jednostek samorządu lokalnego (gmin 

i powiatów) przez jednostki samorządu regionalnego (województwa samorządowe). Komentowany 

przepis jest uzupełnieniem art. 2 ust. 2 USW, zgodnie z którym do zakresu działania samorządu 

województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, 

niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Wiąże się to bezpośrednio 

z zasadą subsydiarności, stosowaną m.in. przy podziale zadań pomiędzy poszczególne jednostki 

                                                      
16 Ze względu na to, że zarówno uchwała w sprawie POP, jak i PDK są aktami prawa miejscowego przy 
formułowaniu listy podmiotów należy zwrócić szczególną uwagę, że adresat norm prawa miejscowego 
nie tylko, że nie może być podmiot konkretnie wskazany, ale wręcz przeciwnie musi być on 
nieskonkretyzowany. Tym samym w uchwale mogą być przywołani np. mieszkańcy strefy, 
przedsiębiorcy działający na terenie strefy (a nie konkretnie wskazane z nazwy przedsiębiorstwa) oraz 
podmioty, które czasowo przebywają w danej strefie (kierowcy poruszający się po danej strefie). 
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samorządu terytorialnego. Doktryna wskazuje, że zasada ta stanowi podstawę określania zadań 

publicznych oraz najważniejszych zasad ich wykonywania.  

Stanowienie przez samorząd województwa aktów prawa miejscowego znajduje 

umocowanie w rozdziale VIII USW (art. 89 – 91) oraz w przypadku POP i PDK w POŚ. Ta ostatnia 

ustawa wskazuje, że projekt POP i PDK jest przygotowywany przez zarząd województwa, a 

uchwałę w tej sprawie podejmuje sejmik województwa. Na podstawie USW można zrekonstruować 

następujące ograniczenia przedmiotowe odnoszące się do POP i PDK:  

1) uchwały w tej sprawie mogą być wydawane przez organy województwa tylko na 

podstawie USW oraz na podstawie upoważnień udzielonych w innych ustawach i w ich granicach 

(w tym wypadku POŚ),  

2) organem upoważnionym do wydawania takich aktów jest tylko sejmik województwa, a 

zatem żaden inny organ nie może podjąć takiej uchwały  

3) akty te niezwłocznie po ich uchwaleniu są podpisywane przez przewodniczącego 

sejmiku województwa, który kieruje je do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym 

(publikacja jest warunkiem koniecznym obowiązywania takich aktów).  

Ograniczenia formalne w projektowaniu i uchwalaniu POP i PDK wynikają także z ZTP. 

Mają one charakter formalny i odnoszą się do sposobu formułowania projektu uchwały w sprawie 

POP i PDK jako aktu prawa miejscowego oraz sposobu i trybu ich zmiany. Ograniczenia te zostały 

ujęte w ramy rozdz. VII dotyczącego wskazówek i dobrych praktyk przy tworzeniu uchwał w sprawie 

POP i PDK. 

Uchwała w sprawie POP oraz PDK jest aktem prawa miejscowego i jako taka musi spełniać szereg 

wymogów formalnych (dotyczących trybu jej podjęcia) i materialnych (dotyczące jej treści, a 

zwłaszcza ujętych w jej ramy obowiązków, zakazów, nakazów i sankcji). Wymogi formalne zostały 

wskazane w rozdz. VII niniejszego poradnika. W tym miejscu należy odnieść się do wymogów 

materialnych. Uchwała jako akt prawa miejscowego jest aktem generalnym i abstrakcyjnym. 

Generalność uchwały oznacza, że jest ona skierowana do adresatów rodzajowo określonych, a nie 

imiennie oznaczonych (zindywidualizowanych). Abstrakcyjność oznacza, że akt prawa 

miejscowego podlega wielokrotnemu, niedającemu się z góry określić liczbowo urzeczywistnianiu, 

a nie w pewnej konkretnej sytuacji (skonkretyzowanych)17. W POP i PDK należy unikać regulacji 

przyznających uprawnienia lub nakładających obowiązki na imiennie określone podmioty w ściśle 

określonych sytuacjach. Stanowisko to podzielił NSA, który uznał, że uchwała w sprawie POP musi 

spełniać wymóg abstrakcyjności i generalności aktu prawa miejscowego inaczej podlegałaby 

skonsumowaniu po spełnieniu zawartych w niej obowiązków18. Natomiast źródłem obowiązków 

                                                      
17 G. Kuca, Zasada podziału władzy w Konstytucji RP z 1997 r., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 
2014, s. 129. 
18 Wyrok NSA z dnia 19 sierpnia 2010 r., sygn. II OSK 1159/10. 
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określonych na podstawie art. 84 ust. 1 POŚ będą najczęściej indywidualne akty administracyjne 

niebędące aktami prawa miejscowego i uwzględniające rozwiązania wynikające z programów19. 

Należy przy tym podkreślić, że uchwała w sprawie POP i PDK powinna spełniać podstawowe 

kryteria, tożsame dla wszystkich aktów prawa miejscowego, co oznacza, iż przede wszystkim 

uchwała taka nie powinna wskazywać określonego podmiotu jako zobowiązanego do 

określonego działania. Uchwała taka winna być aktem abstrakcyjnym i generalnym, a wskazanie 

konkretnego podmiotu jest ze strony organu samorządu posunięciem zbyt daleko idącym i 

naruszającym podstawowe zasady wynikające z Konstytucji RP i ZTP. Organ wykonujący 

kompetencję prawodawczą zawartą w upoważnieniu ustawowym jest obowiązany działać ściśle w 

granicach tego upoważnienia i nie jest upoważniony ani do regulowania tego, co zostało już 

ustawowo uregulowane, ani też do wychodzenia poza zakres upoważnienia ustawowego20. 

Problem odpowiedniego sformułowania zapisów POP i PDK, dotyczących nakładania obowiązków 

na podmioty w taki sposób, by nie naruszyć wymogów generalności i abstrakcyjności tych aktów, 

wraz ze wskazaniem przykładowych sformułowań, omówiony został ponadto w Załączniku I punkt 

V niniejszego Poradnika. 

 

Przeciwieństwem norm prawnych, a więc postanowień o generalnym i abstrakcyjnym 

ujęciu, są postanowienia indywidualno-konkretne. Ich cechą szczególną jest to, że adresowane są 

do indywidualnie wskazanego podmiotu, dotyczą konkretnie określonej sprawy czy sytuacji, a ich 

stosowanie ma charakter jednorazowy. Innymi słowy, postanowienia takie nie mają cechy 

powtarzalności, ponieważ raz zastosowane w przypisanym im konkretnym stanie faktycznym 

zostają “skonsumowane” i trącą znaczenie w obiegu prawnym. W szczególności nie można uznać 

za akt o charakterze generalnym i abstrakcyjnym (akt normatywny) takiego aktu, którego “adresat 

jest wymieniony imiennie i nie jest elementem klasy podmiotów, wyodrębnionych ze względu na 

posiadanie określonej cechy, zaś przedmiotem [tego aktu] nie jest klasa zachowań (...) 

Niepowtarzalność [danego aktu], przejawiająca się w wyczerpaniu jego treści poprzez jednorazowe 

zastosowanie przesądza o fakcie, że nie jest on aktem normatywnym, zaś mając podwójnie 

konkretny charakter, jest aktem stosowania prawa, a nie jego stanowienia”21.  

W tym miejscu należy odnieść się do konstrukcji (budowy) uchwały w sprawie POP i PDK 

oraz wątpliwości dotyczących normatywności załącznika do takiej uchwały. 

Zgodnie z § 143 w zw. z §29 ust. 2 ZTP w załącznikach do uchwał zamieszcza się w 

szczególności wykazy, wykresy, wzory, tabele i opisy o charakterze specjalistycznym. Tym samym 

do załączników nie powinno się przenosić elementów treści aktu normatywnego, które mają postać 

zdań oznaczonych jednostkami redakcyjnymi, takimi jak artykuły czy paragrafy.  Na gruncie § 29 

                                                      
19 Zob. J. Rotko, Komentarz do ustawy - Prawo ochrony środowiska - ochrona zasobów środowiska, 
Wrocław 2002, s. 84. 
20 Wyrok NSA z dnia 28 stycznia 2010 r., sygn. akt I OSK 1518/09. 
21 Postanowienie TK z dnia 14 grudnia 1999 r., sygn. U 7/99, OTK ZU nr 7/1999, poz. 170. 
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ZTP powstały rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. W wyroku NSA - Ośrodka 

Zamiejscowego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2003 r., sąd ten uznał, że zamieszczenie 

"Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" w załączniku do uchwały rażąco 

narusza będący jej podstawą art. 19 ust. 1 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków22. W późniejszych wyrokach WSA we Wrocławiu, 

odwołując się do § 29 ZTP, uznawał, że stanowienie norm prawa powszechnie obowiązującego w 

formie załącznika do uchwały rażąco narusza m.in. przepisy art. 41 ust. 1 USG23, art. 7 ust. 1 

USW24. 

Zmiana w podejściu do tego zagadnienia nastąpiła w 2005 r. za sprawą dwóch wyroków NSA. W 

pierwszym wyroku z dnia 7 stycznia 2005 r. NSA uchylił wyrok WSA w Opolu z dnia 20 kwietnia 

2004 r. w sprawie II SA/Wr 206/04. W uzasadnieniu NSA stwierdził m.in., że z art. 41 ustawy o 

samorządzie gminnym nie wynika, jak ma wyglądać systematyka wewnętrzna takiej uchwały, a w 

szczególności przepis ten nie zakazuje, aby uchwała zawierała załączniki stanowiące jej integralną 

część (OSK 1007/04, CBOSA). W drugim wyroku z dnia 7 kwietnia 2005 r. NSA uchylił wyrok WSA 

we Wrocławiu z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie III SA/Wr 49/04. W uzasadnieniu NSA wskazał 

m.in., że załącznik do uchwały ma taką samą wagę jak sama uchwała, "nie ma bowiem oparcia w 

obowiązujących przepisach stwierdzenie, że załącznik do uchwały wydanej na podstawie 

przepisów upoważniających zamieszczonych w ustawie, nie ma charakteru normatywnego, a tym 

samym, że zamieszczenie statutu województwa w załączniku do uchwały w sprawie przyjęcia 

statutu, stanowi istotne naruszenie prawa i pozbawia ten akt rangi obowiązującego przepisu prawa 

miejscowego" (OSK 1356/04, LEX nr 176132). Od tej pory w orzecznictwie WSA25 utrwaliła się 

interpretacja, że zawarcie "części artykułowanej" w załączniku do aktu prawnego stanowi 

naruszenie § 29 ZTP, ale jest to nieistotne naruszenie prawa, które nie prowadzi do uznania 

danego aktu za nieważny26.  

Jak już wspomnieliśmy uchwała w sprawie POP i PDK jako akt prawa miejscowego podlega 

obligatoryjnemu ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Dziennik taki wydawany jest 

przez wojewodę. Obowiązkiem terenowych organów administracji rządowej oraz organów 

samorządu terytorialnego jest udostępnianie nieodpłatnie Dzienniku Ustaw i Monitora Polski lub 

zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, w tym orzeczeń:  1)   do wglądu 

i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego; 2)   w postaci elektronicznej do powszechnego 

wglądu w godzinach pracy urzędów obsługujących te organy, w miejscu do tego przeznaczonym i 

                                                      
22 Sygn. akt II SA/Wr 1389/03, OwSS 2004, nr 1, poz. 14. 
23 Zob. Wyrok z dnia 23 stycznia 2004 r., II SA/Wr 2718/03, CBOSA. 
24 Zob. wyrok z dnia 18 maja 2004 r., III SA/Wr 49/04, CBOSA. 
25 Zob. Wyroki WSA: w Bydgoszczy z dnia 2 września 2008 r., II SA/Bd 451/08, CBOSA, w Gorzowie 
Wielkopolskim z dnia 10 lipca 2008 r., II SA/Go 344/08, CBOSA, w Krakowie, wyroki z dnia 16 maja 
2006 r.: III SA/Kr 105/06, III SA/Kr 106/06, III SA/Kr 107/06, III SA/Kr 109/06, III SA/Kr 110/06, III SA/Kr 
111/06, III SA/Kr 112/06, III SA/Kr 113/06, CBOSA i wiele innych. 
26 G. Wierczyński, Regulowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2009.  
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powszechnie dostępnym (art. 26 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych).  

 Należy podkreślić, że począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. dzienniki urzędowe, w których 

ogłasza się akty normatywne i inne akty prawne wydawane są w wersji elektronicznej. Wymagania 

techniczne dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne 

określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. Dokumenty 

elektroniczne zawierające akty normatywne i inne akty prawne, podlegające ogłoszeniu sporządza 

się w formacie XML (§ 3 ust. 1 rozporządzenia z 2011 r.). Dokumenty te muszą być zgodne z 

wzorami aktów ogłoszonymi w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych oraz 

na stronie internetowej www.dziennikiurzedowe.gov.pl. Wzory aktów podlegających ogłoszeniu 

ustala Prezes Rady Ministrów. W razie wprowadzenia nowego wzoru aktu w centralnym 

repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych niezwłocznie pojawia się informacja w 

Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  

W skład schematu XML wchodzą w szczególności znaczniki XML zawierające mechanizmy 

do przedstawienia:  1) budowy aktu podlegającego ogłoszeniu, w szczególności podziału na 

jednostki redakcyjne i ich systematyzacji; 2) zawartości tekstowej poszczególnych jednostek 

systematyzacyjnych i ich nazw, o ile są tytułowane; 3) włączonych w treść aktu podlegającego 

ogłoszeniu elementów zewnętrznych przechowywanych w osobnych dokumentach 

elektronicznych, w szczególności obrazów, znaków graficznych, map, wykresów, zwanych dalej 

"elementami zewnętrznymi". 

Mechanizmy do przedstawienia elementów zewnętrznych przyjmują postać adresów względnych 

wobec katalogu zawierającego akty podlegające ogłoszeniu. Elementy zewnętrzne są włączone 

do aktu podlegającego ogłoszeniu w postaci umożliwiającej osiągnięcie jakości prezentacji 

niepozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości. 

Załącznik do aktu podlegającego ogłoszeniu może być przekazany do ogłoszenia w 

postaci: 

  1)  pliku XML o strukturze specyficznej dla danego rodzaju załącznika wraz ze schematem 

zdefiniowanym w formacie XSD oraz wygenerowaną na podstawie tego pliku wizualizacją w 

formacie PDF zgodnym z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych 

określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zwanymi dalej 

"minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych"; 

  2)  pliku XML w jednym z formatów określonych w minimalnych wymaganiach dla systemów 

teleinformatycznych, którego postać: 

a)      umożliwia konwersję do pliku PDF, 
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b)   umożliwia, bez konieczności dokonywania zmian w dokumencie, wydruk treści w 

formacie A4 w jakości prezentacji niepozostawiającej wątpliwości co do treści 

dokumentu; 

  3)  pliku PDF generowanego w sposób umożliwiający przeszukiwanie tekstu dokumentu, którego 

postać umożliwia, bez konieczności dokonywania zmian w dokumencie, wydruk treści w 

formacie A4 w jakości prezentacji niepozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu.  

W uzasadnionych przypadkach załączniki, mogą być przekazane w innym formacie 

arkusza, który został uprzednio uzgodniony z organem wydającym dziennik urzędowy. 

Mechanizmy do przedstawienia załączników przyjmują postać adresów względnych wobec 

katalogu zawierającego akty podlegające ogłaszaniu. Dopuszczalna wielkość załącznika wynosi 

20 MB. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przekazywanie większych załączników o 

wielkości uprzednio uzgodnionej z organem wydającym dziennik urzędowy. Załączniki posiadają 

nagłówek zgodny ze standardem wizualizacji określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.  

Dokumenty elektroniczne wraz z załącznikami oraz elementami zewnętrznymi opatrywane 

są przez upoważniony do wydania aktu podlegającego ogłoszeniu organ bezpiecznym podpisem 

elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanym przy pomocy 

kwalifikowanego certyfikatu. Bezpieczny podpis elektroniczny dokumentów elektronicznych wraz z 

załącznikami oraz elementami zewnętrznymi sporządza się zgodnie ze specyfikacją techniczną 

formatu podpisu określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia.  

Strona główna dziennika urzędowego zawiera wyłącznie informacje związane z aktami 

podlegającymi ogłoszeniu, w szczególności:  1) nazwę dziennika urzędowego; 2) godło 

Rzeczypospolitej Polskiej; 3)   nazwę organu wydającego dziennik urzędowy; 4) odnośniki do 

poszczególnych pozycji; 5)  odnośniki do narzędzi służących do wyszukiwania ogłoszonych aktów 

podlegających ogłoszeniu; 6) informację o dostępie i sposobie zabezpieczania.  

Organ wydający dziennik urzędowy umieszcza na stronie głównej dziennika urzędowego: 

1) odnośniki do certyfikatów osób upoważnionych do podpisywania aktów podlegających 

ogłoszeniu; 2) odnośniki do aplikacji służących do weryfikacji podpisów, 3) inne informacje, 

odnośnie do których obowiązek zamieszczenia wynika z odrębnych przepisów. 

Organ wydający dziennik urzędowy umieszcza odnośnik do strony głównej dziennika 

urzędowego na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, o której mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z 

późn. zm.). Rządowe Centrum Legislacji umieszcza na stronie internetowej 

www.dziennikiurzedowe.gov.pl odnośniki do stron głównych dzienników urzędowych. Akty 

podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formacie PDF albo w formacie XML w sposób umożliwiający 

wizualizację treści w postaci pliku PDF. Autentyczność i integralność dzienników urzędowych, 

zbiorów aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę oraz innych aktów 
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podlegających ogłoszeniu jest zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym organu 

lub osoby upoważnionej przez organ wydający dziennik urzędowy. Do udostępniania dzienników 

urzędowych, zbiorów aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę oraz innych 

aktów podlegających ogłoszeniu są używane: 1) środki komunikacji elektronicznej spełniające 

wymagania określone w minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych; 2) 

informatyczne nośniki danych spełniające wymagania określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 5 ust. 2c i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach27.   

                                                      
27 Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016. 
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ROZDZIAŁ III. Rola organów administracji publicznej w realizacji POP i PDK. 

 

3.1. Rola organów administracji publicznej na poziomie województwa: Wojewoda (w tym: 

Centrum Zarządzania Kryzysowego), WIOŚ, RDOŚ, GDDKiA. 

 

3.1.1. Wojewoda 

 

Rola wojewody w zakresie realizacji POP i PDK została określona w art. 96a Prawa 

ochrony środowiska. Przepis ten stanowi, że wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora 

ochrony środowiska sprawuje nadzór w zakresie: 1) terminowego uchwalania programów ochrony 

powietrza i planów działań krótkoterminowych oraz 2) wykonywania zadań określonych w 

programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych przez wójta, burmistrza, lub 

prezydenta miasta, starostę oraz inne podmioty. Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca nie jest 

w pełni konsekwentny, gdyż używa zamiennie dwóch różnych pojęć: „nadzór” oraz „kontrola” 

traktując je jako synonimy. Analiza wskazanego wyżej przepisu w oparciu o kryterium 

przedmiotowe pozwala jednak  przypisać ustawodawcy intencję, w myśl której mamy do czynienia 

z nadzorem, czyli zespołem czynności obejmujących poza porównaniem stanu istniejącego ze 

stanem pożądanym (właściwym dla kontroli) również zespół działań zmierzających do wydania 

wiążących zaleceń (cecha odróżniająca nadzór od kontroli). Zakres podmiotowy czynności 

nadzorczych obejmuje: wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz starostę. Do postępowania 

kontrolnego (nadzorczego) stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 

Środowiska. 

Postępowanie nadzorcze wojewody obejmuje też ocenę legalności uchwał w sprawie POP 

i PDK, co jest konsekwencją art. 3 us.t 1 pkt 4 WARW, który stanowi, że wojewoda jest organem 

nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków pod względem 

legalności. Zgodnie z art. 81 USW marszałek województwa przedstawia wojewodzie uchwały 

sejmiku województwa w sprawie POP i PDK w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia. O nieważności 

uchwały w całości lub w części orzeka wojewoda w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 

doręczenia uchwały (art. 82 ust. 1 USW). Powyższy termin ma charakter zawity, co oznacza, że 

nie podlega on przywróceniu ani nie może być przerwany lub zawieszony przez czynność organu 

nadzoru. Także konieczność przeprowadzenia przez wojewodę dodatkowych czynności 

dowodowych nie ma wpływu na bieg powyższego terminu28.  Po upływie tego terminu organ 

nadzoru nie może we własnym zakresie stwierdzić nieważności uchwały organu samorządu 

województwa. W tym przypadku organ nadzoru może zaskarżyć uchwałę do sądu 

                                                      
28 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 31 października 2008 r., IV SA/Gl 386/08, LEX nr 1075013. 
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administracyjnego (art. 82c ust. 1 USW). Wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia 

nieważności uchwały lub w toku tego postępowania, wojewoda może wstrzymać wykonanie POP 

lub PDK (art. 82 ust. 2 USW). Jeśli organ nadzoru zaskarżył uchwałę do wojewódzkiego sądu 

administracyjnego to wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania uchwały w sprawie POP i 

PDK należy do sądu (art. 82c ust. 2 USW). Rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zawierać 

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi do sądu 

administracyjnego (art. 82 ust. 4 USW). W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ 

nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę wydano z 

naruszeniem prawa (art. 82 ust. 5 USW). Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności 

uchwały w sprawie POP lub PDK prowadzi się na podstawie przepisów KPA. Na rozstrzygnięcie 

nadzorcze przysługuje skarga do wojewódzkiego sadu administracyjnego w ciągu 30 dni od 

doręczenia tego rozstrzygnięcia. Sąd administracyjny wyznacza rozprawę nie później niż w ciągu 

30 dni od dnia wpłynięcia skargi do sądu (art. 82b USW). 

Wojewoda jest także odpowiedzialny za przekazywanie środków finansowych z budżetu 

państwa na zadania związane z uchwalaniem POP. Jak stanowi bowiem art. 378 ust. 4 POŚ, takie 

zadania samorządu województwa, jak m.in. opracowywanie przez zarząd województwa i 

przedstawianie do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i 

starostom projektów uchwał w sprawie POP, określanie przez sejmik województwa w drodze 

uchwały POP, opracowywanie projektu aktualizacji POP, a także opracowywanie przez zarząd 

województwa PDK, są zadaniami z zakresu administracji rządowej, czyli tzw. zadaniami zleconymi. 

Dlatego też środki finansowe na te zadania przekazywane są w formie dotacji celowych z budżetu 

państwa. Zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1115), dotacje celowe są przekazywane przez 

wojewodów, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 

Nieco inaczej kształtuje się rola wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, 

który w przypadku ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, 

dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu informuje właściwe organy o konieczności 

podjęcia działań określonych planem działań krótkoterminowych (art. 92 ust. 1d POŚ). Formułując 

ten obowiązek ustawodawca nie zdecydował się na wskazanie konkretnych organów, które 

powinny być poinformowane o takim ryzyku, ale użył szerokiego i ogólnego określenia „właściwe 

organy”. Można zatem uznać, że będą to w pierwszej kolejności organy uprawnione do 

przygotowania projektu uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych, czyli zarząd 

województwa (art. 91 ust. 3a POŚ), a w dalszej kolejności inne organy uczestniczące w procedurze 

przygotowania takiego projektu. Dodatkowo wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego 

zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia społeczeństwa oraz podmiotów określonych 

w art. 92 ust. 2 pkt 1 (czyli: podmioty korzystające ze środowiska, obowiązane do ograniczenia lub 

zaprzestania wprowadzania z instalacji gazów lub pyłów do powietrza), w sposób zwyczajowo 

przyjęty na danym terenie, o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, 
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dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu oraz o wystąpieniu przekroczenia poziomu 

alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji (art. 93 ust. 1 POŚ).  Ustawodawca nie 

precyzuje pojęcia „sposobu zwyczajowo przyjętego na danym terenie”. Niemniej należy sądzić, że 

będą to różne formy informowania społeczeństwa występujące i akceptowane w danym regionie. 

Może to być np. powiadomienie w formie obwieszczenia, ogłoszenia w lokalnej prasie, radio czy 

telewizji bądź za pomocą innych środków spotykanych w danym regionie).  Minimalne wymogi 

dotyczące zawartości merytorycznej powiadomienia formułuje art. 93 ust. 2 POŚ. Przepis ten 

stanowi, że powiadomienie powinno zawierać w szczególności: 1)   datę, godzinę i obszar, na 

którym wystąpiło ryzyko przekroczenia albo przekroczenie, oraz przyczyny tego stanu; 

2)   prognozy zmian poziomów substancji w powietrzu łącznie z przyczynami tych zmian, obszaru, 

którego dotyczy, oraz czasu trwania przekroczenia albo ryzyka jego wystąpienia; 3)   wskazanie 

grup ludności wrażliwych na przekroczenie, obejmujących w szczególności osoby starsze i dzieci, 

oraz środki ostrożności, które mają być przez nie podjęte; 4)   informację o obowiązujących 

ograniczeniach i innych środkach zaradczych. Należy podkreślić, że ustawodawca wskazuje 

jedynie na minimalną zawartość merytoryczną takiego powiadomienia. Nic nie stoi na 

przeszkodzie, żeby w takim zawiadomieniu były też zawarte inne, ważne z punktu widzenia 

społeczeństwa informacji dotyczących ryzyka wystąpienia przekroczeń.  

 

3.1.2. WIOŚ 

 

 Rola WIOŚ obejmuje dokonanie klasyfikacji stref, przeprowadzenia pomiarów oraz ocenę 

poziomów substancji w powietrzu, a nadto sprawowanie nadzoru nad realizacją POP i PDK.. Do 

obowiązków WIOŚ należy też przekazanie GIOŚ informacji dotyczących klasyfikacji stref, 

przeprowadzenia pomiarów oraz oceny poziomów substancji w powietrzu.  

 

1. (art. 88 POŚ) - dokonuje przynajmniej co 5 lat klasyfikacji stref, odrębnie pod kątem 

poziomu każdej substancji, wyodrębniając strefy, w których: 1)   przekroczone są poziomy 

dopuszczalne; 2)  przekroczone są poziomy docelowe; 3)  przekroczone są poziomy celów 

długoterminowych; 4)   poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego i jest wyższy 

od górnego progu oszacowania; 5)  poziom substancji nie przekracza poziomu docelowego i jest 

wyższy od górnego progu oszacowania; 6)   poziom substancji nie przekracza górnego progu 

oszacowania i jest wyższy od dolnego progu oszacowania; 7)   poziom substancji nie przekracza 

dolnego progu oszacowania. Górny oraz dolny próg oszacowania oznacza procentową część 

dopuszczalnego albo docelowego poziomu substancji w powietrzu. Należy zwrócić uwagę, że 

WIOŚ zobowiązany jest przeprowadzić klasyfikację pod kątem poziomu określonej substancji 

przed upływem 5 lat, jeżeli od poprzedniej klasyfikacji całkowita krajowa ilość tej substancji 

wprowadzanej do powietrza ulegnie zmianie o co najmniej 20%. 
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2. (art. 89 POŚ) – dokonuje, w terminie do 30 kwietnia każdego roku, oceny poziomów 

substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni oraz odrębnie dla każdej substancji 

dokonując klasyfikacji stref, w których poziom odpowiednio: 1) przekracza poziom dopuszczalny 

powiększony o margines tolerancji; 2) mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem 

dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji; 3) nie przekracza poziomu dopuszczalnego; 

4) przekracza poziom docelowy; 5) nie przekracza poziomu docelowego; 6) przekracza poziom 

celu długoterminowego; 7) nie przekracza poziomu celu długoterminowego. Obowiązkiem 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska jest niezwłoczne przekazanie tej oceny oraz 

klasyfikacji zarządowi województwa (art. 89 ust. 1a POŚ). Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny 

pojawi się ryzyko wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego 

lub docelowego substancji w powietrzu zarząd województwa zobowiązany jest do opracowania 

projektu uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych (art. 92 ust. 1 POŚ). Należy zwrócić 

uwagę, że w przypadku udokumentowania wpływu zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł 

naturalnych lub solenia i piaskowania dróg w okresie zimowym na poziom substancji w powietrzu, 

wojewódzki inspektor ochrony środowiska może, kierując się stopniem wpływu zanieczyszczeń 

pochodzących z tych źródeł na przekroczenia poziomów dopuszczalnych, uwzględnić w ocenie 

poziomów substancji w powietrzu wpływ tych zanieczyszczeń (art. 89 ust. 1b POŚ). 

 

3. (art. 90 POŚ) -  dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu na podstawie 

pomiarów lub innych metod oceny (art. 90 ust. 1 POŚ). Ocena ta odbywa się w oparciu o zasady 

określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. poz. 1032).  Oceny poziomów 

substancji w powietrzu dokonuje się w strefach w odniesieniu do: 1)   dopuszczalnych poziomów 

substancji w powietrzu powiększonych o margines tolerancji; 2)   dopuszczalnych poziomów 

substancji w powietrzu określonych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na 

ochronę roślin, a także w odniesieniu do alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu; 

3)   docelowych poziomów substancji w powietrzu; 4)   poziomów celów długoterminowych 

substancji w powietrzu. Istotne znaczenia praktyczne mają tu złączniki do wskazanego wyżej 

rozporządzenia, w których ujęte są: załącznik nr 1 - górne i dolne progi oszacowania dla benzenu, 

dwutlenku azotu, tlenków azotu, dwutlenku siarki, ozonu, tlenku węgla, pyłu zawieszonego pm2,5 

i pyłu zawieszonego pm10 oraz ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym 

pm10, a także dopuszczalne częstości ich przekraczania, załącznik nr 2 – kryteria lokalizacji 

punktów poboru próbek substancji, załącznik nr 3 - minimalna liczba stałych punktów pomiarowych, 

załącznik nr 4 - wykaz substancji, które przyczyniają się do tworzenia ozonu przyziemnego w 

powietrzu, załącznik nr 5 - zakres pomiarów zanieczyszczeń w punktach pomiarowych tła 

regionalnego pod kątem składu chemicznego pyłu zawieszonego, rtęci całkowitej w stanie 

gazowym oraz depozycji całkowitej zanieczyszczeń na obszarach tła regionalnego, załącznik nr 6 

- metodyki referencyjne oraz wymagania dotyczące jakości pomiarów i innych metod oceny, 
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załącznik nr 7 - zakres dokumentacji dotyczącej uzasadnienia lokalizacji punktów pomiarowych, 

załącznik nr 8 - kryteria kontroli poprawności danych dotyczących substancji w powietrzu w trakcie 

ich agregacji i obliczania parametrów statystycznych dla substancji.  

WIOŚ jest zobowiązany do przekazania GIOŚ wyników:  

1) klasyfikacji stref,  

2) przeprowadzonych pomiarów,  

3) ocen poziomów substancji w powietrzu,  

4) informacji o stwierdzonych przekroczeniach alarmowych poziomów substancji 

w powietrzu przez wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego (art. 94 ust. 1 pkt 

1-4 POŚ). 

 

Ad. 1. Wyniki klasyfikacji stref WIOŚ przekazuje GIOŚ w terminie do dnia 30 czerwca 

roku następującego po ostatnim roku kalendarzowym, z którego dane wykorzystano do dokonania 

klasyfikacji stref.  Zakres przekazywanych informacji o wynikach klasyfikacji stref, jest określony w 

załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie 

zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza. Wyniki 

klasyfikacji stref przekazuje się w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej lub w 

układzie systemu teleinformatycznego wdrożonego przez GIOŚ oraz w postaci papierowej. 

Ad. 2. Wyniki pomiarów WIOŚ przekazuje GIOŚ w terminach: 

1) do dnia 15 listopada roku poprzedzającego wykonanie pomiarów jakości powietrza na 

podstawie art. 89 ustawy - informacje dotyczące programu pomiarowego; 

2) do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni - zweryfikowane roczne serie wyników 

pomiarów poziomów substancji w powietrzu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 90 ust. 3 ustawy; 

3) do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy - wstępnie 

zweryfikowane miesięczne serie wyników pomiarów poziomów substancji w powietrzu uzyskanych 

za pomocą metod automatycznych i manualnych, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, z wyjątkiem wyników pomiarów składu chemicznego pyłu 

zawieszonego PM10 i PM2.5, depozycji całkowitej i rtęci całkowitej w stanie gazowym; 

4) do 60 dni od końca miesiąca, w którym były prowadzone pomiary - wstępnie 

zweryfikowane miesięczne serie wyników pomiarów poziomów ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i 

benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10; 

5) do 90 dni od końca miesiąca, w którym były prowadzone pomiary - wstępnie 

zweryfikowane miesięczne serie wyników pomiarów poziomów substancji w pyle PM2.5, masy 

całkowitej zanieczyszczeń, która przedostaje się z atmosfery na powierzchnię na określonym 

obszarze w danym czasie (depozycja całkowita), i rtęci całkowitej w stanie gazowym; 
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6) niezwłocznie - niezweryfikowane wyniki pomiarów z punktu pomiarowego, w którym są 

prowadzone ciągłe automatyczne pomiary stężeń zanieczyszczeń. 

Zakres przekazywanych wyników pomiarów jest określony w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu 

przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.  Wyniki przekazuje się w 

postaci elektronicznej, w układzie systemu teleinformatycznego wdrożonego przez GIOŚ, za 

pomocą tego systemu. 

Ad. 3. Wyniki corocznej oceny poziomów substancji w powietrzu i wyniki klasyfikacji 

stref WIOŚ przekazuje GIOŚ w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku za rok poprzedni.  

Zakres przekazywanych wyników jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji 

dotyczących zanieczyszczenia powietrza. Wyniki przekazuje się w postaci elektronicznej, w 

układzie systemu teleinformatycznego wdrożonego przez Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska, za pomocą poczty elektronicznej oraz w postaci papierowej. 

Ad. 4. Informacje o stwierdzonym w dniu poprzednim przekroczeniu poziomu 

alarmowego substancji w powietrzu WIOŚ przekazuje GIOŚ nie później niż do godziny 10.00 

danego dnia roboczego. Zakres przekazywanych informacji jest określony w załączniku nr 4 do 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu 

przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza. Informacje przekazuje się w 

postaci elektronicznej, w układzie systemu teleinformatycznego wdrożonego przez Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska, za pomocą tego systemu. 

Na podstawie przedstawionych wyników GIOŚ dokonuje zbiorczej oceny jakości powietrza 

w skali kraju (art. 94 ust. 1a POŚ).  

WIOŚ jest też zobowiązany do powiadomienia wojewódzkiego zespół zarządzania 

kryzysowego o przekroczeniu poziomów zobowiązujących do podjęcia działań określonych w 

planach działań krótkoterminowych (art. 94 ust. 1c POŚ). 

WIOŚ - Główny Inspektor Ochrony Środowiska podejmuje współpracę, za pośrednictwem 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego dla obszaru, na którym stwierdzono 

ryzyko przekroczeń, z organem właściwym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz 

Komisją Europejską w zakresie oceny i zapewnienia pomiarów jakości powietrza (art. 92 ust. 7 

POŚ). 

WIOŚ odgrywa też istotną rolę w zakresie realizacji POP i PDK. Rola ta obejmuje 

sprawowanie – w imieniu wojewody – nadzoru w zakresie 1) terminowego uchwalania programów 

ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych29 oraz 2) wykonywania zadań określonych 

                                                      
29 Należy zwrócić uwagę, że na gruncie POŚ brak jednoznacznych podstaw prawnych do podejmowania 
czynności nadzorczych w zakresie terminowości aktualizacji POP. Zgodnie z art. 91 ust. 9e POŚ, 
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w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych przez wójta, burmistrza, lub 

prezydenta miasta, starostę oraz inne podmioty (art. 96a ust. 1 POŚ). Nadzór ten sprawowany jest 

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (art. 96a ust. 

6 POŚ). Przepisy tej ustawy stosowane są wprost, ale z zachowaniem czterech zasadniczych 

odrębności. Po pierwsze, wojewódzki inspektor ochrony środowiska w wyniku przeprowadzonej 

kontroli może wydać zalecenia pokontrolne (art. 96a ust. 3 POŚ). Po drugie, kontrolowany organ 

może zgłosić na piśmie zastrzeżenia do zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od dnia ich 

doręczenia (art. 96a ust. 4 POŚ). Zastrzeżenia te kierowane są do wojewódzkiego inspektora 

ochrony środowiska, a nie do organu wyższej instancji. W razie ich wniesienia podmiot, który wniósł 

zastrzeżenia nie jest zobowiązany do wykonania zaleceń dopóki, dopóty wojewódzki inspektor 

ochrony środowiska nie ustosunkuje się do tych zastrzeżeń. Po trzecie, wojewódzki inspektor 

ochrony środowiska ustosunkowuje się do zastrzeżeń kontrolowanego organu w terminie 14 dni 

od dnia ich doręczenia (art. 96a ust. 5 POŚ). Po czwarte, kontrolowany organ, w terminie 30 dni 

od dnia doręczenia ustosunkowania się wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska do jego 

zastrzeżeń, powiadamia go o realizacji zaleceń pokontrolnych i zawartych w nich uwag i wniosków, 

mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska zastrzeżeń (art. 96a ust. 6 POŚ). Ustawodawca nie daje możliwości ewentualnego 

przedłużenia terminu 30 dniowego. W praktyce może to spowodować, że wykonanie nałożonych 

obowiązków nie jest możliwe.  

 

3.1.3. RDOŚ 

 

Brak podstaw prawnych 

 

3.1.4. GDDKiA 

 

Brak podstaw prawnych  

 

3.2. Rola administracji samorządowej na szczeblu województwa 

 

                                                      
przepisy dotyczące trybu przyjmowania programu ochrony powietrza stosuje się odpowiednio jedynie 
do jego aktualizacji. Tym samym należałoby rozważyć możliwość rozszerzenia uprawnień WIOŚ o 
nadzór nad terminowym aktualizowaniem POP i PDK. 
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Rola administracji samorządowej na szczeblu województwa jest bezpośrednio związana z 

przygotowaniem i uchwaleniem programów ochrony powietrza oraz planów działań 

krótkoterminowych. Można to ująć w następujący sposób: 

Po pierwsze, zarząd województwa, dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, w 

terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania wyników poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji 

stref, opracowuje i przedstawia do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub 

prezydentom miast i starostom, projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, mającego 

na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia 

ekspozycji (art. 91 ust. 1 POŚ). Jeżeli w strefach są przekroczone poziomy dopuszczalne 

substancji, zarząd województwa, opracowuje projekt uchwały w sprawie programu ochrony 

powietrza lub jego aktualizacji, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych 

(art. 91 ust. 3a POŚ). 

Po drugie, zarząd województwa, dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 4, w terminie 

15 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji 

stref, opracowuje i przedstawia do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub 

prezydentom miast i starostom projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, mającego 

na celu osiągnięcie poziomów docelowych substancji w powietrzu. 

Po trzecie, sejmik województwa, w terminie 18 miesięcy od dnia otrzymania wyników 

oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref określa, w drodze uchwały, program 

ochrony powietrza (art. 91 ust. 3 POŚ). 

Po czwarte, jeżeli przyczyny wywołujące przekroczenia dopuszczalnych lub docelowych 

poziomów substancji w powietrzu w strefach, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 lub 4, występują 

na terenie innego województwa niż zlokalizowane są strefy, właściwe zarządy województw 

współdziałają przy sporządzaniu programów ochrony powietrza, o których mowa w ust. 3 lub 5, w 

zakresie wymiany informacji o ewentualnych źródłach przekroczeń poziomów substancji w 

powietrzu oraz przykładowych działaniach mających na celu ich ograniczenie. 

Po piąte, zarząd województwa, zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, 

którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony powietrza (art. 91 ust. 9 POŚ). 

Po szóste, zarząd województwa przy opracowaniu projektu uchwały w sprawie programu 

ochrony powietrza powinien uwzględniać przeprowadzone przez zarząd województwa analizy 

udziału w przekroczeniach poziomów substancji w powietrzu poszczególnych grup źródeł emisji 

tych substancji i określać odpowiednie działania naprawcze w przypadku przekroczenia 

obowiązujących poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych substancji (art. 91 ust. 9a 

POŚ). 
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Po siódme, zarząd województwa przy opracowaniu projektu programu ochrony powietrza 

powinien uwzględniać cele zawarte w innych dokumentach planistycznych i strategicznych, w tym 

w krajowym programie ochrony powietrza, wojewódzkich programach ochrony środowiska, 

regionalnych programach operacyjnych i koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju (art. 

91 ust. 9b POŚ). 

Po ósme, zarząd województwa, w przypadku stref, dla których programy ochrony powietrza 

zostały uchwalone, a standardy jakości powietrza są przekraczane, jest obowiązany opracować 

projekt aktualizacji programu w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie uchwały sejmiku 

województwa w sprawie programu ochrony powietrza, określając w nim działania ochronne dla 

grup ludności wrażliwych na przekroczenie, obejmujących w szczególności osoby starsze i dzieci 

(art. 91 ust. 9c POŚ). 

Po dziewiąte, zarząd województwa po określeniu krajowego celu redukcji narażenia, jest 

obowiązany opracować projekt aktualizacji programu ochrony powietrza, określając dodatkowe 

działania mające na celu osiągnięcie krajowego celu redukcji narażenia (art. 91 ust. 9d POŚ). 

Po dziesiąte, zarząd województwa, w przypadku występowania na obszarze województwa 

stref, w których poziom przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji 

możliwe jest złożenie powiadomienia o zamiarze odroczenia do dnia 1 stycznia 2015 r. terminów 

osiągnięcia poziomów dopuszczalnych w przypadku dwutlenku azotu i benzenu, pod warunkiem 

że uchwalony został program ochrony powietrza z uwzględnieniem szczegółowych wymagań 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 91 ust. 10 (art. 91b ust. 1 POŚ). 

Obowiązkiem zarządu województwa jest przekazanie takiego powiadomienia wraz z programem 

ochrony powietrza dla danej strefy ministrowi właściwemu do spraw środowiska (art. 91b ust. 2 

POŚ). Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje powiadomienie Komisji Europejskiej za 

pośrednictwem Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej (art. 

91b ust. 3 POŚ). Odroczenie jest możliwe po wydaniu decyzji przez Komisję Europejską (art. 91b 

ust. 4 POŚ). 

Po jedenaste, zarząd województwa, w przypadku wystąpienia w danej strefie 

przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu w 

terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania informacji o tym ryzyku od wojewódzkiego inspektora 

ochrony środowiska, opracowuje i przedstawia do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom 

lub prezydentom miast i starostom projekt uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych 

(art. 92 ust. 1 POŚ). 

Po dwunaste, sejmik województwa, w terminie 18 miesięcy od dnia otrzymania informacji 

o ryzyku, od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, określa, w drodze uchwały, plan 

działań krótkoterminowych (art. 92 ust. 1c POŚ). 

Po trzynaste, minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem zarządu województwa, w przypadku 
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wystąpienia na terytorium RP ryzyka przekroczeń poziomów dopuszczalnych albo przekroczeń 

poziomów docelowych lub dopuszczalnych, powiększonych o margines tolerancji, lub poziomów 

alarmowych oraz celów długoterminowych, spowodowanych przenoszeniem zanieczyszczeń z 

terytorium innego państwa, prowadzi konsultacje z właściwym organem tego państwa w celu 

analizy możliwości wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka przekroczeń oraz skutków i czasu 

trwania zaistniałych przekroczeń (art. 92a ust. 1 POŚ). Takie konsultacje zarząd województwa 

prowadzi też w razie W przypadku uzyskania od innego państwa informacji o wystąpieniu ryzyka 

przekroczeń poziomów dopuszczalnych albo przekroczeń poziomów docelowych lub 

dopuszczalnych, powiększonych o margines tolerancji, lub poziomów alarmowych oraz celów 

długoterminowych, spowodowanych przenoszeniem zanieczyszczeń z terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (art. 92a ust. 2 POŚ). Obowiązkiem zarządu województwa jest 

niezwłoczne poinformowanie ministra właściwego do spraw środowiska o wynikach konsultacji (art. 

92a ust. 3 POŚ). W przypadku konieczności podjęcia działań stwierdzonych po konsultacjach, na 

wniosek innego państwa, minister właściwy do spraw środowiska podejmuje współpracę, za 

pośrednictwem zarządu województwa właściwego dla danego obszaru, mając na celu 

przygotowanie i realizację wspólnych programów ochrony powietrza lub planów działań 

krótkoterminowych, obejmujących strefy terytorium innego państwa (art. 92a ust. 4 POŚ). Minister 

właściwy do spraw środowiska podejmuje współpracę, za pośrednictwem zarządu województwa 

właściwego dla obszaru, na którym stwierdzono ryzyko przekroczeń, z innymi państwami 

członkowskimi Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską w zakresie koordynacji na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej wspólnych programów ochrony powietrza lub planów działań 

krótkoterminowych, w tym wymiany informacji o ewentualnych źródłach przekroczeń poziomów 

substancji w powietrzu oraz przykładowych działaniach mających na celu ograniczenie tych 

przekroczeń (art. 92a ust. 6 POŚ).  

Po czternaste, zarząd województwa, w terminie 18 miesięcy od dnia otrzymania wyników 

oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref przekazuje ministrowi właściwemu do 

spraw środowiska informację o uchwaleniu przez sejmik województwa programów ochrony 

powietrza. Zarząd województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska 

informację o uchwaleniu przez sejmik województwa planu działań krótkoterminowych (art. 94 ust. 

2 POŚ). Zarząd województwa, co 3 lata, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska 

sprawozdanie z realizacji programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych 

począwszy od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie określenia programu ochrony powietrza lub 

planu działań krótkoterminowych do dnia zakończenia realizacji odpowiednio tego programu lub 

planu (art. 94 ust. 2a POŚ). Jeżeli realizacja programu ochrony powietrza lub planu działań 

krótkoterminowych jest zaplanowana na okres krótszy niż 3 lata, sprawozdanie zarząd 

województwa przedkłada najpóźniej 6 miesięcy po zakończeniu realizacji tego programu lub 

planu. (art. 94 ust. 2b POŚ).  
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Po piętnaste, sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia 

negatywnemu oddziaływaniu na środowisko lub na zabytki określić dla terenu województwa bądź 

jego części rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania, a także sposób realizacji i 

kontroli tego obowiązku (art. 96 POŚ).  

 

3.3. Rola administracji samorządowej na szczeblu powiatowym 

 

Rola administracji samorządowej na szczeblu powiatu sprowadza się do udziału starosty 

w: Po pierwsze, opiniowaniu projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza oraz planu 

działań krótkoterminowych oraz Po drugie, wykonania zadań określonych w obowiązującym 

programie ochrony powietrza oraz planie działań krótkoterminowych w zakresie wynikającym z 

ustawy o samorządzie powiatowym. 

Obowiązek opiniowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza oraz 

planu działań krótkoterminowych wynika odpowiednio z art. 91 ust. 1 oraz 92  ust. 1 POŚ. W obu 

przypadkach starosta zobowiązany jest do wydania opinii w terminie miesiąca od dnia otrzymania 

projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych 

(art. 91 ust. 6 oraz art. 92 ust. 1a POŚ). Opinia jest przy tym traktowana jako najsłabsza forma 

współdziałania organów administracji samorządowej i nie ogranicza swobody uznania samorządu 

województwa w zakresie formułowania zawartości merytorycznej programu ochrony powietrza 

oraz planu działań krótkoterminowych, oczywiście przy zachowaniu ich zgodności z innymi 

przepisami w tym w szczególności dotyczącymi konieczności respektowania wymogów stawianych 

aktom prawa miejscowego.  Niemniej pominięcie etapu opiniowania stanowiłoby podstawę do 

stwierdzenia nieważności uchwały w programu ochrony powietrza oraz planu działań 

krótkoterminowych. Ustawodawca nie wskazuje na zawartość merytoryczną opinii. Należy jednak 

przyjąć, że w razie wniesienia zastrzeżeń dotyczących projektu programu ochrony powietrza lub 

planu działań krótkoterminowych powinna ona zawierać sprecyzowanie uwag. W przypadku pełnej 

aprobaty wystarczającym byłoby sformułowanie o braku zastrzeżeń do projektu programu ochrony 

powietrza lub planu działań krótkoterminowych.   

Starosta jest też zobowiązany do wykonywania zadań określonych w programach ochrony 

powietrza i planach działań krótkoterminowych (art. 96a ust. 1 pkt 2 POŚ) nałożonych na nich na 

mocy uchwały sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza oraz planu działań 

krótkoterminowych. Nadzór nad wykonaniem zadań powierzonych staroście w programach 

ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych sprawuje wojewoda przy pomocy 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (art. 96a POŚ). 
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3.4. Rola administracji samorządowej na szczeblu gminnym 

 

Rola administracji samorządowej na szczeblu gminy jest analogiczna do wskazanej wyżej 

roli organów administracji na szczeblu powiatu. Sprowadza się ona udziału wójta, burmistrza, 

prezydenta miasta w: Po pierwsze, opiniowaniu projektu uchwały w sprawie programu ochrony 

powietrza oraz planu działań krótkoterminowych oraz Po drugie, wykonania zadań określonych w 

obowiązującym programie ochrony powietrza oraz planie działań krótkoterminowych.  

Obowiązek opiniowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza oraz 

planu działań krótkoterminowych wynika odpowiednio z art. 91 ust. 1 oraz 92  ust. 1 POŚ. W obu 

przypadkach wójt, burmistrz, prezydent miasta zobowiązani są do wydania opinii w terminie 

miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza oraz planu 

działań krótkoterminowych (art. 91 ust. 6 oraz art. 92 ust. 1a POŚ). Opinia jest przy tym traktowana 

jako najsłabsza forma współdziałania organów administracji samorządowej i nie ogranicza 

swobody uznania samorządu województwa w zakresie formułowania  zawartości merytorycznej 

programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych, oczywiście przy zachowaniu 

ich zgodności z innymi przepisami w tym w szczególności dotyczącymi konieczności 

respektowania wymogów stawianych aktom prawa miejscowego.  Niemniej pominięcie etapu  

opiniowania stanowiłoby podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały w programu ochrony 

powietrza oraz planu działań krótkoterminowych. Ustawodawca nie wskazuje na zawartość 

merytoryczną opinii. Należy jednak przyjąć, że w razie wniesienia zastrzeżeń dotyczących projektu 

programu ochrony powietrza lub planu działań krótkoterminowych powinna ona zawierać 

sprecyzowanie uwag. W przypadku pełnej aprobaty wystarczającym wydaje się  sformułowanie o 

braku zastrzeżeń do projektu programu ochrony powietrza lub planu działań krótkoterminowych.   

Wójt, burmistrz, prezydent miasta są też zobowiązani do wykonywania zadań określonych 

w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych (art. 96a ust. 1 pkt 2 POŚ) 

nałożonych na nich na mocy uchwały sejmiku województwa w sprawie programu ochrony 

powietrza oraz planu działań krótkoterminowych. Nadzór nad wykonaniem zadań powierzonych 

wójtowi, burmistrzowie, prezydentowi miasta w programach ochrony powietrza i planach działań 

krótkoterminowych sprawuje wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska (art. 96a POŚ). 
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ROZDZIAŁ IV. Dobre praktyki w zakresie działań naprawczych POP i działań 

krótkoterminowych PDK. 

 

 Działania naprawcze i działania krótkoterminowe podejmowane są w celu ochrony 

zdrowia mieszkańców. 

 Działania naprawcze i działania krótkoterminowe przybierają postać aktu prawa 

miejscowego i powinny być one opracowane zgodnie z wymogami formalnymi 

dotyczącymi projektów aktów prawa powszechnie obowiązującego na terenie 

właściwości organów, które je wydały. 

 Działania naprawcze i działania krótkoterminowe powinny być ujęte, tak, aby z jednej 

strony maksymalizować osiągnięcie celu, w jakim zostały one sformułowane, a z drugiej 

strony, aby ograniczać do niezbędnego minimum ingerencję w sferę gwarantowanych 

wolności praw człowieka o obywatela. 

 Głównym działaniem naprawczym dla poszczególnych stref charakteryzującym się 

istotnym efektem ekologicznym oraz skutecznością ekonomiczną realizacji jest 

wyeliminowanie przestarzałych urządzeń grzewczych w ramach realizowanego przez 

gminy systemu dotacji do wymiany źródeł ogrzewania. 

 Na obszarach, w których istnieje sieć ciepłownicza, w ramach programów ograniczania 

niskiej emisji priorytetem powinna nastąpić rozbudowa tych sieci i podłączenie jak 

największej liczby użytkowników. Wyjątek stanowią obszary, które nie mają możliwości 

rozwoju sieci ciepłowniczej lub jest rozbudowa byłaby nieuzasadniona ekonomicznie. 

Wtedy należy zmaksymalizować wykorzystanie gazu ziemnego lub gazu propan-butan  

do ogrzewania mieszkań jako alternatywy dla paliw stałych. 

 Działaniem pomocniczym w zakresie programów ograniczania niskiej emisji jest 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu ograniczania kosztów energii ze 

źródeł konwencjonalnych. Działanie to powinno być związane ze zmianą systemu 

ogrzewania z wykorzystaniem paliw stałych na inne ekologiczne paliwa takie jak gaz 

czy olej. 

 Niezbędne jest wyeliminowanie procederu spalania odpadów w piecach domowych 

oraz ograniczenie spalania frakcji roślinnych z ogrodów. 

 Ważnym działaniem naprawczym jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez 

poprawę termomodernizacji budynków i stosowanie budownictwa energooszczędnego. 

Działania te powinny dotyczyć wszystkich budynków znajdujących się na obszarach 

przekroczeń, w tym w budynkach użyteczności publicznej. 

 W dużych miastach istotne znaczenie ma ograniczenie ruchu pojazdów w centrum 

poprzez strefy ograniczonego ruchu i płatnego parkowania z równoczesnym 

udostępnieniem parkingów Park&Ride ( „Parkuj i Jedź”). 
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 W dużych miastach należy wprowadzić ograniczenia wjazdu samochodów ciężarowych 

w wyznaczonych godzinach. 

 Organizacja ruchu pojazdów w miastach powinna dążyć do ograniczenia ich liczby w 

centrach miast oraz zapewnienia płynności ruchu. 

 Ograniczenie emisji wtórnej z dróg powinno odbywać się poprzez utrzymanie czystości 

i dobrego stanu dróg. 

 Ograniczenie liczby pojazdów w miastach powinno być realizowane poprzez rozwój 

przyjaznej dla pasażera komunikacji publicznej z wykorzystaniem dostępnych linii 

autobusowych i kolejowych, a także połączeń wodnych. 

 Należy wspierać rozwój komunikacji rowerowej w miastach jako alternatywy dla innych 

środków komunikacji. 

 Należy zapewnić nadzór nad ograniczaniem emisji z przemysłu, zwłaszcza emisji ze 

źródeł niezorganizowanych. 

 Należy wspierać rozwój motoryzacji ekologicznej (silniki hybrydowe oraz silniki 

elektryczne) poprzez zwiększenie dostępności do źródeł ładowania i ograniczenia 

kosztów parkowania dla tego typu pojazdów. 

 Należy zapewnić prawidłowe i rzetelne prowadzenie badań technicznych pojazdów, by 

wyeliminować z ruchu pojazdy niesprawne i niespełniające norm emisji spalin. 

 Podstawą podejmowania działań naprawczych powinna być wiarygodna i ogólnie 

dostępna informacja o jakości powietrza i ryzyku wystąpienia sytuacji wysokich 

poziomów zanieczyszczeń powietrza. 

 Niezbędnym elementem wszystkich działań jest edukacja ekologiczna zmierzająca do 

kształtowania właściwych postaw mieszkańców, w tym edukacja dzieci i młodzieży oraz 

podmiotów korzystających ze środowiska. 

 Ochrona jakości powietrza powinna przekładać się na właściwe  prowadzenie polityki 

przestrzennej na szczeblu lokalnym w celu poprawy warunków przewietrzania miast i 

rozwoju terenów zielonych i ochrony już istniejących. 

 Realizacja działań naprawczych i planu działań krótkoterminowych wymaga stałego 

monitorowania i koordynowania przez zarząd województwa, w celu zapewnienia 

największych efektów poprawy jakości powietrza w możliwie najkrótszym czasie. 
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ROZDZIAŁ V. Przykładowe uchwały sejmiku województwa w sprawie POP i PDK. 

 

Poniżej zamieszczona została propozycja przykładowej uchwały Sejmiku Województwa w 

sprawie Programu ochrony powietrza oraz Planu działań krótkoterminowych: 

 

WARIANT PIERWSZY – Obejmuje projekt uchwały w sprawie POP oraz PDK, w którym POP 

i PDK ujęte są w ramy załącznika do uchwały. 

 

PRZYKŁAD UCHWAŁY W SPRAWIE „OCHRONY JAKOŚCI POWIETRZA”: 

  

Uchwała nr x/y/rr Sejmiku Województwa [nazwa województwa] z dnia dd miesiąc rrrr  r. w 

sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy [nazwa strefy]30” 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz.U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.), art. 91 ust. 3, 5 i 7 i art. 84 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232 z późn. zm.), Sejmik 

Województwa [nazwa województwa] uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się „Program ochrony powietrza dla strefy [nazwa strefy]” w brzmieniu 

załącznika do niniejszej uchwały31. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa [nazwa województwa]32. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa [nazwa województwa]. 

 

                                                      
30 Nazwy i zasięg terytorialny stref został określony w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 
sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. poz. 914).  
31 Uwaga. POP może być także ujęty w ramy uchwały, a do załącznika mogą być przekazane elementy 
tj. wykazy, wykresy, wzory, tabele i opisy o charakterze specjalistycznym (§ 29 ust. 2 ZTP). 
32 Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 1 USW,  do zadań zarządu województwa należy w szczególności: 
wykonywanie uchwał sejmiku województwa, Zob. rozdział VII. O sposobie wykonywania uchwał sejmiku 
decyduje zarząd, jeżeli sejmik sam nie określił zasad wykonywania swej uchwały. Nic jednak nie stoi na 
przeszkodzie, aby sejmik województwa w POP i PDK określił sposób ich wykonania, w szczególności 
ustalając określone terminy czy niezbędne do niego środki. 



 
 

39 
 

_________________________________________________________________________ 

 

Załącznik 

Do uchwały nr ……………………. 

Sejmiku Województwa [nazwa województwa] 

Z dnia ……………………………………….. 

 

 

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY [NAZWA STREFY] 

 

[zawartość szczegółowo określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 

2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz.U. 

poz. 1028)]  

 

 

PRZYKŁAD UCHWAŁY W SPRAWIE „PLANU DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH” w 

PRZYPADKU WYDANIA ODRĘBNEJ OD POP UCHWAŁY  

  

Uchwała nr x/y/rr Sejmiku Województwa [nazwa województwa] z dnia dd miesiąc rrrr  r. w 

sprawie „Planu działań krótkoterminowych dla strefy [nazwa strefy]33” 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz.U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.), art.  92 ust. 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232 z późn. zm.), Sejmik 

Województwa [nazwa województwa] uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się „Plan działań krótkoterminowych dla strefy [nazwa strefy]” w brzmieniu 

załącznika do niniejszej uchwały. 

 

                                                      
33 Nazwy i zasięg terytorialny stref został określony w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 
sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. poz. 914).  
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa [nazwa województwa]. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa [nazwa województwa]. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Załącznik 

Do uchwały nr ……………………. 

Sejmiku Województwa [nazwa województwa] 

Z dnia ……………………………………….. 

 

 

PLAN DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH DLA STREFY [NAZWA STREFY] 

 

[zawartość szczegółowo określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 

2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz.U. 

poz. 1028)]  

 

 

 

 

Zawartość merytoryczna załącznika do uchwały w sprawie POP oraz PDK powinna być 

sporządzona w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. 

w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. poz. 

1028). 

 

POP składają się z trzech wyodrębnionych części: 

 

1) części opisowej; 
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2) części wyszczególniającej obowiązki i ograniczenia wynikające z realizacji programów 

ochrony powietrza; 

3) uzasadnienia zakresu określonych i ocenionych przez zarząd województwa zagadnień. 

 

Ad. 1. Część opisowa POP obejmuje: 

1)   informacje ogólne na temat lokalizacji i topografii strefy, w skład których wchodzą: 

a)  dane ogólne: 

–  nazwa województwa lub województw, 

–  nazwa strefy, 

–  mapa strefy, która stanowi załącznik do programu ochrony powietrza, opracowana w 

państwowym systemie odniesień przestrzennych z wykorzystaniem materiałów i baz danych 

gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, 

b)  opis lokalizacji punktu pomiarowego wraz z mapą i współrzędnymi geograficznymi, 

opracowane w państwowym systemie odniesień przestrzennych, stanowiącymi załącznik do 

programu ochrony powietrza, 

c)  opis strefy objętej programem ochrony powietrza, w tym: 

–  określenie obszaru przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w 

powietrzu w strefie, 

–  określenie charakteru obszaru przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji 

w powietrzu w strefie (miejski, przemysłowy, rolniczy), z wyjątkiem przypadku opracowania 

programu ochrony powietrza ze względu na przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu, 

–  dane topograficzne strefy i dane o czynnikach klimatycznych mających wpływ na poziom 

substancji w powietrzu oraz wyniki uzyskiwane z modeli wykorzystywanych przy prognozowaniu 

poziomów substancji w powietrzu, w tym tlenków azotu i niemetanowych lotnych związków 

organicznych, jako substancji przyczyniających się do powstawania ozonu - w przypadku 

opracowania programu ochrony powietrza ze względu na przekroczenia poziomu docelowego dla 

ozonu, 

–  powierzchnię strefy i liczbę osób zamieszkujących strefę, 

–  informacje dotyczące form ochrony przyrody znajdujących się na obszarze strefy, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 

r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.4); 

2)   opis stanu jakości powietrza w strefie, z wyszczególnieniem: 
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a)  listy substancji w powietrzu, ze względu na które konieczne było opracowanie programu 

ochrony powietrza i wskazanie źródeł ich pochodzenia, 

b)  informacji dotyczących wielkości poziomów substancji w roku, od którego, z uwagi na 

mierzone stężenia substancji w powietrzu, wymagane jest opracowanie programu ochrony 

powietrza, i pięciu latach poprzedzających, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2, wraz z podaniem zakresu 

przekroczeń poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu, 

c)  informacji dotyczących poziomu ozonu w powietrzu w roku, od którego, z uwagi na mierzone 

stężenia substancji w powietrzu, wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza, i 

pięciu latach poprzedzających, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2, wraz z podaniem zakresu przekroczeń 

poziomu docelowego - w przypadku opracowania programu ochrony powietrza ze względu na 

przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu, 

d)  informacji dotyczących poziomu tlenków azotu i niemetanowych lotnych związków 

organicznych, jako substancji przyczyniających się do powstawania ozonu w roku, od którego, z 

uwagi na mierzone stężenia substancji w powietrzu, wymagane jest opracowanie programu 

ochrony powietrza, i pięciu latach poprzedzających, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 - w przypadku 

opracowania programu ochrony powietrza ze względu na przekroczenia poziomu docelowego dla 

ozonu, 

e)  czynników powodujących przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji 

w powietrzu, ze szczególnym uwzględnieniem przemian fizykochemicznych tych substancji, 

f)  procentowego udziału substancji zanieczyszczających w powietrzu wprowadzanych do 

powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska na zasadzie powszechnego korzystania ze 

środowiska w strefie objętej programem ochrony powietrza, 

g)  łącznej wielkości emisji substancji zanieczyszczających powietrze pochodzącej ze źródeł 

znajdujących się na obszarze przekroczeń w strefie (Mg/rok), 

h)  poziomu tła dla uwzględnionych w programie ochrony powietrza substancji 

zanieczyszczających w roku, od którego, z uwagi na mierzone stężenia substancji w powietrzu, 

wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza; 

3)   przewidywany poziom substancji w powietrzu w strefie, w roku prognozowanym, ze 

szczególnym uwzględnieniem: 

a)  przyszłego stężenia substancji w powietrzu w strefie, w tym: 

–  poziomów substancji uwzględnionych w programie ochrony powietrza przy założeniu 

niepodejmowania żadnych dodatkowych działań ponad te, których konieczność podjęcia wynika z 

istniejących przepisów, z uwzględnieniem poziomu tła, 

–  informacji dotyczących możliwych do podjęcia działań mających na celu poprawę stanu jakości 

powietrza, 
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–  prognoz poziomów substancji uwzględnionych w programie ochrony powietrza w roku 

zakończenia programu ochrony powietrza, przy założeniu, że wszystkie działania zostaną 

podjęte, 

–  prognoz liczby dni z przekroczeniami poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w 

powietrzu uwzględnionych w programie ochrony powietrza w roku jego zakończenia, przy 

założeniu, że wszystkie działania zostaną podjęte, 

b)  określenia planowanych działań, w celu osiągnięcia zamierzonej poprawy jakości powietrza w 

strefie, ze szczególnym uwzględnieniem: 

–  kierunku i zakresu działań niezbędnych do przywrócenia poziomów substancji w powietrzu do 

poziomów dopuszczalnych i docelowych, 

–  kierunku i zakresu działań niezbędnych do osiągnięcia poziomu docelowego ozonu w 

powietrzu, prowadzących do ograniczenia emisji tlenków azotu i niemetanowych lotnych 

związków organicznych, jako substancji przyczyniających się do powstawania ozonu - w 

przypadku programu ochrony powietrza sporządzanego ze względu na przekroczenia poziomu 

docelowego dla ozonu; 

4)   określenie planowanych działań mających na celu osiągnięcie poziomów docelowych arsenu, 

kadmu, niklu i benzo(a)pirenu jako wskaźnika wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych w powietrzu, które nie pociągają za sobą niewspółmiernych kosztów i dotyczą w 

szczególności głównych grup źródeł emisji - w przypadku opracowania programu ochrony 

powietrza ze względu na przekroczenia poziomu docelowego dla arsenu, kadmu, niklu i 

benzo(a)pirenu; 

5)   harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji programu ochrony powietrza, w tym 

poszczególnych działań średnioterminowych - na okres nie dłuższy niż 5 lat i działań 

długoterminowych - na okres nie dłuższy niż 10 lat, wskazujący: 

a)  planowane daty rozpoczęcia i zakończenia programu ochrony powietrza, w tym realizacji 

poszczególnych działań, 

b)  szacowane koszty realizacji programu ochrony powietrza, w tym poszczególnych działań, 

c)  propozycje źródeł finansowania programu ochrony powietrza, w tym źródła finansowania 

poszczególnych działań, 

d)  organy administracji publicznej i podmioty, do których skierowane są poszczególne działania, 

e)  listę innych działań, niewynikających z programu ochrony powietrza, planowanych lub już 

przygotowanych, poddanych analizie i przewidzianych do realizacji; 

6)   listę działań krótkoterminowych zmierzających do ograniczenia ryzyka wystąpienia 

przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. 
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Planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych działań ustala się, 

uwzględniając: 

1)   wielkość przekroczenia poziomu dopuszczalnego i docelowego substancji w powietrzu; 

2)   rozkład gęstości zaludnienia w strefie objętej programem ochrony powietrza; 

3)   możliwości finansowe, społeczne i gospodarcze podmiotów objętych programem ochrony 

powietrza; 

4)   uwarunkowania wynikające z funkcjonowania form ochrony przyrody na obszarze strefy, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

 

W przypadku braku pomiarów z okresu pięciu lat należy podać wyniki dostępne z 

krótszych okresów. 

Ad. 2. Część wyszczególniająca obowiązki i ograniczenia wynikające z realizacji 

programu ochrony powietrza określa: 

1)   organy administracji publicznej właściwe w sprawach: 

a)  przekazywania organowi określającemu program ochrony powietrza informacji o wydawanych 

decyzjach, których ustalenia zmierzają do osiągnięcia celów programu ochrony powietrza, 

b)  wydania aktów prawa miejscowego34, 

c)  monitorowania realizacji programu ochrony powietrza lub poszczególnych zadań programu 

ochrony powietrza; 

2)   podmioty korzystające ze środowiska i ich obowiązki ustalone w programie ochrony 

powietrza. 

Uzasadnienie zakresu określonych i ocenionych przez zarząd województwa zagadnień 

programu ochrony powietrza obejmuje: 

1)   uwarunkowania wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego województw, 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz obszarów ograniczonego 

użytkowania lub stref przemysłowych na obszarze objętym programem ochrony powietrza; 

2)   charakterystykę techniczno-ekologiczną instalacji, urządzeń, których funkcjonowanie stanowi 

znaczący udział w poziomach substancji w powietrzu, i rodzajów powszechnego korzystania ze 

środowiska oraz ocenę możliwych do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia ich 

                                                      
34 Określenie organów administracji publicznej właściwych w sprawach wydania aktów prawa miejscowego w 
POP i PDK nie może mieć charakteru dowolnego ale musi respektować zasady ustrojowe. Szczegółowy wywód 
na temat aktów prawa miejscowego, w tym organów upoważnionych do ich stanowienia został przedstawiony 
w Rozdziale I. 
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oddziaływania, w tym również tlenków azotu i niemetanowych lotnych związków organicznych, 

jako substancji przyczyniających się do powstawania ozonu; 

3)   bilanse substancji zanieczyszczających powietrze wykonane dla podmiotów korzystających 

ze środowiska na zasadzie powszechnego korzystania ze środowiska i napływów substancji 

zanieczyszczających powietrze spoza obszaru strefy objętej programem ochrony powietrza, które 

oddziałują na poziomy substancji w powietrzu, w tym również tlenków azotu i niemetanowych 

lotnych związków organicznych, jako substancji przyczyniających się do powstawania ozonu; 

4)   ocenę oraz analizę ekonomiczną możliwych do zastosowania rozwiązań techniczno-

technologicznych i organizacyjnych, zmierzających do ograniczenia oddziaływania instalacji i 

urządzeń mających znaczący udział w poziomie ozonu w powietrzu i tlenków azotu i 

niemetanowych lotnych związków organicznych, w celu osiągnięcia docelowego poziomu ozonu 

w powietrzu, ze szczególnym uwzględnieniem związanych z tym kosztów i korzyści, w sposób 

efektywny kosztowo, tak aby uniknąć ponoszenia nadmiernych kosztów - w przypadku programu 

ochrony powietrza opracowanego ze względu na przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu; 

5)   szacunkowe wyliczenie czasu potrzebnego do osiągnięcia celów zakładanych w programie 

ochrony powietrza; 

6)   opis działań naprawczych możliwych do zastosowania, które nie zostały wytypowane do 

wdrożenia w programie ochrony powietrza, wraz z uzasadnieniem przyczyn ich niezastosowania; 

7)   analizę dokumentów, materiałów i publikacji wykorzystanych do opracowania programu 

ochrony powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem: 

a)  pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 

b)  wykazów rodzajów i ilości substancji wprowadzanych do powietrza, sporządzanych w ramach 

systemu opłat za korzystanie ze środowiska, 

c)  opisów technik i technologii dotyczących ograniczania wprowadzania substancji do powietrza, 

d)  rejestrów znajdujących się w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, 

e)  obowiązujących i zakończonych powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska, 

f)  raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, 

g)  polityk, strategii, planów i programów o charakterze ogólnokrajowym; 

8)   załączniki w formie graficznej uwzględniające: 

a)  podział administracyjny obszaru objętego programem ochrony powietrza, 

b)  lokalizację: 
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–  instalacji, których eksploatacja powoduje wprowadzanie do powietrza substancji, dla których 

zostały przekroczone poziomy dopuszczalne lub docelowe na obszarze, którego dotyczy program 

ochrony powietrza, i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, 

–  punktu pomiarowego. 

 

Załączniki sporządza się odrębnie dla każdej substancji, dla której występuje przekroczenie 

standardów jakości powietrza. 

 

Ad. 3. W programie ochrony powietrza określa się i ocenia następujące zagadnienia: 

1)   ilość wprowadzanych do powietrza substancji, ze względu na które opracowany został program 

ochrony powietrza, na obszarze strefy, z wyszczególnieniem: 

a)  instalacji, urządzeń i rodzajów powszechnego korzystania ze środowiska, 

b)  napływu substancji zanieczyszczających obszar strefy, ze względu na które opracowany został 

program ochrony powietrza, z wyróżnieniem instalacji zlokalizowanych w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie, instalacji zlokalizowanych na obszarze województwa, napływu substancji 

zanieczyszczających pochodzących od innych instalacji zlokalizowanych na terenie kraju lub za 

granicą; 

2)   kierunki i zakres działań niezbędnych do osiągnięcia poziomów dopuszczalnych i docelowych 

substancji w powietrzu, w tym ustalenie zadań priorytetowych, ze szczególnym uwzględnieniem: 

a)  występowania poszczególnych substancji w powietrzu, 

b)  wielkości emisji substancji zanieczyszczających z instalacji i urządzeń, których eksploatacja ma 

znaczący wpływ na rejestrowane poziomy substancji, 

c)  powierzchni strefy i liczby osób zamieszkujących strefę oraz przeznaczenia strefy, w której 

przekroczony został poziom dopuszczalny substancji w powietrzu powiększony o margines 

tolerancji lub poziom docelowy dla ozonu, określony ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 

d)  istniejących obszarów ograniczonego użytkowania stref przemysłowych; 

3)   zmiany w jakości paliw wykorzystywanych do celów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 

oraz celów transportowych, dopuszczonych do użycia w strefie, konieczność zastosowania 

najlepszej dostępnej techniki, realizację zobowiązań globalnych w zakresie ograniczania emisji do 

powietrza; 

4)   przewidywane zmiany emisji substancji zanieczyszczających do powietrza ze źródeł: 

a)  zlokalizowanych poza granicami kraju - mających wpływ na przekroczenie poziomów 

dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu w strefie, 
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b)  zlokalizowanych na terenie kraju elektrowni konwencjonalnych, elektrociepłowni i innych 

instalacji będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w 

rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.5)), 

c)  zlokalizowanych na obszarze województw graniczących z województwem, w którym 

zlokalizowana jest strefa, wymagających pozwolenia zintegrowanego; 

5)   możliwości techniczno-technologiczne, organizacyjne i finansowe zmierzające do ograniczenia 

oddziaływania instalacji i urządzeń przyczyniających się do powstawania ozonu, w tym instalacji i 

urządzeń mających istotny wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza tlenkami azotu i 

niemetanowymi lotnymi związkami organicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem związanych z 

tym kosztów i korzyści, w celu uniknięcia nadmiernych kosztów. 

 

W przypadku złożenia powiadomienia o zamiarze odroczenia terminów osiągnięcia poziomów 

dopuszczalnych w przypadku dwutlenku azotu i benzenu, o którym mowa w art. 91b ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, program ochrony powietrza powinien uwzględniać 

szczegółowe wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań 

krótkoterminowych (Dz. U. poz. 1028). 

 

PDK składają się z trzech zasadniczych części: 

1) części opisowej; 

2) części wyszczególniającej obowiązki i ograniczenia wynikające z realizacji planów działań 

krótkoterminowych; 

3)  uzasadnienia zakresu określonych i ocenionych zagadnień. 

 

Ad. 1. Część opisowa planu działań krótkoterminowych obejmuje: 

1)   analizę stanu jakości powietrza w strefie, ze szczególnym uwzględnieniem: 

a)  wielkości poziomów substancji w powietrzu w strefie, w tym warunków, w których powstają 

ponadnormatywne stężenia analizowanych substancji, 

b)  potencjalnych źródeł przekroczeń poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych 

substancji w powietrzu na obszarze strefy, 

c)  charakterystyki obszaru objętego planem działań krótkoterminowych; 
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2)   zakres działań i sposób postępowania w przypadku ryzyka przekroczenia poziomu 

alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu, ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

a)  propozycji działań ze względu na przekroczenie poziomów alarmowych, 

b)  propozycji działań ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych lub docelowych, 

c)  listy podmiotów korzystających ze środowiska, obowiązanych do ograniczenia lub zaprzestania 

wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, które eksploatują instalację objętą postępowaniem, 

o którym mowa w art. 227-229 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 

d)  sposobu organizacji i ograniczeń lub zakazu ruchu pojazdów i innych urządzeń napędzanych 

silnikami spalinowymi, 

e)  sposobu postępowania organów, instytucji i podmiotów korzystających ze środowiska oraz 

zachowania się obywateli w przypadku wystąpienia przekroczeń standardów jakości powietrza, 

f)  sposobu i trybu powiadamiania przez wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego o zaistnieniu 

przekroczeń standardów jakości powietrza, 

g)  skutków realizacji planu działań krótkoterminowych, zagrożeń i barier realizacji. 

Ad. 2. Część wyszczególniająca obowiązki i ograniczenia wynikające z realizacji PDK  wskazuje: 

1)   organy administracji publicznej właściwe w sprawach: 

a)  przekazywania organowi określającemu plan działań krótkoterminowych informacji o 

wydawanych decyzjach, których ustalenia zmierzają do osiągnięcia celów planu, 

b)  wydania aktów prawa miejscowego, 

c)  monitorowania realizacji poszczególnych zadań planu działań krótkoterminowych; 

2)   podmioty korzystające ze środowiska i ich obowiązki ustalone w planie działań 

krótkoterminowych. 

Ad. 3. Uzasadnienie zakresu określonych i ocenionych zagadnień PDK obejmuje zakres działań i 

sposób postępowania w przypadku ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego 

lub docelowego substancji w powietrzu.  

 

Propozycje działań krótkoterminowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów 

działań krótkoterminowych (Dz. U. poz. 1028). 

WARIANT DRUGI – Obejmuje projekt uchwały w sprawie POP oraz PDK, w którym POP i 

PDK ujęte są w ramy części merytorycznej uchwały i załącznika.  
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PRZYKŁAD UCHWAŁY W SPRAWIE POP 

 

Uchwała nr x/y/rr Sejmiku Województwa [nazwa województwa] z dnia dd miesiąc rrrr  r. w 

sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy [nazwa strefy]35” 

 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz.U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.), art. 91 ust. 3, 5 i 7 i art. 84 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232 z późn. zm.), Sejmik 

Województwa [nazwa województwa] uchwala, co następuje: 

  

§ 1. Uchwala się „Program ochrony powietrza dla strefy [nazwa strefy]” ze wskazaniem 

obszaru objętego jego obowiązywaniem [informacje ogólne na temat lokalizacji i topografii strefy]: 

1) Nazwa województwa lub województw, nazwa strefy, mapa strefy mapa strefy, która 

stanowi załącznik do programu ochrony powietrza, opracowana w państwowym 

systemie odniesień przestrzennych z wykorzystaniem materiałów i baz danych 

gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, 

2) Opis lokalizacji punktu pomiarowego wraz z mapą i współrzędnymi geograficznymi, 

opracowane w państwowym systemie odniesień przestrzennych, stanowiącymi 

załącznik do programu ochrony powietrza, 

3) Opis strefy objętej programem ochrony powietrza, w tym: –  określenie obszaru 

przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu w strefie, 

–  określenie charakteru obszaru przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych 

substancji w powietrzu w strefie (miejski, przemysłowy, rolniczy), z wyjątkiem 

przypadku opracowania programu ochrony powietrza ze względu na przekroczenia 

poziomu docelowego dla ozonu, –  dane topograficzne strefy i dane o czynnikach 

klimatycznych mających wpływ na poziom substancji w powietrzu oraz wyniki 

uzyskiwane z modeli wykorzystywanych przy prognozowaniu poziomów substancji w 

powietrzu, w tym tlenków azotu i niemetanowych lotnych związków organicznych, jako 

substancji przyczyniających się do powstawania ozonu - w przypadku opracowania 

programu ochrony powietrza ze względu na przekroczenia poziomu docelowego dla 

ozonu, –  powierzchnię strefy i liczbę osób zamieszkujących strefę, –  informacje 

dotyczące form ochrony przyrody znajdujących się na obszarze strefy, o których mowa 

                                                      
35 Nazwy i zasięg terytorialny stref został określony w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 
sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. poz. 914).  
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w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.4)). 

 

§ 2. Opis stanu jakości powietrza w strefie, z wyszczególnieniem: 

a)   listy substancji w powietrzu, ze względu na które konieczne było opracowanie 

programu ochrony powietrza i wskazanie źródeł ich pochodzenia, 

b)  informacji dotyczących wielkości poziomów substancji w roku, od którego, z uwagi 

na mierzone stężenia substancji w powietrzu, wymagane jest opracowanie programu 

ochrony powietrza, i pięciu latach poprzedzających, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2, wraz 

z podaniem zakresu przekroczeń poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu, 

c)   informacji dotyczących poziomu ozonu w powietrzu w roku, od którego, z uwagi na 

mierzone stężenia substancji w powietrzu, wymagane jest opracowanie programu 

ochrony powietrza, i pięciu latach poprzedzających, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2, wraz 

z podaniem zakresu przekroczeń poziomu docelowego - w przypadku opracowania 

programu ochrony powietrza ze względu na przekroczenia poziomu docelowego dla 

ozonu, 

d)   informacji dotyczących poziomu tlenków azotu i niemetanowych lotnych związków 

organicznych, jako substancji przyczyniających się do powstawania ozonu w roku, 

od którego, z uwagi na mierzone stężenia substancji w powietrzu, wymagane jest 

opracowanie programu ochrony powietrza, i pięciu latach poprzedzających, z 

zastrzeżeniem § 4 ust. 2 - w przypadku opracowania programu ochrony powietrza 

ze względu na przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu, 

e)   czynników powodujących przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych 

substancji w powietrzu, ze szczególnym uwzględnieniem przemian 

fizykochemicznych tych substancji, 

f)   procentowego udziału substancji zanieczyszczających w powietrzu wprowadzanych 

do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska na zasadzie powszechnego 

korzystania ze środowiska w strefie objętej programem ochrony powietrza, 

g)   łącznej wielkości emisji substancji zanieczyszczających powietrze pochodzącej ze 

źródeł znajdujących się na obszarze przekroczeń w strefie (Mg/rok), 

h)  poziomu tła dla uwzględnionych w programie ochrony powietrza substancji 

zanieczyszczających w roku, od którego, z uwagi na mierzone stężenia substancji w 

powietrzu, wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza. 

 

1. Przewidywany poziom substancji w powietrzu w strefie, w roku prognozowanym, ze 

szczególnym uwzględnieniem36: 

                                                      
36 Jeśli dane przedstawienie pewnych treści dotyczących danych liczbowych wymaga zestawienia tabelarycznego 
to można tworzyć załączniki graficzne, odpowiednio je numerując i odsłyłając do nich z treści uchwały. 
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a)  przyszłego stężenia substancji w powietrzu w strefie, w tym: 

–   poziomów substancji uwzględnionych w programie ochrony powietrza przy 

założeniu niepodejmowania żadnych dodatkowych działań ponad te, których 

konieczność podjęcia wynika z istniejących przepisów, z uwzględnieniem poziomu 

tła, 

–  informacji dotyczących możliwych do podjęcia działań mających na celu poprawę 

stanu jakości powietrza, 

–   prognoz poziomów substancji uwzględnionych w programie ochrony powietrza w 

roku zakończenia programu ochrony powietrza, przy założeniu, że wszystkie 

działania zostaną podjęte, 

–   prognoz liczby dni z przekroczeniami poziomów dopuszczalnych i docelowych 

substancji w powietrzu uwzględnionych w programie ochrony powietrza w roku 

jego zakończenia, przy założeniu, że wszystkie działania zostaną podjęte, 

b)   określenia planowanych działań, w celu osiągnięcia zamierzonej poprawy jakości 

powietrza w strefie, ze szczególnym uwzględnieniem: 

–   kierunku i zakresu działań niezbędnych do przywrócenia poziomów substancji w 

powietrzu do poziomów dopuszczalnych i docelowych, 

–   kierunku i zakresu działań niezbędnych do osiągnięcia poziomu docelowego 

ozonu w powietrzu, prowadzących do ograniczenia emisji tlenków azotu i 

niemetanowych lotnych związków organicznych, jako substancji przyczyniających 

się do powstawania ozonu - w przypadku programu ochrony powietrza 

sporządzanego ze względu na przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu. 

 

2. Określenie planowanych działań mających na celu osiągnięcie poziomów docelowych 

arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu jako wskaźnika wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych w powietrzu, które nie pociągają za sobą niewspółmiernych kosztów i 

dotyczą w szczególności głównych grup źródeł emisji - w przypadku opracowania programu 

ochrony powietrza ze względu na przekroczenia poziomu docelowego dla arsenu, kadmu, 

niklu i benzo(a)pirenu; 

 

 

§ 3. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji programu ochrony powietrza, w tym 

poszczególnych działań średnioterminowych - na okres nie dłuższy niż 5 lat i działań 

długoterminowych - na okres nie dłuższy niż 10 lat, wskazujący: 

a)   planowane daty rozpoczęcia i zakończenia programu ochrony powietrza, w tym 

realizacji poszczególnych działań, 

b)   szacowane koszty realizacji programu ochrony powietrza, w tym poszczególnych 

działań, 
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c)  propozycje źródeł finansowania programu ochrony powietrza, w tym źródła 

finansowania poszczególnych działań, 

d)   organy administracji publicznej i podmioty, do których skierowane są poszczególne 

działania, 

e)  listę innych działań, niewynikających z programu ochrony powietrza, planowanych 

lub już przygotowanych, poddanych analizie i przewidzianych do realizacji; 

 

§ 4. Listę działań krótkoterminowych zmierzających do ograniczenia ryzyka wystąpienia 

przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. 

 

§ 5. Podmioty, do których skierowane są obowiązki i ograniczenia wynikające z realizacji 

programu ochrony powietrza określa: 

1)   organy administracji publicznej właściwe w sprawach: 

a)  przekazywania organowi określającemu program ochrony powietrza informacji o 

wydawanych decyzjach, których ustalenia zmierzają do osiągnięcia celów programu 

ochrony powietrza, 

b)  wydania aktów prawa miejscowego, 

c)  monitorowania realizacji programu ochrony powietrza lub poszczególnych zadań 

programu ochrony powietrza; 

2)   podmioty korzystające ze środowiska i ich obowiązki ustalone w programie ochrony 

powietrza. 

 

§ 6. Uzasadnienie zakresu określonych i ocenionych przez zarząd województwa zagadnień 

programu ochrony powietrza obejmuje: 

1)   uwarunkowania wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego województw, 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz obszarów ograniczonego 

użytkowania lub stref przemysłowych na obszarze objętym programem ochrony 

powietrza; 

2)   charakterystykę techniczno-ekologiczną instalacji, urządzeń, których funkcjonowanie 

stanowi znaczący udział w poziomach substancji w powietrzu, i rodzajów powszechnego 

korzystania ze środowiska oraz ocenę możliwych do podjęcia działań zmierzających do 

ograniczenia ich oddziaływania, w tym również tlenków azotu i niemetanowych lotnych 

związków organicznych, jako substancji przyczyniających się do powstawania ozonu; 

3)   bilanse substancji zanieczyszczających powietrze wykonane dla podmiotów 

korzystających ze środowiska na zasadzie powszechnego korzystania ze środowiska i 

napływów substancji zanieczyszczających powietrze spoza obszaru strefy objętej 

programem ochrony powietrza, które oddziałują na poziomy substancji w powietrzu, w 
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tym również tlenków azotu i niemetanowych lotnych związków organicznych, jako 

substancji przyczyniających się do powstawania ozonu; 

4)   ocenę oraz analizę ekonomiczną możliwych do zastosowania rozwiązań techniczno-

technologicznych i organizacyjnych, zmierzających do ograniczenia oddziaływania 

instalacji i urządzeń mających znaczący udział w poziomie ozonu w powietrzu i tlenków 

azotu i niemetanowych lotnych związków organicznych, w celu osiągnięcia docelowego 

poziomu ozonu w powietrzu, ze szczególnym uwzględnieniem związanych z tym kosztów 

i korzyści, w sposób efektywny kosztowo, tak aby uniknąć ponoszenia nadmiernych 

kosztów - w przypadku programu ochrony powietrza opracowanego ze względu na 

przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu; 

5)   szacunkowe wyliczenie czasu potrzebnego do osiągnięcia celów zakładanych w 

programie ochrony powietrza; 

6)   opis działań naprawczych możliwych do zastosowania, które nie zostały wytypowane do 

wdrożenia w programie ochrony powietrza, wraz z uzasadnieniem przyczyn ich 

niezastosowania; 

7)   analizę dokumentów, materiałów i publikacji wykorzystanych do opracowania programu 

ochrony powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem: 

a)  pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 

b)  wykazów rodzajów i ilości substancji wprowadzanych do powietrza, sporządzanych w 

ramach systemu opłat za korzystanie ze środowiska, 

c)  opisów technik i technologii dotyczących ograniczania wprowadzania substancji do 

powietrza, 

d)  rejestrów znajdujących się w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, 

e)  obowiązujących i zakończonych powiatowych i gminnych programów ochrony 

środowiska, 

f)  raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, 

g)  polityk, strategii, planów i programów o charakterze ogólnokrajowym; 

8)   załączniki w formie graficznej uwzględniające: 

a)  podział administracyjny obszaru objętego programem ochrony powietrza, 

b)  lokalizację: 

–  instalacji, których eksploatacja powoduje wprowadzanie do powietrza substancji, dla 

których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne lub docelowe na obszarze, którego 

dotyczy program ochrony powietrza, i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, 

–  punktu pomiarowego37. 

 

§ 7. W programie ochrony powietrza określa się i ocenia następujące zagadnienia: 

                                                      
37 Załączniki, o których mowa w ust. 1 pkt 8, sporządza się odrębnie dla każdej substancji, dla której występuje 
przekroczenie standardów jakości powietrza. 
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1)   ilość wprowadzanych do powietrza substancji, ze względu na które opracowany został 

program ochrony powietrza, na obszarze strefy, z wyszczególnieniem: 

a)  instalacji, urządzeń i rodzajów powszechnego korzystania ze środowiska, 

b)  napływu substancji zanieczyszczających obszar strefy, ze względu na które opracowany 

został program ochrony powietrza, z wyróżnieniem instalacji zlokalizowanych w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie, instalacji zlokalizowanych na obszarze województwa, 

napływu substancji zanieczyszczających pochodzących od innych instalacji 

zlokalizowanych na terenie kraju lub za granicą; 

2)   kierunki i zakres działań niezbędnych do osiągnięcia poziomów dopuszczalnych i 

docelowych substancji w powietrzu, w tym ustalenie zadań priorytetowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem: 

a)  występowania poszczególnych substancji w powietrzu, 

b)  wielkości emisji substancji zanieczyszczających z instalacji i urządzeń, których 

eksploatacja ma znaczący wpływ na rejestrowane poziomy substancji, 

c)  powierzchni strefy i liczby osób zamieszkujących strefę oraz przeznaczenia strefy, w 

której przekroczony został poziom dopuszczalny substancji w powietrzu powiększony o 

margines tolerancji lub poziom docelowy dla ozonu, określony ze względu na ochronę 

zdrowia ludzi, 

d)  istniejących obszarów ograniczonego użytkowania stref przemysłowych; 

3)   zmiany w jakości paliw wykorzystywanych do celów wytwarzania energii elektrycznej i 

ciepła oraz celów transportowych, dopuszczonych do użycia w strefie, konieczność 

zastosowania najlepszej dostępnej techniki, realizację zobowiązań globalnych w zakresie 

ograniczania emisji do powietrza; 

4)   przewidywane zmiany emisji substancji zanieczyszczających do powietrza ze źródeł: 

a)  zlokalizowanych poza granicami kraju - mających wpływ na przekroczenie poziomów 

dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu w strefie, 

b)  zlokalizowanych na terenie kraju elektrowni konwencjonalnych, elektrociepłowni i innych 

instalacji będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.5)), 

c)  zlokalizowanych na obszarze województw graniczących z województwem, w którym 

zlokalizowana jest strefa, wymagających pozwolenia zintegrowanego; 

5)   możliwości techniczno-technologiczne, organizacyjne i finansowe zmierzające do 

ograniczenia oddziaływania instalacji i urządzeń przyczyniających się do powstawania 

ozonu, w tym instalacji i urządzeń mających istotny wpływ na poziom zanieczyszczenia 

powietrza tlenkami azotu i niemetanowymi lotnymi związkami organicznymi, ze 



 
 

55 
 

szczególnym uwzględnieniem związanych z tym kosztów i korzyści, w celu uniknięcia 

nadmiernych kosztów. 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa [nazwa województwa]38. 

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa [nazwa województwa]. 

_________________________________________________________________________ 

WYKAZ NIEZBĘDNYCH ZAŁĄCZNIKÓW (ich liczba może być różna) 

Załącznik 1…. 

Do uchwały nr ……………………. 

Sejmiku Województwa [nazwa województwa] 

Z dnia ……………………………………….. 

 

Załącznik 2…. 

Do uchwały nr ……………………. 

Sejmiku Województwa [nazwa województwa] 

Z dnia ……………………………………….. 

Załącznik 3…. 

Do uchwały nr ……………………. 

Sejmiku Województwa [nazwa województwa] 

Z dnia ………………………………………..  

                                                      
38 Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt USW,  do zadań zarządu województwa należy w szczególności: 
wykonywanie uchwał sejmiku województwa, Zob. rozdział VII. 
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ROZDZIAŁ VI. Zasady określenia działań naprawczych POP i działań PDK, organów 

administracji i podmiotów realizujących działania naprawcze POP i PDK oraz organów 

administracji składających informacje o ich wykonaniu.  

 

W przypadku przekroczenia obowiązujących poziomów dopuszczalnych lub poziomów 

docelowych substancji POŚ wymaga, aby opracowany przez zarząd województwa projekt uchwały 

w sprawie POP i PDK określał odpowiednie działania naprawcze (art. 91 ust. 9a POŚ). Pojęcie 

działań naprawczych nie jest definiowane na gruncie POŚ, ale w razie bezpośredniego zagrożenia 

szkodą w środowisku i do szkody w środowisku stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 

2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (art. 7a POŚ). Ustawa ta pod 

pojęciem działań naprawczych rozumie wszelkie działania, w tym działania ograniczające lub 

tymczasowe, podejmowane w celu naprawy lub zastąpienia w równoważny sposób elementów 

przyrodniczych lub ich funkcji, które uległy szkodzie, a także działania kompensacyjne; do działań 

naprawczych zalicza się w szczególności przeprowadzenie remediacji, przywracanie naturalnego 

ukształtowania terenu, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, reintrodukcję 

zniszczonych gatunków, prowadzące do usunięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz przywracania 

równowagi przyrodniczej na danym terenie (art. 6 pkt 3 ustawy).  

 

DZIAŁANIA NAPRAWCZE MAJĄ BYĆ UJĘTE W RAMY CZĘŚCI OPISOWEJ POP: 

Po pierwsze, w punkcie 3. dotyczącym przewidywanego poziomu substancji w strefie, w 

roku prognozowanym, ze szczególnym uwzględnieniem:  

a)  przyszłego stężenia substancji w powietrzu w strefie39, w tym: 

– poziomów substancji uwzględnionych w programie ochrony powietrza przy założeniu 

niepodejmowania żadnych dodatkowych działań ponad te, których konieczność podjęcia wynika z 

istniejących przepisów, z uwzględnieniem poziomu tła, 

– informacji dotyczących możliwych do podjęcia działań mających na celu poprawę stanu 

jakości powietrza, 

– prognoz poziomów substancji uwzględnionych w programie ochrony powietrza w roku 

zakończenia programu ochrony powietrza, przy założeniu, że wszystkie działania zostaną podjęte, 

                                                      
39 Planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych działań ustala się, 
uwzględniając: 1)   wielkość przekroczenia poziomu dopuszczalnego i docelowego substancji w 
powietrzu; 2)   rozkład gęstości zaludnienia w strefie objętej programem ochrony powietrza; 3)   
możliwości finansowe, społeczne i gospodarcze podmiotów objętych programem ochrony powietrza; 4)   
uwarunkowania wynikające z funkcjonowania form ochrony przyrody na obszarze strefy, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
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– prognoz liczby dni z przekroczeniami poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji 

w powietrzu uwzględnionych w programie ochrony powietrza w roku jego zakończenia, przy 

założeniu, że wszystkie działania zostaną podjęte, 

b) określenia planowanych działań, w celu osiągnięcia zamierzonej poprawy jakości 

powietrza w strefie, ze szczególnym uwzględnieniem: 

– kierunku i zakresu działań niezbędnych do przywrócenia poziomów substancji w 

powietrzu do poziomów dopuszczalnych i docelowych, 

– kierunku i zakresu działań niezbędnych do osiągnięcia poziomu docelowego ozonu w 

powietrzu, prowadzących do ograniczenia emisji tlenków azotu i niemetanowych lotnych związków 

organicznych, jako substancji przyczyniających się do powstawania ozonu - w przypadku programu 

ochrony powietrza sporządzanego ze względu na przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu; 

Po drugie, w punkcie 4. określenia planowanych działań mających na celu osiągnięcie 

poziomów docelowych arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu jako wskaźnika wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych w powietrzu, które nie pociągają za sobą niewspółmiernych 

kosztów i dotyczą w szczególności głównych grup źródeł emisji - w przypadku opracowania 

programu ochrony powietrza ze względu na przekroczenia poziomu docelowego dla arsenu, 

kadmu, niklu i benzo(a)pirenu; 

Po trzecie, w punkcie 5. - harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji programu ochrony 

powietrza, w tym poszczególnych działań średnioterminowych - na okres nie dłuższy niż 5 lat i 

działań długoterminowych - na okres nie dłuższy niż 10 lat, wskazujący: 

a) planowane daty rozpoczęcia i zakończenia programu ochrony powietrza, w tym realizacji 

poszczególnych działań, 

b) szacowane koszty realizacji programu ochrony powietrza, w tym poszczególnych 

działań, 

c) propozycje źródeł finansowania programu ochrony powietrza, w tym źródła finansowania 

poszczególnych działań, 

d) organy administracji publicznej i podmioty, do których skierowane są poszczególne 

działania, 

e) listę innych działań, niewynikających z programu ochrony powietrza, planowanych lub 

już przygotowanych, poddanych analizie i przewidzianych do realizacji; 

Po czwarte, w punkcie 6. listę działań krótkoterminowych zmierzających do ograniczenia 

ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego 

substancji w powietrzu.  
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PROPOZYCJE DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH: 

 

1) Działania krótkoterminowe w zakresie redukcji emisji powierzchniowej: 

a) czasowy zakaz palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła 

ogrzewania mieszkań w okresie grzewczym, 

b) czasowe zawieszenie robót budowlanych, uciążliwych ze względu na jakość powietrza, 

c) nakaz zraszania pryzm materiałów sypkich w celu wyeliminowania pylenia, 

d) zakaz palenia pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi, z wyłączeniem działań i 

czynności związanych z gospodarką leśną. 

 

2)  Działania krótkoterminowe w zakresie redukcji emisji liniowej: 

a) przeniesienie uciążliwego natężenia ruchu samochodowego na odcinki alternatywne, 

wyznaczone przez zarządzających drogami na danym obszarze, 

b) ograniczenie ruchu samochodowego poprzez korzystanie z innych form komunikacji, np. 

komunikacji publicznej, 

c) upłynnienie ruchu drogowego poprzez stosowanie inteligentnych systemów zarządzania 

ruchem, tzw. "zielona fala", 

d) czyszczenie ulic na mokro, 

e) czasowy zakaz wjazdu wyznaczonych pojazdów do wyznaczonych stref szczególnego 

narażenia, 

f) wprowadzenie możliwości bezpłatnego podróżowania komunikacją publiczną, 

g) montaż tablic informujących o objazdach, 

h) bezwzględny zakaz wjazdu samochodów ciężarowych na wyznaczone trasy w miastach, 

i) rozwinięcie akcji informacyjnych i edukacyjnych, promujących wspólne dojazdy do pracy 

(jednym samochodem) oraz korzystania z komunikacji miejskiej, 

j) tworzenie systemów połączenia parkowania z komunikacją publiczną - parkuj + jedź 

"P+R" dla indywidualnych osób. 

 

3) Działanie krótkoterminowe w zakresie redukcji emisji punktowej - czasowe 

ograniczenie produkcji w instalacjach mających szczególnie uciążliwy wpływ na jakość 

powietrza w instalacjach wskazanych w planie działań krótkoterminowych jako mających 

największy wpływ na jakość powietrza na danym terenie. 
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ROZDZIAŁ VII. Wskazówki i zbiór dobrych praktyk dla organów administracji samorządowej 

przy tworzeniu projektów uchwał sejmiku województwa w sprawie POP i PDK, jako aktów 

prawa miejscowego. 

 

 

Jak już wspomniano uchwała sejmiku województwa w sprawie POP oraz PDK należy do 

aktów prawa miejscowego i przez to musi spełniać szereg wymogów formalnych dotyczących jej 

przygotowania i uchwalenia. Ponadto uchwała w sprawie POP i PDK musi spełniać szereg 

wymogów materialnych dotyczących treści uchwały w sprawie POP i PDK.  

 

1) W tytule uchwały w oddzielnych wierszach zamieszcza się:  

a) oznaczenie rodzaju aktu,  

b) nazwę organu wydającego akt, 

c) datę ustanowienia aktu będącą data podjęcia stosownej uchwały przez organ 

kolegialny, 

d) określenie przedmiotu rozpoczyna się od wyrazów „w sprawie”; 

2) Oznaczenie rodzaju aktu i nazwa organu wydającego akt pisze się wielkimi literami, np.  

„Uchwała Sejmiku Województwa”  

albo  

„Uchwała  

Sejmiku Województwa”; 

3) Określenie przedmiotu uchwały rozpoczyna się zawsze od wyrażenia „w sprawie”, po którym 

następuje możliwie najzwięźlejsze, ale zarazem adekwatne do treści określenie treści 

„Programu ochrony powietrza dla województwa x”, gdzie „x” oznacza nazwę jednego z 

szesnastu województw, np. „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”; 

4) Podstawową jednostką redakcyjną i systematyzacyjną uchwały jest paragraf (§). Paragrafy 

można dzielić na ustępy (cyfra rzymska i kropka), ustępu na punktu (cyfra arabska i nawias), 

punkty na litery (litera alfabetu łacińskiego i nawias), a litery na tiret (punktaktory – myślniki, 

kropki) - (§143 w zw. z § 124 ZTP). Warto zwrócić uwagę, że punkty, a w ich obrębie litery, 

w obrębie liter – tiret, są fragmentami zdania, a nie – jak paragrafy i ustępy – samodzielnymi 

zdaniami; 

5) Projektu uchwały w sprawie POP i PDK musi rozpoczynać się od wskazania przepisu (lub 

przepisów), na podstawie których uchwała ma być wydana (§143 w zw. z § 139 ZTP); 

6) Podstawę prawną wydania uchwały wyraża się zwrotem:  „Na podstawie art. …. Ustawy…. 

(tytułu z oznaczeniem dziennika urzędowego, w którym została ogłoszona ta ustawa i jej 

zmiany albo ostatni tekst jednolity i jego zmiany ogłoszone do dnia wydania uchwały) 
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uchwala się, co następuje:”. Uwaga. Tę część uchwały nie wyodrębnia się osobnym 

paragrafem; 

7) W przepisach ogólnych uchwały określa się jej przedmiot, a w razie potrzeby zamieszcza się 

postanowienia o stosownych definicjach i skrótach (§143 w zw. z § 125 ZTP) 

8) W uchwale w sprawie POP i PDK nie wolno powtarzać przepisów ustaw, ratyfikowanych 

umów międzynarodowych i rozporządzeń (§143 w zw. z § 137 ZTP). Zgodnie z utrwalonym 

orzecznictwem NSA, powtarzanie przepisów ustawowych jest niedopuszczalne z uwagi na 

normatywną zbyteczność i niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorcy w błąd40. 

9) W uchwale w sprawie POP i PDK nie zamieszcza się przepisów niezgodnych w ustawą 

upoważniającą lub z innymi ustawami i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, chyba 

że przepis upoważniający wyraźnie na to zezwala (§143 w zw. z §116 ZTP). Zgodnie z 

orzecznictwem NSA pod pojęciem „przepisu prawnego niezgodnego z ustawą” należy 

rozumieć regulację, której materia wykracza lub rozszerza treść upoważnienia bądź też 

ujmuje określone zagadnienie lub je modyfikuje w stosunku do przepisu ustawowego w 

sposób sprzeczny z materią ustawową41. 

10) W uchwale w sprawie POP i PDK zamieszcza się tylko przepisy regulujące sprawy do 

unormowania w przepisie upoważniającym (upoważnieniu ustawowym) - (§143 w zw. z § 

115 ZTP); 

11) W uchwale w sprawie POP i PDK nie wolno zamieszczać przepisów karnych oraz przepisów 

odsyłających do przepisów karnych (§ 143 w zw. z § 117 ZTP); 

12) W uchwale należy posługiwać się pojęciami, które zostały wprowadzone i zdefiniowane w 

ustawach. Stosowanie innych pojęć, tym bardziej bez ich uprzedniego zdefiniowania w 

uchwale, naraża sejmik województwa na zarzut arbitralności.  Należy unikać określeń 

specjalistycznych niebędących w powszechnym użyciu, zapożyczeń obcojęzycznych, nowo 

tworzonych pojęć lub struktur językowych, chyba że w dotychczasowym słownictwie polskim 

nie ma odpowiedniego określenia; 

13) W uchwale należy wskazać organ właściwy do jej wykonania. Podmiotem zobowiązanym  

wykonania uchwał sejmiku województwa jest zarząd województwa. Art. 41 ust. 2 pkt 1 USW 

ustanawia domniemanie na wypadek, gdyby sejmik województwa nie określił w podjętej 

uchwale, że wykonanie uchwały powierza się innemu podmiotowi niż zarząd.  

14) Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie. Uzasadnienie projektu uchwały sporządza 

się według zasad określonych w odrębnych przepisach; 

 

 

                                                      
40 Wyrok NSA z 10 listopada 2009 r., sygn. akt II OSK 1256/0. 
41 Wyrok NSA z 10 listopada 2009 r., sygn. akt II OSK 1256/0. 
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Wprowadzanie zmian w uchwale w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa 

X” 

 

1) Zmiana uchwały polega na uchyleniu niektórych jej przepisów, zastąpieniu niektórych jej 

przepisów o innej treści lub brzmieniu albo na dodaniu do niej nowych przepisów (§143 w zw. 

z § 82 ZTP); 

2) Przepisy uchwały zmienia się na dwa sposoby. Jednym z tych sposobów jest wprowadzenie 

zmiany (zmian) specjalną uchwałą, którą nazywa się uchwałą zmieniającą. Drugi sposobem 

jest wprowadzenie zmian odrębnymi przepisami nowej uchwały, która normuje jakąś dziedzinę 

życia społecznego (przepisem zmieniającym zamieszczonym w innej uchwale) (§143 w zw. z 

§ 83 ZTP); 

3) Jeżeli zmiany wprowadzone w uchwale miałyby być liczne albo miałyby naruszać konstrukcje 

lub spójność uchwały albo gdy uchwała była już poprzednio wielokrotnie nowelizowana, 

opracowuje się projekt nowej uchwały (§143 w zw. z § 84 ZTP); 

4) Przepisy uchwały zmienia się przepisem wyraźnie wskazującym dokonywane zmiany. 

Pierwszemu artykułowi ustawy zmieniającej albo przepisowi zmieniającemu zamieszczonemu 

w innej uchwale nadaje się brzmienie: „W uchwale ….. wprowadza się następujące zmiany: 

...”; 

5) Jeżeli uchyla się tylko jeden przepis uchwały, przepisowi uchylającemu nadaje się brzmienie: 

„W uchwale … (tytuł uchwały)” uchyla się art. …”; 

6) Jeżeli zmienia się treść lub brzmienie tylko jednego przepisu uchwały, przepisowi 

zmieniającemu nadaje się brzmienie: „W uchwale… (tytuł uchwały) art. … otrzymuje 

brzmienie: …”. (§143 w zw. z § 85 ZTP); 

7) W technice prawodawczej obowiązuje zakaz zmiany dorozumianej42, która sprowadza się do 

uznania, że zmiana uchwały nie może polegać na tym że dawny przepis zastępuje się nowym, 

nie wskazując jednocześnie dokonywania tej zmiany (§143 w zw. z § 86 ZTP); 

8) Zmieniony przepis uchwały przytacza się w pełnym brzmieniu, choćby zastępowano w nim, 

dodawano albo eliminowano tylko jeden wyraz (§143 w zw. z § 87 ust. 1 ZTP); 

9) Jeżeli paragrafy są podzielone na jednostki redakcyjne niższego stopnia, a zmianę wprowadza 

się tylko w którejś z tych jednostek, można poprzestać na przytoczeniu pełnego nowego 

brzmienia tylko zmienionej jednostki redakcyjnej (§143 w zw. z § 87 ust. 2  ZTP); 

10) Jeżeli dane określenie, występujące w wielu przepisach zmienianej ustawy, zastępuje się w 

każdym z nich innym określeniem, zmiany tej dokonuje się, zamieszczając w ustawie 

zmieniającej przepis w brzmieniu: "Użyte w art. ... (albo użyte w ustawie), w różnej liczbie i 

                                                      
42 S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do Zasad techniki prawodawczej, Wydawnictwo Sejmowe, 
Warszawa 2012, s. 185. 
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przypadku, wyrazy " ..... " zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami 

" ..... ".". (§143 w zw. z § 88  ZTP); 

11) Jeżeli do tekstu uchwały dodaje się nowe paragrafy, zachowuje się dotychczasową 

numerację, dodając do numeru nowego paragrafu małą literę alfabetu łacińskiego, z 

wyłączeniem liter właściwych tylko językowi polskiemu, z zachowaniem ciągłości 

alfabetycznej, co wyraża się zwrotem: "Po § X dodaje się § Xa w brzmieniu .....". Zasadę tą 

stosuje się odpowiednio, gdy w obrębie paragrafu dodaje się nowy ustęp, w obrębie ustępu 

nowy punkt albo w obrębie punktu nową literę, co wyraża się zwrotem: "w §. ... po ust. X (pkt 

X, lit. X) dodaje się ust. Xa (pkt Xa, lit. Xa) w brzmieniu: ....."; jednakże gdy kolejną jednostkę 

redakcyjną niższego stopnia dodaje się na końcu paragrafy, ustępu, punktu albo litery, 

oznacza się ją odpowiednio kolejną cyfrą arabską lub literą alfabetu łacińskiego, co wyraża się 

zwrotem: "w §. ... w ust. ... dodaje się pkt... (lit. ...) ... w brzmieniu: .....", przy czym przed 

oznaczeniem każdej kolejnej jednostki redakcyjnej pisze się przyimek "w". 

12) Zmienia się zawsze pierwotny tekst uchwały w sprawie POP i PDK, a jeżeli wprowadzono do 

niego zmiany - tekst zmieniony. Jeżeli ogłoszono tekst jednolity uchwały, zmienia się ten tekst, 

a w przypadku gdy wprowadzono zmiany do tekstu jednolitego - zmieniony tekst jednolity43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
43 Te i inne wymogi proceduralne dotyczące sposobu formułowania uchwały w sprawie POP i PDK 
wynikają z Zasad techniki prawodawczej, Zob. S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do Zasad 
techniki prawodawczej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012. 
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ROZDZIAŁ VIII. Modelowy schemat postępowania organów samorządu województwa od 

momentu otrzymania rocznej oceny jakości powietrza do uchwalenia POP i PDK, po 

złożeniu ministrowi właściwemu do spraw środowiska informacji o ich opracowaniu i 

realizacji. 

 

Postępowanie organów samorządu województwa jest poprzedzone wywiązaniem się 

WIOŚ z obowiązku corocznego dokonania oceny poziomu substancji w powietrzu w danej strefie 

oraz odrębnie dla każdej substancji, w których poziom odpowiednio: 1) przekracza poziom 

dopuszczalny powiększony o margines tolerancji; 2) mieści się pomiędzy poziomem 

dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji; 3) nie 

przekracza poziomu dopuszczalnego; 4) przekracza poziom docelowy; 5) nie przekracza poziomu 

docelowego; 6) przekracza poziom celu długoterminowego; 7) nie przekracza poziomu celu 

długoterminowego (art. 89 ust. 1 POŚ). Ocena ta obejmuje poprzedni rok kalendarzowy i powinna 

być dokonana w terminie do 30 kwietnia każdego roku. Wyniki tej oceny oraz klasyfikację stref, 

WIOŚ niezwłocznie przekazuje zarządowi województwa (art. 89 ust. 1a POŚ). Termin wskazany 

przez ustawodawcę nie został określony precyzyjnie. W związku z tym należy uznać, że 

„bezzwłocznie” czyli „bez zbędnej zwłoki” oznacza „zakaz nieuzasadnionego przetrzymywania 

spraw bez nadawania im biegu oraz obowiązek prowadzenia postępowania bez niepotrzebnych 

zahamowań i przewlekłości w postępowaniu"44. W przypadku udokumentowania wpływu 

zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł naturalnych lub solenia i piaskowania dróg w okresie 

zimowym na poziom substancji w powietrzu, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może, 

kierując się stopniem wpływu zanieczyszczeń pochodzących z tych źródeł na przekroczenia 

poziomów dopuszczalnych, uwzględnić w ocenie poziomów substancji w powietrzu wpływ tych 

zanieczyszczeń (art. 89 ust. 1b POŚ). Oceny jakości powietrza jest dokonywana w wyodrębnionych 

jednostkach nazywanych strefami. Z woli ustawodawcy strefę stanowi:  

1) aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy;  

2) miasto o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy;  

3) pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast o liczbie mieszkańców 

większej niż 100 tysięcy oraz aglomeracji.  

Określenie stref z uwzględnieniem nazw i kodów nastąpiło w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości 

powietrza (Dz. U. poz. 914).  

KROK 1. 

Na podstawie wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref zarząd 

województwa, w terminie 15 miesięcy od dnia ich otrzymania, zobowiązany jest opracować projekt 

                                                      
44 J. Borkowski (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1989, s. 128. 
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uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie poziomów 

dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji (art. 91 ust. 1 POŚ). W 

zależności od klasyfikacji poszczególnych stref mogą występować różne warianty projektu uchwały 

w sprawie POP i PDK: 

a) Dla stref, w których przekraczane są poziomy dopuszczalne substancji, zarząd 

województwa opracowuje projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza lub jego 

aktualizacji, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych (art. 91 ust. 

3a POŚ).  

b) Dla stref, w których poziom substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a 

poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji zarząd województwa 

określa przyczyny przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu i 

informuje ministra właściwego do spraw środowiska o działaniach podejmowanych w celu 

zmniejszenia emisji substancji powodujących te przekroczenia (art. 91 ust. 4 POŚ). 

c) Dla stref, w których poziom substancji przekracza poziom docelowy, zarząd województwa, 

w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w 

powietrzu i klasyfikacji stref, opracowuje i przedstawia do zaopiniowania właściwym 

wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom projekt uchwały w sprawie POP, 

mającego na celu osiągnięcie poziomów docelowych substancji w powietrzu (art. 91 ust. 5 

POŚ). 

d) Dla stref, w których został przekroczony poziom dopuszczalny albo poziom docelowy 

więcej niż jednej substancji w powietrzu, można sporządzić wspólny POP dotyczący tych 

substancji (art. 91 ust. 7 POŚ). 

 

W razie przekroczenia obowiązujących poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych 

substancji opracowany przez zarząd województwa projekt uchwały w sprawie POP powinien 

uwzględniać przeprowadzone przez zarząd województwa analizy udziału w przekroczeniach 

poziomów substancji w powietrzu poszczególnych grup źródeł emisji tych substancji i określać 

odpowiednie działania naprawcze (art. 91 ust. 9a POŚ).  

 

Opracowany przez zarząd województwa projekt POP powinien też uwzględniać cele zawarte w 

innych dokumentach planistycznych i strategicznych, w tym w krajowym programie ochrony 

powietrza, wojewódzkich programach ochrony środowiska, regionalnych programach 

operacyjnych i koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju (art. 91 ust. 9b POŚ).  

 

Na etapie przygotowania projektu uchwały w sprawie POP i PDK może być konieczne 

współdziałanie danego zarządu województwa z zarządem (zarządami) innych województw. 
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Sytuacja taka ma miejsce, jeżeli przyczyny wywołujące przekroczenia dopuszczalnych lub 

docelowych poziomów substancji w powietrzu w strefach, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 lub 

4, występują na terenie innego województwa niż zlokalizowane są strefy, właściwe zarządy 

województw współdziałają przy sporządzaniu programów ochrony powietrza, o których mowa w 

ust. 3 lub 5, w zakresie wymiany informacji o ewentualnych źródłach przekroczeń poziomów 

substancji w powietrzu oraz przykładowych działaniach mających na celu ich ograniczenie (art. 91 

ust. 8 POŚ). 

 

KROK 2. 

Zarząd województwa zobowiązany jest do przekazania projektu uchwały w sprawie programu 

ochrony powietrza do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i 

starostom. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta są obowiązani do wydania opinii w 

terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza. 

Niewydanie opinii w terminie oznacza akceptację projektu uchwały w sprawie programu ochrony 

powietrza (art. 91 ust. 91 ust. 1, 2, 2a POŚ). Z uwagi na to, że przepisy ustawy POŚ nie zawierają 

żadnej regulacji co do formy w jakiej wójt, burmistrz lub prezydent i starosta wydają opinię, należy 

uznać, że może ona zostać sporządzona w formie zwykłego pisma. Brak jest podstaw do tego aby 

stosować w tym przypadku art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego45, zgodnie z którym 

organ zajmuje stanowisko w drodze zaskarżalnego postanowienia. Opinia jest traktowana jako 

najsłabsza forma współdziałania organów administracji samorządowej i nie ogranicza swobody 

uznania samorządu województwa w zakresie formułowania  zawartości merytorycznej programu 

ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych, oczywiście przy zachowaniu ich 

zgodności z innymi przepisami w tym w szczególności dotyczącymi konieczności respektowania 

wymogów stawianych aktom prawa miejscowego.  Niemniej pominięcie etapu  opiniowania 

stanowiłoby podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie POP lub PDK. 

Ustawodawca nie wskazuje na zawartość merytoryczną opinii. Należy jednak przyjąć, że w razie 

wniesienia zastrzeżeń dotyczących projektu programu ochrony powietrza lub planu działań 

krótkoterminowych powinna ona zawierać sprecyzowanie uwag. W przypadku pełnej aprobaty 

wystarczającym byłoby sformułowanie o braku zastrzeżeń do projektu POP lub PDK. 

 

 

 

                                                      
45 Aby w sprawie wydania opinii przez wójta, burmistrz lub prezydenta miasta i starostę stosować przepisy 
Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawodawca musiałby wprost taką możliwość wyrazić, tak jak np. 
uczynił to w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), zgodnie z którym uzgadnianie i opiniowanie projektu studium albo 
projektu planu miejscowego dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego. 
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KROK 3. 

POŚ w art. 91 ust. 9 POŚ wprowadza obowiązek włączenia społeczeństwa w ochronę 

środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko. Z tego względu zarząd województwa 

zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, winien 

zapewnić możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest 

sporządzenie POP lub PDK. Zarząd województwa jako organ opracowujący projekt dokumentu 

wymagającego udziału społeczeństwa, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości 

informację o: 1) przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie; 2) 

możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (czyli: założenia lub projekt 

dokumentu oraz wymagane przez przepisy załączniki oraz stanowiska innych organów, jeżeli 

stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków) oraz o miejscu, w którym jest ona 

wyłożona do wglądu; 3) możliwości składania uwag i wniosków; 4) sposobie i miejscu składania 

uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 21-dniowy termin ich składania; 5) organie 

właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków; 6) postępowaniu w sprawie transgranicznego 

oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone.  

Podanie do publicznej wiadomości następuje zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 11 UIoŚ. 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie co najmniej 21 dniowego terminu pozostawia się bez 

rozpatrzenia. Zarząd województwa jako opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału 

społeczeństwa: 1) rozpatruje uwagi i wnioski; 2) dołącza do przyjętego dokumentu uzasadnienie 

zawierające informacje 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. Zarząd województwa podaje też do publicznej wiadomości informację o 

przyjęciu dokumentu i o możliwościach zapoznania się z jego treścią oraz: 1)   uzasadnieniem 

zawierającym informacje 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, 2)   podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 - w 

przypadku dokumentów, o których mowa w art. 46 i 47. 

 

KROK 4. 

Sejmik województwa, w terminie 18 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów 

substancji w powietrzu i klasyfikacji stref określa, w drodze uchwały, program ochrony powietrza. 

Niezwłocznie po jego uchwaleniu przewodniczący sejmiku województwa podpisuje uchwałę w 

sprawie POP i kieruje ją do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 89 ust. 1 USW). 

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz wydawania wojewódzkiego dziennika 

urzędowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
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innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) – art. 89 ust. 4 

USW. 

 

KROK 5. 

Zarząd województwa, w terminie 18 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów 

substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska 

informację o uchwaleniu przez sejmik województwa POP. Zarząd województwa przekazuje 

ministrowi właściwemu do spraw środowiska informację o uchwaleniu przez sejmik województwa 

PDK. Informacja o uchwaleniu POP obejmuje: 1) opracowanie tekstowe programu ochrony 

powietrza; 2) uchwałę sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza; 3)   

zestawienie informacji o programie ochrony powietrza. Zakres i układ przekazywanych informacji, 

są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. 

w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza. 

Informację przekazuje się w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej oraz w postaci 

papierowej. Informację o uchwaleniu PDK, zarząd województwa przekazuje ministrowi właściwemu 

do spraw środowiska niezwłocznie po ogłoszeniu uchwały w sprawie PDK lub uchwały w sprawie 

POP, którego częścią jest plan działań krótkoterminowych. Informacja obejmuje: 1)  opracowanie 

tekstowe planu działań krótkoterminowych; 2)  uchwałę w sprawie planu działań 

krótkoterminowych.  Jeżeli PDK jest częścią POP, informację można przekazać łącznie z 

informacją w sprawie POP.  Podobnie jak w poprzednim przypadku informację przekazuje się w 

postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej oraz w postaci papierowej. 

 

 

KROK 6. 

Zarząd województwa, co 3 lata, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska 

sprawozdanie z realizacji POP, oraz PDK, począwszy od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie 

określenia POP lub PDK do dnia zakończenia realizacji odpowiednio tego programu lub planu. 

Jeżeli realizacja POP lub PDK jest zaplanowana na okres krótszy niż 3 lata, zarząd województwa 

przedkłada takie sprawozdanie najpóźniej 6 miesięcy po zakończeniu realizacji tego programu lub 

planu. Sprawozdanie z realizacji POP zawiera informacje o: 1)  kierunkach i zakresie podjętych 

działań priorytetowych, w tym o zmianach w jakości paliw dopuszczonych do stosowania na 

określonym terenie, zastosowaniu najlepszych dostępnych technik i podjęciu innych działań 

ograniczających emisję substancji do powietrza, jeżeli były planowane; 2)   stanie zaawansowania 

podjętych działań; 3)  nakładach, w tym środkach finansowych, dotychczas poniesionych oraz 

przewidywanych do poniesienia na działania; 4)  ograniczeniu emisji substancji do powietrza. 

Sprawozdanie z realizacji PDK zawiera informacje o podjętych działaniach, które miały na celu: 1) 
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zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub 

docelowego substancji w powietrzu; 

2) ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń. Zakres i układ przekazywanych 

sprawozdań, są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 

września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących 

zanieczyszczenia powietrza. Sprawozdanie przekazuje się w postaci elektronicznej za pomocą 

poczty elektronicznej oraz w postaci papierowej. 

 

KROKI DODATKOWE 

Jak wszystkie inne przepisy prawa miejscowego również POP i prawidłowość ich uchwalenia mogą 

być kontrolowane na zasadach określonych w art. 90 ust. 1 USW. Przepis ten stanowi, że każdy, 

czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem tego aktu, może – po 

bezskutecznym wezwaniu sejmiku województwa do usunięcia naruszenia – zaskarżyć przepis do 

sądu administracyjnego (art. 90 ust. 1 USW). Usunięcia naruszenia nie stosuje się, jeżeli w sprawie 

orzekł sąd administracyjny i skargę oddalił (art. 90 ust. 2 USW). W sprawie wezwania do usunięcia 

naruszenia stosuje się przepisy o terminach załatwienia spraw w postępowaniu administracyjnym 

(art. 90 ust. 4 USW).  

 

- OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI POP 

W przypadku stref, dla których programy ochrony powietrza zostały uchwalone, a standardy jakości 

powietrza są przekraczane, zarząd województwa jest obowiązany opracować projekt aktualizacji 

programu w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie uchwały sejmiku województwa w sprawie 

programu ochrony powietrza, określając w nim działania ochronne dla grup ludności wrażliwych na 

przekroczenie, obejmujących w szczególności osoby starsze i dzieci (art. 91 ust. 9c POŚ). 

 

- KRAJOWY CEL REDUKCJI NARAŻENIA 

Po określeniu krajowego celu redukcji narażenia, zarząd województwa jest obowiązany opracować 

projekt aktualizacji programu ochrony powietrza, określając dodatkowe działania mające na celu 

osiągnięcie krajowego celu redukcji narażenia (art. 91 ust. 9d POŚ). Aktualizacja programu 

przeprowadzana jest przy odpowiednim stosowaniu przepisów dotyczących trybu przyjmowania 

POP (art. 91 ust. 9e POŚ). 
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WIOŚ – do 30 kwietnia 

każdego roku dokonuje 

oceny poziomu substancji w 

powietrzu w danej strefie 

oraz odrębnie dla każdej 

substancji 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA 

15 miesięcy na  

PROJEKT PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA 

Dla stref, w których przekroczone są poziomy dopuszczalne: 

PLAN DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH 

Dla stref, w których poziom substancji mieści się pomiędzy 

poziomem dopuszczalnym a powiększonym o margines tolerancji 
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Dla stref, w których poziom substancji przekracza poz. docelowy 

POP - OSIĄGNIĘCIE POZIOMÓW DOCELOWYCH 

Dla stref, w których przekroczono poziom dopuszczalny lub 

docelowy w więcej niż jednej strefie 

WSPÓLNY PROGRAM OCHRONY POWIETRZA 
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PROJEKT UCHWAŁY 

W SPRAWIE PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA 

 

WÓJT, BURMISTRZ, PREZYDENT MIASTA i STAROSTA 

OPINIA 

W terminie 1 miesiąca – niewydanie opinii oznacza zgodę 

SPOŁECZEŃSTWO 

21 dni – uwagi, wnioski dołączane do projektu uchwały 

 

SEJMIK WOJEWÓDZTWA 

18 miesięcy - UCHWAŁA W SPRAWIE PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA 

Przewodniczący sejmiku województwa - publikacja w wojewódzkim dzienniku urzędowym 

Marszałek województwa - przedstawienie Wojewodzie uchwały w terminie 7 dni od dnia podjęcia 

Schemat postępowania organów samorządu województwa w sprawie POP i PDK. 
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Załącznik nr 1 Wyjaśnienia i interpretacje prawne. 

 

I. Art. 91 ust. 9, art. 91 ust. 9c, art. 92 POŚ – zasady i tryb konsultacji społecznych (udziału 

społeczeństwa) odnoszących się do projektów uchwał sejmiku województw w sprawie POP 

i PDK, w świetle przepisów rozdziału IV Ustawy UIoŚ, art. 10a ustawy o samorządzie 

województwa, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

 

Zgodnie z treścią art. 91 ust. 9 POŚ w jego brzmieniu obowiązującym do dnia 28 maja 2012 

r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150) marszałek województwa zapewnić miał 

możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem było sporządzenie 

programu ochrony powietrza.  

Tak ukształtowana regulacja nasuwała wiele wątpliwości co do tego, w jakim trybie, na 

jakich zasadach i na którym z etapów postępowania udział ten winien zostać społeczeństwu 

zagwarantowany. Z jednej strony, zgodnie z wówczas obowiązującym art. 34 ust. 1 powołanej 

wyżej ustawy, organ administracji właściwy do opracowania takich programów zapewnić miał 

możliwość udziału społeczeństwa, odsyłając do odpowiednio stosowanych tych przepisów aktu, 

dotyczących postępowania poprzedzającego wydanie decyzji administracyjnej. Z drugiej 

natomiast, podstawy prawnej do udziału społeczeństwa w postępowaniu, mającym na celu 

uchwalenie programu ochrony powietrza, poszukiwano w objęciu ich wymogiem oceny 

oddziaływania na środowisko, zgodnie z treścią art. 43 ust. 2 POŚ, w myśl którego udział taki miał 

być zagwarantowany w przypadku projektów dokumentów wyszczególnionych w art. 40 ust. 1  

POŚ. 

Prawidłowość takiego procedowania była jednakże kwestionowana. Głównym argumentem 

przemawiającym przeciw niej była dosłownie odczytywana treść wzmiankowanego wyżej art. 40 

ust. 1 POŚ, w której zamieszczony został zamknięty katalog przypadków, wymagających 

przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.  

W punkcie 1) powołanego wyżej przepisu ustawodawca postanowił, że ocenie takiej 

podlegać będzie projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, projekty planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz projekty strategii rozwoju regionalnego. W punkcie 2) 

natomiast przesądził, iż objęte wspomnianą oceną zostaną projekty polityk, strategii, planów lub 

programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, 

gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, 

opracowywane przez organy administracji, ustalające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

Programów ochrony powietrza nie wymieniono z nazwy w art. 40 ust. 1 pkt 1) ustawy. Z 

kolei ochrona powietrza nie została zamieszczona pośród sektorów gospodarki, 

wyszczególnionych w jej art. 40 ust. 1 pkt 2). Argumentować można wprawdzie było, iż programy 
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ochrony powietrza łączą się wszak z dziedzinami takimi jak transport, czy też energetyka i 

przemysł, jednakże był to argument dość wątły.  

Brak wystarczającej podstawy prawnej dla uznania, iż programy ochrony powietrza są 

objęte procedurą oceny oddziaływania na  środowisko był krytykowany i dawał asumpt do 

wysuwania postulatu nowelizacji w tym zakresie przepisów POŚ.  

Z dniem 15 listopada 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Akt ten w sposób kompleksowy 

uregulować miał normowaną dotychczas w POŚ problematykę, dotyczącą dokonywania oceny, 

jaką na środowisko wywrzeć mogłaby realizacja poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych 

oraz kwestię konkretnych instrumentów i instytucji, mogących zapewnić obiektywizm tego procesu, 

takich jak dostęp do informacji o stanie środowiska i jego ochronie oraz uczestnictwo 

społeczeństwa. 

Wydzielenie opisywanej wyżej materii do osobnego aktu prawnego rangi ustawowej, 

z następującymi sukcesywnie nowelizacjami POŚ, nie spowodowało jednakże, iż usunięte zostały 

zgłaszane na gruncie poprzedniego stanu prawnego wątpliwości, odnośnie zasad i warunków, na 

jakich społeczeństwo mogłoby wziąć udział w przygotowywaniu programów ochrony powietrza 

oraz etapu postępowania, na którym powyższe miałoby się dokonywać.   

Po kolejnych nowelizacjach przepisów, w treści art. 91 ust. 9 POŚ, obowiązującego od dnia 

28 maja 2012 r., ustawodawca ostatecznie przesądził, iż po pierwsze za zapewnienie możliwości 

udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu 

ochrony środowiska, organem odpowiedzialnym będzie zarząd województwa. Następnie zaś 

doprecyzował, iż powyższe będzie miało miejsce zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko.  

Takie uregulowanie nastręczyło jednakże tych samych, co uprzednio wątpliwości 

interpretacyjnych, dotyczących tego, czy istnieje wymóg poddania programów ochrony powietrza 

ocenie oddziaływania na środowisko. Ustawodawca bowiem nie rozstrzygnął tej kwestii ani w 

nowowprowadzonych przepisach ustawy, ani też na gruncie art. 91 ust. 9 POŚ w jego 

znowelizowanym brzmieniu.  

W pierwszym rzędzie, w części ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko poświęconej przepisom ogólnym, każdemu- na mocy art. 5- zagwarantował prawo 

uczestniczenia, na warunkach określonych tym aktem, w postępowaniu wymagającym udziału 

społeczeństwa. Zakresu przedmiotowego takiego udziału w przepisach ustawy zasadniczo nie 

sprecyzował, pozostawiając tą kwestię do uregulowania przepisom ustaw odrębnych.  
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W samym analizowanym akcie przesądził on jedynie o tym, że udział ten zagwarantowany 

być musi  w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 79 ust. 1 UIoŚ) 

oraz w postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko, na podstawie art. 54 ust. 2 UIoŚ  

Projekty dokumentów, wymagające dokonania tej ostatniej oceny, zostały wymienione w 

art. 46 powołanej wyżej ustawy. Z porównania treści tego przepisu z brzmieniem uchylonego art. 

40 ust. 1 POŚ wynika, iż katalog tychże został zwyczajnie przetransponowany POŚ na grunt 

przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. I to w niezmienionej 

zasadniczo postaci.  

I tak, na podstawie art. 46 pkt 1) UIoŚ strategicznej ocenie oddziaływania mają znowu 

zostać poddawane dokumenty planistyczne: koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, plany 

zagospodarowania przestrzennego oraz strategie rozwoju regionalnego. Z kolei zgodnie z treścią 

art. 46 pkt 2) tegoż aktu, strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko podlegają ponadto 

polityki, strategie, plany, programy, dotyczące tych samych co uprzednio sektorów gospodarki, 

opracowywane lub przyjmowane przez organy administracji, wyznaczające ramy dla późniejszej 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Taki zabieg legislacyjny spowodował, jak to już wyżej wspomniano, iż brak jest w dalszym 

ciągu możliwości jednoznacznego stwierdzenia, że programy ochrony powietrza podlegają 

strategicznej ocenie, o której mowa w Dziale IV UIoŚ, a w konsekwencji możliwości rozstrzygnięcia 

co do prawnych podstaw udziału społeczeństwa, w przygotowywaniu programów ochrony 

powietrza.  

W związku z powyższym pełną aktualność w dalszym ciągu zachowują zgłoszone już wyżej 

te uwagi, które dotyczą braku literalnego wyszczególnienia wspomnianych programów w 

zamkniętym katalogu projektów dokumentów, pomieszczonym w art. 46 pkt 1) UIoŚ oraz 

odnoszące się do niewymienienia ochrony powietrza wśród dziedzin, o których mowa w jej art. 46 

pkt 2).  

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko programu ochrony powietrza, 

przeprowadzona    z powołaniem się i w oparciu tylko i wyłącznie o powyższe przepisy, zdaje się 

być dokonywana bez jej niekwestionowanego w nich umocowania.  

Próbę przezwyciężenia tego problemu, podjąć można odwołując się do treści art. 47 UIoŚ. 

Przepis ten stanowi o wymogu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

także w przypadku projektów dokumentów innych niż te, wymienione w powołanym wyżej art. 46, 

jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem- w rozpatrywanym przypadku z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska-  organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, iż 
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wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko lub że realizacja tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na 

środowisko. 

W tym miejscu, dla rozważenia możliwości zastosowania takiego konstruktu, skupić należy 

się na określeniu celu, dla którego programy ochrony powietrza są przyjmowane, następnie 

natomiast na ich treści, wyznaczonej przepisami POŚ oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 11 września 2012 r w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań 

krótkoterminowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1028). 

Wspomniane wyżej programy uchwalane są przez sejmik województwa dla zapewnienia 

poprawy jakości powietrza na tych obszarach, gdzie przekraczane są dopuszczalne poziomy 

substancji w powietrzu. Dokumenty te wyznaczać muszą kierunki i zakres działań naprawczych, a 

także wskazywać organy administracji publicznej i podmioty, do których skierowane są 

poszczególne działania. Te ostatnie najczęściej obejmować będą dokonywanie budowy czy też 

rozbudowy istniejącej już sieci ciepłowniczej i podłączenia budynków do tejże sieci, aktualizację 

założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, budowę lub 

rozbudowę sieci gazowej, połączoną z wymianą źródeł ciepła z opalanych węglem na opalane 

gazem, przygotowanie i wdrażanie programów mających zredukować niską emisję, czy też 

planowe zarządzanie ruchem drogowym poprzez budowę obwodnic miast, zróżnicowanie opłat za 

parking lub inne podobne bodźce ekonomiczne, tworzenie stref niskiej emisji, bądź wdrażanie 

środków zachęty do korzystania w szerszym zakresie z komunikacji zbiorowej.  

Nie ulega wątpliwości, że ze względu na charakter wyżej opisanych działań ich adresatem, 

a następnie głównym wykonawcą będzie zasadniczo przedsiębiorca, prowadzący działalność 

gospodarczą w zakresie przesyłu energii oraz gmina.  

Programy ochrony powietrza sprostać muszą wymogom aktu prawa miejscowego. To zaś 

oznacza, że zawarte w nich normy muszą mieć charakter abstrakcyjny, a zatem iż powinny być 

one uniwersalne, znajdować zastosowanie w pewnych powtarzalnych sytuacjach, nie konsumować 

się natomiast poprzez ich jednorazowe zastosowanie. Winny być one ponadto tak formułowane, 

aby nie naruszały chronionej przez przepis art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym samodzielności gminy w wykonywaniu jej zadań. Powyższe skutkuje tym, że wyliczone 

przykładowo działania, do których podjęcia zobowiązuje program ochrony powietrza muszą z istoty 

rzeczy mieć charakter ogólnikowy. Taki, który konkretyzowany będzie dopiero na etapie ich 

wykonywania.  

Przyjmując przedstawioną wyżej optykę, uprawnionym jest wnioskowanie, że można je jako 

takie rozważać w kategoriach dokumentów, które mogą stanowić ramy do bliżej jeszcze 

nieuszczegółowionych przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko: tych 

samych, o których stanowi właśnie przytaczany uprzednio art. 47 UIoŚ.  



 
 

74 
 

Nadmienić jednak należy, iż taka koncepcja, rozważana na tle brzmienia powołanego wyżej 

przepisu, również nastręcza pewnych zastrzeżeń. W pierwszej kolejności ze względu na 

okoliczność, że zastosowanie art. 47 UIoŚ uzależnione jest po pierwsze od swoistej inicjatywy po 

stronie organu opracowującego projekt programu powietrza. Organ ten wpierw musi bowiem 

uznać, że program ten rzeczywiście wyznacza ramy dla zamierzeń, o których mowa w 

powoływanym już art. 47. Ustawa bliżej nie określa przy tym, na jakich zasadach ma się to 

odbywać. Jedynie w art. 49 UIoŚ zawarł ustawodawca pewne dyrektywy postępowania w tym 

przedmiocie, kreując wykaz uwarunkowań, które należy mieć na uwadze przy stwierdzaniu 

konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a dotyczących 

charakteru działań przewidzianych w programie, rodzaju i skali wspomnianego oddziaływania oraz 

cech obszaru, które ono obejmuje.   

Kolejnym zastrzeżeniem, jakie można wysuwać przeciwko koncepcji poddawania 

programu ochrony powietrza strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko na powyższej 

podstawie jest to, że powzięte przez organ przekonanie o konieczności jej przeprowadzenia musi 

zostać jeszcze podzielone przez organ uzgadniający- Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska. Jeżeli on tego stanowiska nie podzieli, to ocena taka nie będzie mogła zostać 

przeprowadzona.  

Finalnie zauważyć trzeba, że przyjęcie powyższego rozwiązania może także skutkować 

swego rodzaju powieleniem się w pewnej mierze procedury oddziaływania na środowisko. Jak już 

wyżej wzmiankowano, postanowienia programów ochrony powietrza mają- bo z istoty rzeczy mieć 

muszą- charakter dość ogólny. Zadania do realizacji, skonkretyzowane już co do zakresu oraz 

lokalizacji ustalają dopiero gminy i podmioty wymienione w tych programach, sporządzając- 

zgodnie ze wskazaniami tych ostatnich- własne programy i plany z dziedziny energetyki, 

przemysłu, czy też transportu. Te zaś będą mogły tymczasem podlegać obowiązkowi 

przeprowadzenia własnej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a to na podstawie art. 

46 UIoŚ. 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jest instrumentem, który integruje 

zarządzanie jakością powietrza z pozostałymi elementami środowiska, przy czym integrację taką 

uzasadnia niewątpliwie obszerny katalog działań, które możliwe są do podjęcia w ramach 

przywracania właściwych standardów jakości powietrza. Z uwagi na powyższe pożądanym byłoby 

zatem, aby programy ochrony powietrza podlegały ocenie oddziaływania na środowisko. Taki też 

postulat nowelizacji przepisów ustawy należałoby w tym miejscu wysunąć.  

Odpowiadając natomiast na pytanie, według jakiej procedury społeczeństwo ma brać udział 

w postępowaniu dotyczącym stanowienia programu ochrony powietrza do czasu takiej nowelizacji, 

należy odwołać się do brzmienia art. 17 ust. 4 oraz art. 91 ust. 9 POŚ w kontekście treści 

powoływanego już art. 5 UIoŚ. Tam bowiem- jak się wydaje- odpowiedź taka tkwi.  
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Pierwszy ze wspomnianych przepisów jest przepisem o charakterze ogólnym. Zgodnie z 

jego treścią, w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony 

środowiska udział społeczeństwa zapewniony jest na zasadach i w trybie określonych w ustawie z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Drugi 

przepis- szczególny- stanowi, że w przypadku programów ochrony powietrza zarząd województwa 

udział taki zapewnia zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Przepis art. 5 UIoŚ, wyżej już przytaczany, gwarantuje każdemu prawo uczestniczenia, na 

warunkach określonych tą ustawą, w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. 

Odczytanie ich łącznie pozwala w pierwszym rzędzie na przesądzenie, iż celem 

zapewnienia, że procedura stanowienia programu ochrony powietrza będzie miała prawidłowy, 

zgodny z przepisami przebieg, niezbędnym jest zagwarantowanie w nim udziału społeczeństwu w 

taki sposób i w takim trybie, jaki statuuje ustawodawca w ustawie o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. Nie wyklucza to oczywiście- o czym niżej- konsultowania projektu 

tego programu w oparciu o inne ustawy, jednakże tylko ich przeprowadzenie w trybie przepisów 

UIoŚ, stanowić będzie wypełnienie przez organ obowiązku, o którym mowa w art. 91 ust. 9 POŚ.   

Generalne odwołanie się przez ustawodawcę w tym ostatnim akcie do przepisów ustawy o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oznacza, że zastosowanie znajdą tu 

przepisy jej Działu III, pomieszczone w rozdziale 1, który reguluje ogólne warunki udziału tego 

społeczeństwa oraz zawarte w rozdziale 3, normującym szczególny tryb postępowania w procesie 

opracowywania projektów dokumentów w przypadkach, w których przepisy ustawy lub innych 

aktów prawnych gwarantują możliwość takiej partycypacji.  

W przypadku, w którym właściwe organy, działające w trybie art. 47 w związku z art. 49 

UIoŚ zadecydują o konieczności poddania programu ochrony powietrza strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, dla spełnienia wymogu, o którym mowa w art. 91 ust. 9 POŚ 

wystarczającym będzie zapewnienie udziału społeczeństwa w trakcie tej właśnie procedury, a to 

zgodnie z przepisami art. 54 ust. 2 UIoŚ. 

W tym miejscu odpowiednią uwagę należy poświęcić również uregulowaniu art. 44 ust. 1 

UIoŚ. Przepis ten w swoim zdaniu pierwszym stanowi, iż organizacje ekologiczne, które powołując 

się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu 

wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony.  

Uczestniczenie w postępowaniu na prawach strony, o którym powyższy przepis stanowi 

oznacza, że organizacja taka nie staje się stroną postępowania, ale posiada jedynie status 

podmiotu, któremu przysługują analogiczne uprawienia. Jedyna w zasadzie przy tym różnica 



 
 

76 
 

pomiędzy nimi, a uprawnieniami stron postępowania, ma charakter jakościowy i zasadza się na 

niemożności samodzielnego rozporządzania przez te pierwsze przedmiotem postępowania i to 

nawet wtedy, gdyby wszczęte zostało ono z ich inicjatywy46.  

Organizacja ekologiczna może zatem podejmować tylko czynności procesowe. 

Nie dysponuje jednak prawami o charakterze materialnym, będącymi przedmiotem postępowania 

w sprawie innego podmiotu. Nie może skutecznie doprowadzić do zawieszenia postępowania na 

podstawie art. 98 § 1 kpa, ani też jego umorzenia z mocy art. 105 § 2 kpa. Nie może także- bez 

pogwałcenia zasady dyspozycyjności- powodować rozporządzenia prawami strony lub podmiotu 

zabiegającego o taki status na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 kpa47.  

Organizacje ekologiczne zgłosić mogą swój udział na każdym etapie postępowania 

wymagającego udziału społeczeństwa. Stąd też kwestią istotna jest ustalenie formy, w jakiej winno 

nastąpić dopuszczenie ich do udziału w tymże postępowaniu. Brzmienie art. 44 UIoŚ nastręcza w 

tym zakresie trudności, jako że do wspomnianej problematyki odnosi się jedynie pośrednio. Tylko 

w ustępie 4. tegoż przepisu ustawodawca napomknął, iż na postanowienie o odmowie 

dopuszczenia organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu przysługuje zażalenie. Forma 

samego dopuszczenia pozostaje jednak przez niego nierozstrzygnięta. W literaturze przedmiotu 

zwraca się uwagę, że na gruncie art. 31 § 2 kpa ma to miejsce w formie postanowienia. Zaznacza 

się jednakże przy tym, iż przetransponowanie tego poglądu automatycznie na sprawy, mieszczące 

się w zakresie ochrony środowiska nie jest możliwe. Skoro zaś treść art. 44 ust. 4 UIoŚ formę 

postanowienia zastrzega dla orzeczeń o charakterze negatywnym, to dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu organizacji ekologicznej nie będzie wymagało wydania postanowienia48. Pogląd taki 

akceptowany był w piśmiennictwie oraz w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego 

jeszcze przed wejściem w życie ustawy49. 

Taka wykładnia art. 44 ust. 1 i ust. 4 UIoŚ może jednakże - co oczywiste- nastręczać 

uzasadnionych wątpliwości co do uczestnictwa konkretnej organizacji ekologicznej w 

postępowaniu na prawach strony. Tym bardziej, że – jak już wyżej wzmiankowano- udział ten 

zgłoszony może być przez nią na każdym etapie takiego postępowania, a jakiekolwiek 

wypowiedzenie się organizacji w sprawie nie jest w żadnej mierze tożsame z udziałem w 

postępowaniu. Stąd też postulować można nowelizację powołanego unormowania na kształt tego, 

jakie ma art. 31 § 2 kpa. Przyjęcie analogicznego, jak we wzmiankowanym przepisie rozwiązania, 

                                                      
46 K. Gruszecki, Komentarz do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dostęp z 
poziomu bazy LEX. 
47 J. Borkowski, Glosa do wyroku NSA z dnia 23 listopada 1999 r., II SA/Kr 1191/99, OSP 2000, z. 7-8, poz. 112. 
48 K. Gruszecki, Komentarz… op.cit. 
49 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego  z dnia 17 listopada 1988 r., IV SA 855/88, ONSA 1990, nr 1, poz. 3; 
K. Gruszecki, Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu administracyjnym w sprawach z zakresu ochrony 
środowiska, Państwo i Prawo 2002, z. 2, s. 96; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 
dnia 27 maja 2010 r., II SA/Wr 89/10. 
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ułatwiłoby z pewnością ustalenie, czy, kiedy i jaka organizacja ekologiczna została dopuszczona 

do udziału w postępowaniu50.  

Kończąc omawianie regulacji art. 44 ust. 1 UIoś zwrócić należy uwagę na jeszcze jedną, 

istotną kwestię:  przepis ten wyłącza mianowicie zastosowanie art. 31 § 4 kpa, który umożliwia  

prowadzącemu postępowanie w sprawie innej osoby organowi, zawiadomienie o tym organizacji 

społecznej, w przypadku uznania przezeń, że ze względu na swój cel statutowy może być ona 

zainteresowana udziałem w tym postępowaniu, a ponadto przemawia za tym interes społeczny. W 

literaturze przedmiotu wskazuje się, że ratio legis takiego unormowania jest oczywiste. Skoro 

bowiem organizacje ekologiczne mają możliwość uczestniczenia tylko w tych postępowaniach, w 

których zagwarantowany jest udział społeczeństwa, a informacje o jego wszczęciu, na podstawie 

art. 33 ust. 1 UIoŚ muszą być podawane do publicznej wiadomości, to organizacja takim 

uczestnictwem zainteresowana, ma możliwość powzięcia wiadomości o prowadzonym 

postępowaniu bez konieczności osobnego zawiadamiania jej o tym51. 

  W świetle powyższego szczególnego znaczenia nabiera zatem pojęcie podania do 

publicznej wiadomości, o którym mowa w art. 3 pkt 11 UIoŚ. 

 Przepis ten poprzez powyższe rozumieć każe udostępnienie informacji na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej, organu właściwego w sprawie, ogłoszenie informacji, w sposób 

zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie, ogłoszenie informacji przez 

obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia, a w 

przypadku projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - w prasie o odpowiednim 

do rodzaju dokumentu zasięgu, w przypadku natomiast gdy siedziba organu właściwego w sprawie 

mieści się na terenie innej gminy niż gmina właściwa miejscowo ze względu na przedmiot 

postępowania - także przez ogłoszenie w prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości 

lub miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot postępowania.  

W piśmiennictwie podkreśla się, że wymagane jest wykorzystanie wszystkich, wyżej 

wymienionych sposobów, z wyjątkiem tej sytuacji, w której siedziba organu właściwego mieści się 

na terenie innej gminy, niż gmina właściwa miejscowo ze względu na przedmiot postępowania. 

W tym przypadku ustawodawca wymaga dodatkowo ogłoszenia w prasie lub w sposób zwyczajowo 

przyjęty w miejscowości lub miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot postępowania 

(przy czym w odniesieniu do ogłoszenia prasowego zauważyć wypada, że zgodnie z wyrokiem 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2010 r., sygn. akt: II OSK 1297/10, wymóg 

podania informacji do publicznej wiadomości jest spełniony, jeżeli ogłoszenie ukaże się 

przynajmniej w jednym z czasopism, które spełnia kryterium odpowiedniego do rodzaju zasięgu 

dokumentu). Powyższe pozostaje w zgodzie z prowspólnotową interpretacją przepisów, 

                                                      
50 K. Gruszecki, Komentarz…op.cit. 
51 Ibidem. 
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dotyczących gwarancji zapewnienia udziału w postępowaniach dotyczących ocen oddziaływania 

na środowisko52. 

Jak już wyżej sygnalizowano, możliwym jest oczywiście, że zarząd województwa program 

ochrony powietrza będzie musiał poddać konsultacjom także w ramach obowiązków, nałożonych 

na niego przepisami innych ustaw, niezależnie od unormowań UIoŚ. W tym miejscu, w 

szczególności zwrócić uwagę trzeba na przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118). 

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 tejże ustawy, działalność pożytku publicznego może być 

prowadzona między innymi poprzez realizację zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Ustawodawca ani w tym, ani w żadnym innym akcie 

prawnym, do którego można by się było odwołać w ramach wykładni systemowej, nie doprecyzował 

treściowej zawartości pojęcia „ekologia”. W związku z tym, nie można w żadnej mierze wykluczyć, 

iż działalność statutowa organizacji pożytku publicznego, realizującej zadania w powyższym 

zakresie, będzie obejmowała też i te, dotyczące ochrony środowiska. Takim tropem ustawodawca 

idzie- jak się zdaje- choćby w ramach przepisów UIoŚ, gdzie w art. 3) ust. 1 pkt 10) za organizację 

ekologiczną nakazuje uznawać organizację społeczną, której statutowym celem jest ochrona 

środowiska.  

W myśl art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3) ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

organy administracji publicznej działalność w zakresie wyżej omówionym prowadzą we współpracy 

z właściwymi organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi w nim działalność pożytku 

publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej. 

Jedną natomiast z form tej współpracy pozostaje konsultowanie z nimi projektów aktów 

normatywnych, w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. 

Należy zatem uznać, że w przypadku, w którym mamy do czynienia z organizacją pożytku 

publicznego, spełniającą kryteria, o których mowa w art. 5 ust. 1 omawianej wyżej ustawy, to 

istnienie obowiązek skonsultowania z nią projektów programów ochrony powietrza, jako projektów 

prawa miejscowego. Powyższe następować natomiast będzie w sposób określony przez organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w uchwale, zgodnie z treścią art. 5 ust. 5 ustawy.   

Konsultacje takich projektów, co należy wyraźnie podkreślić umożliwiają organizacjom 

pożytku publicznego nie tylko pozyskanie wiedzy na temat uchwałodawczej działalności 

                                                      
52 Marcin Makowski, Analiza prawna orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego w powiązaniu z 
orzeczeniami wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko w 
sprawach wszczętych po 28 lipca 2005 r. Zasięg oddziaływania przedsięwzięć na środowisko Udział 
społeczeństwa Podanie informacji do publicznej wiadomości, Warszawa 2011,  s. 64. 
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samorządu terytorialnego, w określonym statutowo obszarze ich zainteresowania, ale stwarzają im 

również sposobność do wyrażania w tym przedmiocie opinii53.   

 

 

II. Art. 91 ust. 3a, art. 92, art. 91 ust. 7 POŚ w świetle art. 3 pkt 28 POŚ – ustalenie podstawy 

prawnej dla uchwalenia PDK dla następujących przypadków. 

 

Zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 POŚ, w przypadku ryzyka wystąpienia w danej strefie 

przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu, 

zarząd województwa, w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania informacji o tym ryzyku od 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, opracowuje i przedstawia do zaopiniowania 

właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom projekt uchwały w sprawie 

planu działań krótkoterminowych. W projekcie tym, zgodnie z treścią powołanego przepisu, ustalić 

należy po pierwsze działania prewencyjne, mające na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich 

przekroczeń, po drugie natomiast przewidzieć czynności służące ograniczeniu skutków i czasu 

trwania przekroczeń zaistniałych.  

Wprowadzenie powyższego przepisu do polskiego porządku prawnego miało na celu 

transpozycję art. 24 dyrektywy 2008/50/WE. Przepis ten reguluje problematykę sporządzania 

planów, których zadaniem jest określenie krótkoterminowych działań, jakie mają być podejmowane 

doraźnie, w celu ograniczenia zagrożenia lub też skrócenia czasu występowania przekroczenia 

czy to jednego, czy też kilku progów alarmowych albo wartości dopuszczalnych i docelowych 

substancji w powietrzu. 

Bezwzględny wymóg sporządzenia takiego planu, zgodnie z treścią powołanego wyżej 

przepisu dyrektywy, istniał wtedy, gdy zagrożenie przekroczeniem lub też samo już przekroczenie 

dotyczyło progów alarmowych substancji (z wyjątkiem ozonu). W sytuacji natomiast, gdy owo 

zagrożenie lub też przekroczenie dotyczyło co najmniej jednej wartości dopuszczalnej lub wartości 

docelowej, przepisy unijne nie nakładały żadnego obowiązku w tym zakresie stanowiąc, że 

stosowne plany działań państwa członkowskie opracowywać będą „w miarę potrzeby”. 

Źródłem idei planów krótkoterminowych był realizacja podstawowej zasady prawa ochrony 

środowiska, jaką jest zasada przezorności („najpierw zapobiegać”). Uznawano bowiem, że w 

niektórych przypadkach stwierdzone w powietrzu zanieczyszczenia wymagają podjęcia działań 

zdecydowanie szybszych, niż opracowywanie kompletnego i całościowego programu ochrony 

powietrza.  

                                                      
53 B. Dolnicki, Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012 , dostęp z poziomu 
bazy LEX. 
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Polski ustawodawca w kwestii opracowywania i uchwalenia planów działań 

krótkoterminowych od początku wprowadził wymagania surowsze, niż wspomniana dyrektywa 

2008/50/WE. Obowiązek określenia tych planów nałożył on bowiem nie tylko na wypadek 

pojawienia się ryzyka występowania przekroczeń alarmowych poziomów substancji w powietrzu w 

danej strefie, ale także w przypadku zaistnienia ryzyka przekroczeń dopuszczalnych. Plan taki 

stanowić miał początkowo Wojewoda, w formie rozporządzenia, będącego aktem prawa 

miejscowego, następnie natomiast, w wyniku kolejnych nowelizacji powołanego wyżej przepisu, 

kompetencję taką uzyskał sejmik województwa, mający przyjmować ten dokument w drodze 

stosownej uchwały.  

Ostatecznego kształtu analizowany przepis art. 92 POŚ nabrał na mocy ustawy z dnia 13 

kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy- Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 460). Na podstawie jej art. 1 pkt 9 lit. a) postanowiono wówczas, iż plan działań 

krótkoterminowych będzie sporządzany nie tylko- jak dotychczas- w przypadku ryzyka przekroczeń 

poziomów alarmowych oraz dopuszczalnych, ale także w przypadku pojawienia się takiego ryzyka 

dla poziomu docelowego. Powyższą zmianę sprzężono z równoczesną nowelizacją art. 91 POŚ, 

do którego treści, na podstawie art. 1 pkt 7 lit d) wspomnianej wyżej  ustawy zmieniającej, dodany 

został ust. 3a. W myśl nowowprowadzonego przepisu, plan działań krótkoterminowych stawać miał 

się integralną częścią projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza lub jego 

aktualizacji, opracowywanego przez zarząd województwa dla stref, w których przekraczane są 

poziomy dopuszczalne substancji. 

Tak postępujące nowelizacje art. 92 ustawy- Prawo ochrony środowiska wraz z 

towarzyszącą im ingerencją w treść art. 91 tego aktu, spowodowały powstanie trudności 

interpretacyjnych co do ustalenia tego, jaka jest podstawa prawna obowiązywania planów działań 

krótkoterminowych przyjmowanych w przypadku ryzyka przekroczenia poziomów docelowych. 

Aby dobrze naświetlić to zagadnienie, odwołać trzeba się wpierw do art. 84 ust. 1 POŚ, 

jako że to on właśnie stanowi źródło zgłaszanych wątpliwości. Zgodnie z jego treścią, programy 

ochrony środowiska tworzone są w celu doprowadzenia do przestrzegania standardów jego 

jakości. Z procesem przywracania tychże, czyli stosowania swoistych działań naprawczych, 

ustawodawca zdaje się wiązać nadanie im formy aktu prawa miejscowego, a zatem prawa 

powszechnie obowiązującego na danym obszarze.  

Standardem jakości powietrza, o którym mowa powyżej, jest wyłącznie poziom 

dopuszczalny, co wynika jednoznacznie i bezsprzecznie z treści art. 3 pkt 28 lit. a) POŚ. Poziomowi 

docelowemu akt ten takiego statusu nie przyznaje. Bez względu jednak na to, obowiązujące 

przepisy powołanej wyżej ustawy, statuują obowiązek przyjęcia programu ochrony powietrza w 

przypadku przekroczenia tego ostatniego (art. 91 ust. 5 POŚ).  

Terminy i tryb jego przyjmowania regulują one w sposób tożsamy z tym, ustalonym dla 

programów ochrony powietrza, sporządzanych ze względu na przekroczenia poziomów 
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dopuszczalnych substancji. Co więcej, dopuszczają one, aby w tych strefach, gdzie doszło do 

naruszenia obu typów poziomów, programy te były łączone (art. 91 ust. 7 POŚ). Jednakże mimo 

tych wszystkich zbieżności- i wbrew jak się zdaje zamierzeniom ustawodawcy- wyłącznie wskutek 

brzmienia art. 84 ust. 1 tejże ustawy, powstaje sytuacja, w której tylko jeden z dwóch 

funkcjonujących w obrocie prawnym dokumentów, posługujących się tą samą nazwą „programu”, 

z mocy postanowień art. 91 POŚ pod względem trybu ich przygotowywania, traktowanych w ten 

sam w zasadzie sposób, miałby mieć charakter aktu prawa miejscowego54.  

Podobne, co wyżej wątpliwości, narosłe wskutek pewnej niekonsekwencji ustawodawcy, a 

dotyczące posiadania „charakteru naprawczego”, w rezultacie natomiast także i normatywnego, 

odnieść należy do planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 POŚ55.  

Rozwijając powyższe zauważyć w tym miejscu trzeba, iż wzmiankowany przepis nakazuje 

przyjęcie tych dokumentów przy zachowaniu trybu podobnego, jak w przypadku programów 

ochrony powietrza, z wyłączeniem obowiązku zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad 

nim w sytuacji, w której występuje dopiero ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego, 

dopuszczalnego, bądź docelowego substancji w powietrzu.  

Posłużenie się zwrotem „wystąpienia ryzyka” przekroczenia określonych poziomów 

zdawałoby  się przesądzać o tym, że plany działań krótkoterminowych, mają charakter generalnie 

prewencyjny. Tworzone są zatem w sytuacji, w której choć istnieje zagrożenie przekroczenia 

takiego dopuszczalnego czy docelowego poziomu, to samo ono jeszcze nie nastąpiło. 

Konsekwentnie zaś, że nie doszło do naruszenia standardów jakości środowiska, o których mowa 

w art. 84 ust. 1 POŚ, a które- co należy w tym miejscu zauważyć- dawałoby możliwość traktowania 

uchwały obejmującej te programy jako aktu prawa miejscowego. 

Rozważając w dalszym ciągu, z uwzględnieniem powyższych uwag, kwestię podstawy 

obowiązywania programów działań krótkoterminowych zauważyć należy, iż ustawodawca 

wprowadza rozróżnienie pomiędzy treścią programów ochrony powietrza dla stref, w których 

przekraczane są dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, a treścią tych, które powstają dla 

stref, gdzie przekraczany jest ich poziom docelowy. 

W pierwszym przypadku jednoznacznie przesądza on o tym, że integralną częścią takiego 

programu jest plan działań krótkoterminowych, opracowany dla tych samych substancji. W drugim 

natomiast przypadku, uregulowanym w art. 91 ust. 5, wskazania takiego nie zawiera, odsyłając 

jedynie do tych poprzedzających tą jednostkę redakcyjną przepisów, które dotyczą procedury 

uchwalania przez sejmik województwa danego programu. Powyższe oznaczałoby, przy założeniu 

racjonalności prawodawcy, iż plan działań krótkoterminowych, opracowany w związku ryzykiem 

                                                      
54 M. Górski, Nowe regulacje prawne w zakresie ochrony jakości powietrza– monitoring i przywracanie 
wymaganego stanu jakości powietrza, Acta Iuris Stetinensis, Szczecin 2014, s. 242. 
55 Ibidem, s. 243 i n. 
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przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu, nie jest częścią programu ochrony 

powietrza, uchwalonego ze względu na przekroczenia tych poziomów.  

To zaś miałoby istotne znaczenie dla ustalenia jego mocy obowiązującej. Skoro bowiem w 

przypadku programu ochrony powietrza, tworzonego w związku z przekroczeniem poziomów 

dopuszczalnych substancji, mielibyśmy do czynienia z aktem prawa miejscowego, to przyjąć 

należałoby, że status przepisów powszechnie obowiązujących na danym obszarze będą mieć 

także stanowiące jego integralną część normy planu działań krótkoterminowych. Statusu takiego 

nie mogłyby natomiast uzyskać plany uchwalone w związku z ryzykiem przekroczenia poziomów 

docelowych- z uwagi na sygnalizowane wyżej rozbieżności w interpretacji art. 84 ust. 1 POŚ nawet 

gdyby wbrew klarownemu brzmieniu art. 91 ust. 5 usiłować włączyć je do uchwalanych na tej 

podstawie prawnej programów ochrony powietrza.  

Stanowisko powyższe uznać należy za dość kontrowersyjne. Jak się jednak wydaje, 

źródłem tych kontrowersji pozostaje głównie sposób konstruowania przez ustawodawcę przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa- nie natomiast jego racjonalny zamiar pozbawienia planów 

działań krótkoterminowych charakteru aktu prawa miejscowego. Zauważyć bowiem wypada, iż 

zgodnie z treścią art. 91 ust. 2 POŚ, plan działań krótkoterminowych winien zawierać w 

szczególności listę podmiotów korzystających ze środowiska, obowiązanych do ograniczenia lub 

zaprzestania wprowadzania z instalacji gazów lub pyłów do powietrza, sposób organizacji i 

ograniczeń lub zakazu ruchu pojazdów i innych urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi, 

sposób postępowania organów, instytucji i podmiotów korzystających ze środowiska oraz 

zachowania się obywateli w przypadku wystąpienia przekroczeń, a także określenie trybu i 

sposobu ogłaszania o zaistnieniu przekroczeń. 

Uchwalenie planu zawierającego takie części składowe, powinno dawać asumpt do 

uznania jego charakteru za wiążący, a w konsekwencji do podejmowania na jego podstawie 

konkretnych działań, w sytuacjach gdy dokonuje się materializacja ryzyka, na wypadek którego 

został on uchwalony. Wszak zgodnie z treścią art. 91 ust. 1d POŚ, w sytuacji ryzyka wystąpienia 

w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w 

powietrzu wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego ma obowiązek poinformowania 

właściwych organów o konieczności podjęcia działań określonych planem działań 

krótkoterminowych.  

Obecna konstrukcja analizowanych wyżej przepisów sprawia jednak, że budzą one 

wątpliwości. Należy zatem postulować dokonanie takiej ich nowelizacji, która ostateczne pozwoli 

na ich wyjaśnienie i usunięcie.  
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III. Art. 84 ust. 1, art. 91 ust. 3, art. 91 ust. 5, art. 91 ust. 7 i art. 92 w świetle art. 3 pkt 28 POŚ, 

oraz art. 92 ust. 2 pkt 3 POŚ w połączeniu z § 10 pkt 2e rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań 

krótkoterminowych 

 

Zgodnie z art. 84 ust. 1 POŚ w celu doprowadzenia do przestrzegania standardów jakości 

środowiska w przypadkach wskazanych ustawą lub przepisami szczególnymi, w drodze aktu prawa 

miejscowego, tworzone są programy. Programy są publikowane w wojewódzkich dziennikach 

urzędowych. 

Powyższy przepis ma charakter upoważnienia ustawowego do stanowienia aktów 

prawnych powszechnie obowiązujących, ale sformułowanego w specyficzny sposób. 

W art. 84 ust. 1 POŚ ustalone zostały bowiem jedynie ogólne zasady ustalania potrzeby 

przyjęcia i określenia treści programu. Upoważnienia do opracowania konkretnych programów, 

związanych z ochroną wskazanych elementów środowiska, zawierają przepisy odrębne, które 

mogą znajdować się także w ustawach szczególnych. Dlatego też tworzenie programów jedynie 

na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy POŚ jest niemożliwe. Niezależnie więc od tego przepisu organ 

musi też powołać dodatkowo inną podstawę w przepisie szczególnym. W POŚ takim przepisem 

jest art. 91 ust. 1. 

Jednakże poza przepisem art. 91 ust. 1 POŚ ustawodawca przewidział także inne 

przypadki, w których tworzone mają być programy ochrony powietrza. Zostały one uregulowane 

m.in. w art. 91 ust. 3, 91 ust. 5 i 91 ust. 7 POŚ. 

Uwagę należy w tym miejscu zwrócić na fakt, iż ustawodawca przewidział, że programy, o 

których mowa w art. 84 ust. 1 POŚ tworzone będą jedynie w celu doprowadzenia do przestrzegania 

standardów jakości środowiska. 

Standardem jakości powietrza, będącym jednym z elementów środowiska, jest wyłącznie 

poziom dopuszczalny, co wynika w sposób jednoznaczny z treści art. 3 pkt 28 lit. a  

Ustawy POŚ. Poziomowi docelowemu i poziomowi celu długoterminowego akt ten takiego statusu 

nie przyznaje. 

W związku z powyższym pojawia się wątpliwość czy POP tworzone na podstawie art. 91 

ust. 3, 91 ust. 5 i 91 ust. 7 POŚ, ze względu na przekroczenie poziomów docelowych substancji w 

powietrzu są aktami prawa miejscowego. 

Powyższa wątpliwość wynika ze sposobu konstruowania przez ustawodawcę przepisów ustawy 

POŚ.  W stosunku do niektórych uchwał używa on wprost nazwy akt prawa miejscowego (art. 91 

ust. 1 w zw. z art. 84 ust. 1 POŚ), a co do charakteru innych milczy (art. 91 ust. 3, ust. 5 i ust. 7 

POŚ).  
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W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalony jest jednak pogląd, że „dla kwalifikacji danego 

aktu jako aktu prawa miejscowego znaczenie decydujące ma charakter norm prawnych i 

kształtowanie przez te normy sytuacji prawnej adresatów. W przypadku bowiem uznania, że 

uchwała zawiera przynajmniej jedną normę postępowania o charakterze generalnym i 

abstrakcyjnym jest ona aktem prawa miejscowego”56.  

W konsekwencji uznać trzeba, że POP tworzone na podstawie art. 91 ust. 3 ust. 5 i ust 7 

POŚ są aktami prawa miejscowego. Za takim wnioskiem przemawia także konstrukcja przepisu 

art. 91 POŚ, a w szczególności regulacja dotycząca terminu i sposobu ich przyjmowania określona 

w sposób tożsamy, jak w przypadku POP tworzonych w celu doprowadzenia do osiągnięcia 

poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu. Powyższe pozwala przyjąć, że intencją 

ustawodawcy było nadanie programom ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91 ust. 3, ust. 5 

i ust. 7 POŚ charakteru aktu prawa miejscowego. 

Na marginesie powyższych rozważań wskazać trzeba, iż problematyczne pozostaje 

określenie podstawy prawnej do aktualizowania POP uchwalonych dla stref, w których nie zostały 

naruszone standardy jakości powietrza (a więc poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu), 

lecz poziomy docelowe substancji w powietrzu (np. benzo(a)pirenu).  

Źródłem powyższego jest przywołane na wstępie brzmienie art. 91 ust. 9c POŚ, ale także 

art. 91 ust. 3a POŚ, w których to przepisach obowiązek aktualizacji POP zastrzeżony został jedynie 

dla programów uchwalonych dla stref, w których przekraczane są standardy jakości powietrza 

(poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu).  

Skutkiem powyższego jest brak wyraźnego upoważnienia ustawowego do przyjęcia przez 

sejmik województwa uchwały w sprawie aktualizacji POP dla stref, w których przekraczane są 

poziomy docelowe substancji w powietrzu, co nasuwa poważne wątpliwości co do możliwości 

dokonania takiej aktualizacji.  

Mimo, iż wydawać by się ona mogła zasadna i ekonomicznie uzasadniona stanąć należy 

na stanowisku, że brak określenia przez racjonalnego wszak ustawodawcę w POŚ jakiejkolwiek 

podstawy prawnej do tegoż, uniemożliwia przyjęcie niewadliwej uchwały w tej sprawie.  

W tym zakresie należy jednak postulować o zmianę POŚ w kierunku rozszerzającym - jeżeli 

nie obowiązek, to chociaż możliwość aktualizacji POP przyjętych dla stref, w których przekroczone 

zostały poziomy docelowe substancji w powietrzu. 

 

                                                      
56 Wyrok NSA z dnia 18 lipca 2006 r., sygn. akt I OSK 669/06. Podobne stanowisko prezentuje także 
nauka prawa, Zob. Z. Bukowski, Możliwości prawne wprowadzenia zakazu spalania określonych paliw 
stałych na terenie gminy, „Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania UKW” 2012, t. 1, s. 48-
50.   
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Kolejnymi wątpliwościami pojawiającymi się na gruncie przepisów POŚ jest wzajemna 

relacja art. 92 ust. 2 pkt 3 tej ustawy i § 10 pkt 2 lit. e wydanego na podstawie jej art. 91 ust. 10 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony 

powietrza oraz planów działań krótkoterminowych. 

Zgodnie z przepisem art. 92 ust. 2 pkt 3 POŚ plan działań krótkoterminowych powinien w 

szczególności zawierać sposób postępowania organów, instytucji i podmiotów korzystających ze 

środowiska oraz zachowania się obywateli w przypadku wystąpienia przekroczeń. Z kolei 

stosownie do treści § 10 pkt 2 lit. e przywołanego wyżej Rozporządzenia część opisowa planu 

działań krótkoterminowych obejmuje zakres działań i sposób postępowania w przypadku ryzyka 

przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu, ze 

szczególnym uwzględnieniem sposobu postępowania organów, instytucji i podmiotów 

korzystających ze środowiska oraz zachowania się obywateli w przypadku wystąpienia 

przekroczeń standardów jakości powietrza. 

Mając na uwadze powyższe stwierdzić trzeba, że § 10 pkt 2 lit. e ww. Rozporządzenia 

został wydany z przekroczeniem delegacji ustawowej.  

Podstawę do wydania Rozporządzenia stanowi art. 91 ust. 10 ustawy POŚ, zgodnie z 

którym minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

wymagania, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza oraz plany działań 

krótkoterminowych, formę sporządzania i niezbędne części składowe POP oraz PDK, a także 

zakres zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w tych programach i planach, biorąc 

pod uwagę cele tych programów i planów oraz konieczność zapewnienia ochrony zdrowia ludzi i 

ochrony środowiska. 

Powyższa delegacja ustawowa upoważniała zatem Ministra Środowiska jedynie do 

uszczegółowienia określonych w ustawie wymagań odnośnie PDK i wskazania niezbędnych jego 

części składowych. 

Jak się zatem zdaje  § 10 pkt 2 lit. e przywołanego Rozporządzenia nie pokrywa się w pełni 

z zakresem upoważnienia ustawowego określonego w art. 91 ust. 10 ustawy POŚ,  albowiem 

ogranicza on zakres PDK do zachowań obywateli w przypadku przekroczenia standardów jakości 

powietrza (tj. przekroczenia poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu, w myśl art. 3 pkt 28 

lit. a POŚ), gdy tymczasem, zgodnie z tą ustawą winny one określać zachowania obywateli w 

przypadku wystąpienia wszystkich przekroczeń, tj. poziomów dopuszczalnych, docelowych i 

alarmowych. 

Pominięcie w § 10 pkt 2 lit. e Rozporządzenia zachowań obywateli w przypadku 

przekroczenia poziomów docelowych i alarmowych uznać zatem należy za nieuprawnioną 

ingerencję organu stanowiącego przepisy wykonawcze w materię uregulowaną już w ustawie. 
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IV. Art. 91 ust. 9c POŚ w świetle art. 91 ust. 2 POŚ -  zakres i częstotliwość aktualizacji 

programów ochrony powietrza. 

 

Zgodnie z art. 91 ust. 3 POŚ - Sejmik województwa, w terminie 18 miesięcy od dnia 

otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w 

art. 89 ust. 1 tej ustawy, określa, w drodze uchwały, program ochrony powietrza. 

Z kolei Zarząd Województwa, stosownie do treści art. 91 ust. 9c POŚ  – w przypadku stref, 

dla których programy ochrony powietrza zostały uchwalone, a standardy jakości powietrza są nadal 

przekraczane - obowiązany jest opracować projekt aktualizacji programu ochrony powietrza w 

terminie 3 lat od dnia wejścia w życie uchwały sejmiku województwa w sprawie programu ochrony 

powietrza, określając w nim działania ochronne dla grup ludności wrażliwych na przekroczenie, 

obejmujących w szczególności osoby starsze i dzieci. 

W świetle powyższego wątpliwość budzi częstotliwość aktualizacji POP w sytuacji, gdy 

zawierają one działania ochronne dla grup ludności wrażliwej w przypadku ustalonego w nich czasu 

ich realizacji w okresie powyżej 6 lat. 

Rozstrzygając powyższe wątpliwości należy wyjść od tego, że obowiązek aktualizacji POP 

został zastrzeżony dla tych przypadków, w których mimo ich uchwalenia, w danych strefach, nadal 

występują przekroczenia standardów jakości powietrza, tj. w sytuacjach gdy określone w nich 

działania naprawcze nie przyniosły zamierzonego rezultatu. Powziąwszy taką wiadomość zarząd 

województwa obowiązany jest opracować projekt aktualizacji POP. Termin, w którym zobligowany 

jest on to uczynić ustawodawca określił jako „w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie uchwały 

sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza”. 

Biorąc pod uwagę literalne brzmienie przywołanego przepisu należy stwierdzić, że 

ustawodawca przewidział jednorazową aktualizację POP w przypadku wskazanym w art. 91 ust. 

9c POŚ  Zakreślił przy tym maksymalny termin, w którym projekt takiej aktualizacji musi zostać 

opracowany.  

Nie jest natomiast uprawnione rozumienie przywołanego przepisu w ten sposób, że 

aktualizacja programu ochrony powietrza winna następować z częstotliwością co 3 lata. Gdyby 

takie było zamierzenie ustawodawcy, znalazłoby to swoje odzwierciedlenie w treści przywołanego 

przepisu. 

Potwierdzeniem tej tezy jest treść uzasadnienia rządowego projektu ustawy z dnia 13 

kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. poz. 460), którą dodany został m.in. przepis art. 91 ust. 9c ustawy POŚ. Wskazano w nim wprost, 

że „w przypadku stref, dla których programy ochrony powietrza zostały określone, a standardy 

jakości powietrza są nadal przekraczane, zarząd województwa obowiązany będzie do aktualizacji 
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programu po 3 latach od dnia wejścia w życie uchwały sejmiku województwa w sprawie programu 

ochrony powietrza, uwzględniając działania ochronne dla wrażliwych grup ludności”57. 

Nie ma również podstaw do tego, by określony w art. 91 ust. 9c POŚ obowiązek aktualizacji 

POP utożsamiać jedynie z tymi uchwałami, które zawierają działania ochronne dla grup ludności 

wrażliwej. 

Aktualizacji winny podlegać wszystkie te programy, w których strefach, dla których je 

uchwalono, nadal występują przekroczenia substancji.  

Ustawodawca zastrzegł jedynie wyraźnie – w celu zapewnienia należytej ochrony ludności 

najbardziej narażonej na przekroczenia – aby aktualizacja, o której mowa powyżej uwzględniała  

również działania ochronne dla grup ludności wrażliwej, podkreślając w ten sposób szczególną 

jego troskę o nich. 

Reasumując stwierdzić trzeba, że POP, niezależnie od tego czy zawierają one działania 

ochronne dla grup ludności wrażliwej, w przypadku, gdy w strefie, dla której je uchwalono nadal 

występują przekroczenia substancji w powietrzu, winny zostać zaktualizowane jednorazowo, w 

terminie 3 lat od dnia wejścia  w życie uchwały sejmiku województwa w ich  sprawie.  

Na marginesie powyższych rozważań wskazać trzeba, iż problematyczne pozostaje 

określenie podstawy prawnej do aktualizowania POP uchwalonych dla stref, w których nie zostały 

naruszone standardy jakości powietrza (a więc poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu), 

lecz poziomy docelowe substancji w powietrzu (np. benzo(a)pirenu). 

Źródłem powyższego jest przywołane na wstępie brzmienie art. 91 ust. 9c POŚ, ale także 

art. 91 ust. 3a POŚ, w których to przepisach obowiązek aktualizacji POP zastrzeżony został jedynie 

dla programów uchwalonych dla stref, w których przekraczane są standardy jakości powietrza 

(poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu). 

Skutkiem powyższego jest brak wyraźnego upoważnienia ustawowego do przyjęcia przez sejmik 

województwa uchwały w sprawie aktualizacji POP dla stref, w których przekraczane są poziomy 

docelowe substancji w powietrzu, co nasuwa poważne wątpliwości co do możliwości dokonania 

takiej aktualizacji. 

Mimo, iż wydawać by się ona mogła zasadna i ekonomicznie uzasadniona stanąć należy 

na stanowisku, że brak określenia przez racjonalnego wszak ustawodawcę w POŚ jakiejkolwiek 

podstawy prawnej do tegoż, uniemożliwia przyjęcie niewadliwej uchwały w tej sprawie. 

W tym zakresie należy jednak postulować o zmianę POŚ w kierunku rozszerzającym - jeżeli 

nie obowiązek, to chociaż możliwość aktualizacji POP przyjętych dla stref, w których przekroczone 

zostały poziomy docelowe substancji w powietrzu. 

                                                      
57 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony 
Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 460) 
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Trudności interpretacyjne powstają również na tle art. 93 ust. 2 pkt 3 POŚ, zgodnie z którym 

powiadomienie skierowane do społeczeństwa oraz podmiotów korzystających ze środowiska przez 

wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego, o którym mowa w art. 14 ust 7 POŚ, o ryzyku i 

przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu substancji w powietrzu powinno zawierać m.in. 

wskazanie grup ludności wrażliwych na przekroczenie, obejmujących w szczególności osoby 

starsze i dzieci, oraz środki ostrożności, które mają być przez nie podjęte. Pojawia się więc pytanie, 

czy działania ochronne dla grup ludności wrażliwej winny być stałym elementem każdego POP i 

PDK, zapewniając w ten sposób równość ludności wrażliwej wobec prawa. 

Wyjaśniając powyższą kwestię, ponownie należy odwołać się do uzasadnienia rządowego 

projektu ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony Środowiska oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 460), w którym wskazano, że „proponuje się, aby na 

podstawie przepisów ustawowych rozszerzyć zakres tych programów (ochrony powietrza – przyp. 

aut.) o działania ochronne dla wrażliwych grup ludności, tj. osoby starsze i dzieci. Do katalogu 

proponowanych działań można zaliczyć zwłaszcza takie działania, jak podawanie do informacji 

publicznej przez ogólnie dostępne media, w tym Internet lub inne środki komunikacji społecznej, 

wiadomości o ryzyku przekroczenia poziomów dopuszczalnych oraz poziomów alarmowych oraz 

o przekroczeniu tych poziomów.”58. 

Mając na względzie powyższe należy odpowiedzieć twierdząco na postawione wyżej 

pytanie i stwierdzić, że POP  winny określać działania ochronne dla grup ludności wrażliwej. 

Potwierdzeniem powyższej tezy jest również przepis art. 91 ust. 9c POŚ nakazujący 

zarządowi województwa opracowywać projekty aktualizacji POP z określeniem w nich działań 

ochronnych dla grup ludności wrażliwej. 

Skoro zatem działania takie muszą być uwzględnione w aktualizacjach POP, to winny one 

wpierw znaleźć się w uchwale taki program wprowadzającej. 

Działań ochronnych dla grup ludności wrażliwych nie muszą natomiast zawierać PDK. 

Obowiązek taki nie został określony w żadnym przepisie POŚ, jak i rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów 

działań krótkoterminowych. 

Jedyną wątpliwość w tym zakresie budzi treść przepisu art.  93 ust 2 POŚ. Wskazano w nim, 

że powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub 

docelowego substancji w powietrzu oraz o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego, 

dopuszczalnego lub docelowego substancji powinno zawierać w szczególności: 

1. datę, godzinę i obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia albo przekroczenie, oraz 

przyczyny tego stanu; 

                                                      
58 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony 
Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 460) 
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2. prognozy zmian poziomów substancji w powietrzu łącznie z przyczynami tych zmian, 

obszaru, którego dotyczy, oraz czasu trwania przekroczenia albo ryzyka jego wystąpienia; 

3. wskazanie grup ludności wrażliwych na przekroczenie, obejmujących w szczególności 

osoby starsze i dzieci, oraz środki ostrożności, które mają być przez nie podjęte; 

4. informację o obowiązujących ograniczeniach i innych środkach zaradczych. 

W jego pkt 4 ustawodawca posłużył się zwrotem „obowiązujących ograniczeniach” co oznacza, 

że środki te musiały uprzednio zostać określone w jakimś akcie. W przypadku wystąpienia ryzyka 

przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu, zgodnie z 

przepisami POŚ, aktem takim jest PDK, natomiast w przypadku wystąpienia przekroczeń 

dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu - POP. W związku 

z tym obowiązek podania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 93 ust. 2 pkt 

4 POŚ powstaje po sporządzeniu PDK albo POP59.  

Podobnie rzecz winna się mieć z informacjami, o których mowa w art. 93 ust. 2 pkt 3 tej ustawy.  

W przypadku wystąpienia przekroczeń informacje te, jak wskazano powyżej, zamieszczone 

zostały w POP. 

Natomiast w przypadku ryzyka ich wystąpienia może okazać się, że – z uwagi na brak takiego 

obowiązku – nie zostały one określone w PDK, co może spowodować znaczne trudności w 

efektywnym wypełnieniu obowiązku nałożonego przepisem art. 93 POŚ na wojewódzki zespół 

zarządzania kryzysowego. 

W celu wyeliminowania powyższych zagrożeń, przepisy POŚ winny zawierać jednoznaczną i 

stanowczą podstawę do zamieszczenia w programie działań krótkoterminowych katalogu działań 

ochronnych dla grup ludności wrażliwej. 

 

 

 

                                                      
59 Prawo ochrony środowiska. Komentarz, 2014  prof. dr hab. Marek Górski, dr Marcin Pchałek, prof. dr hab. 
Wojciech Radecki, dr Jan Jerzmański, Magdalena Bar, dr Sergiusz Urban, dr Jerzy Jendrośka 
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V. Art. 91 ust. 3 i art. 91 ust. 5 POŚ – działania naprawcze dla podmiotów korzystających ze 

środowiska, których instalacje objęte są pozwoleniami określającymi warunki eksploatacji 

nie pozwalającymi na przekraczanie standardów jakości powietrza lub wartości odniesienia 

(w tym poziomy docelowe), jak też niektóre z nich dodatkowo zezwoleniami na uczestnictwo 

we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 

21 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. 

U. nr 122, poz. 695 z późn. zm.), lub objętych zgłoszeniami z mocy art. 152 POŚ lub nie 

wymagającymi pozwoleń i zgłoszeń. 

 
W myśl art. 91 POŚ Sejmik województwa zobligowany jest do określania Programów 

ochrony powietrza. Zgodnie z ust. 3 wskazanego przepisu, podjęcie odpowiedniej uchwały 

powinno nastąpić w terminie 18 miesięcy od dnia otrzymania przez Sejmik wyników oceny 

poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, dokonanej przez Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska na podstawie art. 89 POŚ. Dla stref, w których zawartość konkretnej 

substancji przekracza poziom docelowy, zarząd województwa opracowuje projekt uchwały w 

sprawie programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie poziomów docelowych 

substancji w powietrzu, który następnie przedstawia do zaopiniowania właściwym wójtom, 

burmistrzom lub prezydentom miast i starostom w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania 

wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref. 

Projekt uchwały opracowywany przez zarząd województwa powinien, między innymi, 

określać odpowiednie działania naprawcze w sytuacji przekroczenia obowiązujących poziomów 

dopuszczalnych lub poziomów docelowych substancji w powietrzu, zgodnie z art. 91 ust. 9a POŚ. 

Rodzaje działań naprawczych wskazywanych w Programach ochrony środowiska istotnie się 

różnią między sobą w zależności zarówno od wielkości i rodzaju źródeł emisji, jak i od tego, czy 

podmioty, w stosunku do których te działania są stosowane, korzystają ze środowiska na podstawie 

pozwolenia, zgłoszenia lub też nie są objęte pozwoleniami i zgłoszeniami. 

Rodzaje działań naprawczych uzależnione będą przede wszystkim od rodzaju źródła 

emisji. Wyróżnia się trzy główne rodzaje takich źródeł: punktowe, liniowe i powierzchniowe. Źródła 

punktowe emisji pyłu i benzo(a)pirenu do powietrza to większe zakłady przemysłowe i 

energetyczne. Kategoria ta obejmuje więc głównie podmioty, które korzystają ze środowiska na 

podstawie pozwolenia lub zgłoszenia. Źródła liniowe to zanieczyszczenia pochodzące z 

komunikacji, a powierzchniowe to przede wszystkim paleniska domowe i lokalne kotłownie. 

Istotną kwestią jest to, jakie działania naprawcze należy określać w Programie ochrony 

powietrza w stosunku do podmiotów, które uzyskały pozwolenie na korzystanie ze środowiska, lub 

działają na podstawie zgłoszenia, wprowadzających do powietrza pył i benzo(a)piren, w sytuacji, 

gdy udział w poziomie stężeń emisji z tych źródeł jest niewielki. Będą to więc źródła emisji 

punktowych. Należy wskazać, że udział emisji ze źródeł punktowych w poziomie zanieczyszczeń 
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pyłem i benzo(a)pirenem jest nieznaczny, w szczególności w porównaniu z emisją tych substancji 

ze źródeł powierzchniowych (czyli głównie lokalnych kotłowni i palenisk domowych). Jest tak 

dlatego, ponieważ instalacje działające w oparciu o pozwolenia zintegrowane lub pozwolenia na 

emisję gazów i pyłów, a także instalacje działające na podstawie zgłoszenia, podlegają bardzo 

rygorystycznym ograniczeniom ilości emitowanego pyłu. Obecne standardy technologiczne oraz 

wymogi prawne wobec takich instalacji są skierowane na radykalne ograniczenia emisji ze źródeł 

punktowych. Dlatego też nie jest wskazane podejmowanie działań naprawczych dotyczących 

podmiotów objętych pozwoleniem na emisję gazów i pyłów, których działalność powoduje 

stosunkowo niewielką emisję. Działania naprawcze w Programach ochrony powietrza dotyczące 

redukcji emisji punktowej winny być stosowane w stosunku do tych podmiotów, których działalność 

w znacznym stopniu przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza. Przykładowe działania 

naprawcze określane w Programach ochrony powietrza w celu redukcji emisji pyłu i benzo(a)pirenu 

ze źródeł emisji punktowej mogą polegać w szczególności na użyciu technologii prowadzącej do 

zmniejszania strat powstających w procesie przesyłu energii, stosowaniu technik zmniejszających 

emisję do powietrza, zmianie używanego paliwa na inne, podnoszeniu efektywności procesu 

wytwarzania energii oraz używaniu efektywnej technologii odpylania produkowanych przez zakłady 

spalin. Ponadto uzasadnione jest przeprowadzanie regularnych kontroli przestrzegania przepisów 

prawnych i ograniczeń w zakładach przemysłowych położonych na obszarach przekroczeń stężeń 

pyłu i benzo(a)pirenu. 

 

Przechodząc z kolei do działań naprawczych, które mogą zostać określone w Programie 

ochrony powietrza w celu redukcji emisji pyłu i benzo(a)pirenu przez podmioty, które nie są objęte 

pozwoleniami ani zgłoszeniami, należy wskazać, że emisja przez nie przedmiotowych substancji 

(będzie to emisja powierzchniowa) w porównaniu z emisją punktową i liniową jest bardzo wysoka. 

Instalacje, których używanie nie wymaga zgłoszenia, określone zostały w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga 

zgłoszenia (Dz.U. Nr 130, poz. 880). Analiza jego postanowień prowadzi do wniosku, że będą to 

przede wszystkim instalacje ogrzewania indywidualnego, czyli głównie kotłownie i paleniska 

domowe. W przypadku tych instalacji przyczyną wysokiej emisji pyłu i benzo(a)pirenu jest zarówno 

zły stan techniczny dużej ilości kotłów, jak również używanie na dużą skalę paliw stałych, czyli 

węgla i drewna. 

Działania naprawcze, które można podjąć w celu redukcji emisji powierzchniowej, to przede 

wszystkim podłączanie lokali do sieci cieplnej lub zastosowanie do ogrzewania energii elektrycznej 

zamiast nieefektywnych instalacji grzewczych na paliwa stałe, wymiana tych instalacji na nowsze, 

np. kotły retortowe, zmiana stosowanych paliw stałych na inne, np. gazowe, a także termoizolacja 

budynków w celu ograniczenia strat ciepła. 
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Należy mieć jednak na uwadze to, że większość podmiotów nieobjętych zgłoszeniami 

ani pozwoleniami na korzystanie ze środowiska to osoby prywatne, wobec których organy 

jednostek samorządu terytorialnego nie mają możliwości nałożenia prawnie wiążącego 

obowiązku wymiany używanych instalacji grzewczych na inne lub zmiany stosowanego 

paliwa (z zastrzeżeniem art. 96 POŚ, który jednak dotyczy innej niż program ochrony powietrza 

instytucji prawnej), dopóki nie wykaże się, że to konkretne kotły i paleniska domowe negatywnie 

oddziałują na jakość powietrza. Tym samym stosowanie wyżej wskazanych działań naprawczych 

nie może polegać wprost na nałożeniu konkretnego obowiązku na te podmioty, lecz na przykład na 

zastosowaniu odpowiedniego i uzasadnionego ekonomicznie systemu zachęt finansowych. 

Wskazane działania naprawcze mogą natomiast być stosowane również w odniesieniu do 

budynków użyteczności publicznej oraz innych nieruchomości będących własnością jednostek 

samorządu terytorialnego. 

Jak zostało to już wcześniej omówione, uchwała w sprawie POP oraz PDK jest aktem 

prawa miejscowego i jako taka zawiera normy generalne i abstrakcyjne. W ramach przypomnienia 

należy wyjaśnić, że charakter generalny mają te normy, które skierowane są do adresatów 

rodzajowo określonych, a nie imiennie oznaczonych (zindywidualizowanych). Z kolei 

abstrakcyjność oznacza, że akt prawa miejscowego podlega wielokrotnemu, niedającemu się z 

góry określić liczbowo urzeczywistnianiu. Zaprezentowane stanowisko zostało zaaprobowane 

przez NSA, który w wyroku z dnia 19 sierpnia 2010 r., sygn. II OSK 1159/10 uznał, że uchwała w 

sprawie POP musi spełniać wymóg abstrakcyjności i generalności aktu prawa miejscowego – 

inaczej podlegałaby skonsumowaniu po spełnieniu zawartych w niej obowiązków. Także w 

literaturze przedmiotu przyjmuje się, że POP i PDK, jako programy naprawcze, są aktami prawa 

powszechnie obowiązującego i powinny ustanawiać normy o charakterze generalnym i 

abstrakcyjnym.60 

Centralnym przepisem zawierającym upoważnienie do utworzenia programów 

naprawczych stanowiących akty prawa miejscowego jest artykuł 84 POŚ.61 Zgodnie z jego treścią, 

w celu doprowadzenia do przestrzegania standardów jakości środowiska w przypadkach 

wskazanych ustawą lub przepisami szczególnymi, w drodze aktu prawa miejscowego, tworzone 

są programy. W programie ustala się: 

1)  obszar objęty zakresem jego obowiązywania; 

2)  naruszone standardy jakości środowiska wraz z podaniem zakresu naruszenia; 

3)  podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywracania standardów jakości 

                                                      
60 M. Górski, M. Pchałek, W. Radecki, J. Jerzmański i inni, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Wyd. 
2, Legalis 2014, komentarz do art. 84 ustawy, Nb. 2. Autor komentarza stoi na stanowisku, że POP i 
PDK, jako akty prawa miejscowego, muszą zawierać normy generalne i abstrakcyjne, ale jednocześnie 
autor zwraca uwagę, że wymóg ten nie dotyczy tych norm, które są skierowane do adresata lub 
adresatów indywidualnie oznaczonych.  
61 Ibidem. 
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środowiska; 

4)  harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań; 

5)  podmioty, do których skierowane są obowiązki ustalone w programie; 

6)  w razie potrzeby dodatkowe obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska, związane z 

ograniczaniem oddziaływania na środowisko, polegające na:  

 a)  obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji lub poziomów substancji lub energii w 

środowisku,  

 b)  obowiązku przekazywania, ze wskazaną częstotliwością, wyników prowadzonych pomiarów 

oraz informacji dotyczących przestrzegania wymagań określonych w posiadanych 

pozwoleniach,  

 c)  ograniczeniu czasu obowiązywania posiadanych przez dany podmiot pozwoleń, nie krócej 

jednak niż do 2 lat;  

7)  obowiązki organów administracji, polegające na przekazywaniu organowi przyjmującemu 

program informacji o wydawanych decyzjach mających wpływ na realizację programu; 

8)  sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji programu i jego efektów. 

 

W przypadku POP i PDK, poza elementami wymienionymi powyżej, szczegółowe 

wymagania, jakim powinny te programy odpowiadać oraz formę sporządzania i niezbędne części 

składowe tych programów, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie 

programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych z dnia 11 września 2012 r. 

(Dz. U. poz. 1028). Zgodnie z treścią § 5 pkt 2 oraz § 11 pkt 2 powołanego rozporządzenia część 

wyszczególniająca obowiązki i ograniczenia wynikające z realizacji odpowiednio programu ochrony 

powietrza i planu działań krótkoterminowych określa podmioty korzystające ze środowiska i ich 

obowiązki ustalone w tych programach. Ponadto, na podstawie art. 92 ust. 2 pkt 1 POŚ, plan 

działań krótkoterminowych powinien w szczególności zawierać listę podmiotów korzystających ze 

środowiska, obowiązanych do ograniczenia lub zaprzestania wprowadzania z instalacji gazów lub 

pyłów do powietrza.  

Określenie podmiotów korzystających ze środowiska czy też sporządzenie listy takich 

podmiotów, w kontekście wymagań stawianym POP i PDK (jako akty prawa miejscowego powinny 

zawierać normy generalne i abstrakcyjne), może wydawać się problematyczne. Trzeba pamiętać, 

że normy zawarte w aktach prawa miejscowego muszą mieć charakter generalny, a zatem ich 

adresatami nie mogą być osoby zindywidualizowane (np. Jan Kowalski, spółka XYZ sp. z o.o.), ale 

należy ich określić rodzajowo (np. podmiot korzystający ze środowiska na podstawie pozwolenia 

albo zgłoszenia).  
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Na zakończenie należy także zwrócić uwagę, że POP i PDK, jako akty prawa miejscowego, 

mają moc prawa powszechnie obowiązującego na danym obszarze. Dla swojej skuteczności, 

obowiązki statuowane w tych programach naprawczych nie wymagają zatem konkretyzacji w 

drodze wydania decyzji administracyjnej adresowanej do indywidualnie oznaczonego podmiotu. 

Dlatego też nie ma konieczności wpisywania w pozwolenia emisyjne i zgłoszenia (decyzje 

wydawane na podstawie art. 154 ust. 1 POŚ) obowiązków wynikających z POP i PDK.  

 

VI. Art. 196 POŚ – ograniczenie pozwolenia za odszkodowaniem 

 

Zgodnie z treścią art. 196 POŚ pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone za 

odszkodowaniem, jeżeli: 

1) przemawiają za tym względy ochrony środowiska lub 

2) korzystanie z pozwolenia stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. 

Ustalenie odszkodowania następuje w drodze decyzji organu właściwego do cofnięcia lub 

ograniczenia pozwolenia. Decyzja w przedmiocie ustalenia odszkodowania jest niezaskarżalna. 

(art. 196 ust. 2 POŚ). W myśl art. 196 ust. 3 POŚ odszkodowanie przysługuje od organu 

właściwego do cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia. Strona niezadowolona z przyznanego jej 

odszkodowania może wnieść powództwo do sądu powszechnego w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia jej decyzji, a w przypadku niewydania decyzji przez właściwy organ, także w terminie 

3 miesięcy od dnia zgłoszenia żądania przez poszkodowanego (art. 196 ust. 4 POŚ). Wystąpienie 

na drogę sądową przez stronę nie wstrzymuje wykonania decyzji. Art. 196 ust. 6 POŚ określa 

termin przedawnienia roszczenia o odszkodowanie, zgodnie z którym roszczenie o odszkodowanie 

przedawnia się z upływem roku od dnia, w którym decyzja o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia 

stała się ostateczna. 

Treść przepisów art. 194 i 195 POŚ określa podstawy do obligatoryjnego i fakultatywnego 

cofnięcia lub ograniczenia wydanego pozwolenia, z tym że cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia 

w przypadkach tam opisanych (związanych z działalnością podmiotu prowadzącego instalację) 

następuje bez odszkodowania. Czasami mogą jednak występować sytuacje, w których adresat 

pozwolenia na korzystanie ze środowiska wywiązuje się ze wszystkich spoczywających na nim 

obowiązków, ale mimo to stanowi źródło zagrożeń dla środowiska lub życia lub zdrowia ludzi.62 

Praktycznie chodzi więc o sytuacje, w których pozwolenie się „nie sprawdza”, czyli jego treść 

zawiera na tyle istotne uchybienia, że dalsze działanie na warunkach w nim określonych nie 

                                                      
62 Zob. K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, LEX 2011, komentarz do art. 196 ustawy 
Nb. 1, 
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powinno mieć miejsca ze względu na występujące lub możliwe konsekwencje wskazane w 

wyliczeniu art. 196 ust. 1 pkt 1 i 2 POŚ.63  

Dlatego też przepis art. 196 ust. 1 POŚ, odmiennie niż zostało to uregulowane w dwóch 

poprzedzających go artykułach, przyznaje właściwym organom ochrony środowiska, możliwość 

cofnięcia lub ograniczenia wydanego pozwolenia za odszkodowaniem gdy przemawiają za tym 

względy ochrony środowiska lub korzystanie z pozwolenia stwarza zagrożenia dla życia lub 

zdrowia ludzi.  

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę,  że w omawianym przepisie ustawodawca 

posłużył się sformułowaniem „pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone” co wskazuje na 

to, iż decyzja podejmowana na podstawie art. 196 ust. 1 POŚ ma charakter fakultatywny. Organ 

powinien zatem ocenić potrzebę podjęcia takiego działania. Ocena ta powinna być dokonana, po 

pierwsze, także przez pryzmat przyczyn uzasadniających wydanie decyzji i udzielić odpowiedzi na 

pytanie, czy poprzez takie działanie zagrożenia zostaną skutecznie usunięte. Organ jednak 

powinien równocześnie brać pod uwagę interes publiczny i interes prowadzącego instalację, który, 

mimo przyznawanego odszkodowania, będzie co najmniej ograniczany.64 Organ rozstrzyga także 

czy pozwolenie należy cofnąć, czy może wystarczy je ograniczyć, a jeżeli tak to w jakim zakresie. 

W doktrynie zwraca się uwagę na nadzwyczajny charakter instytucji cofnięcia lub ograniczenia 

pozwolenia za odszkodowaniem i w związku z tym podkreśla się, że w odniesieniu do przesłanki 

określonej w art. 196 ust. 1 pkt 1 POŚ, nie chodzi o naruszenie przepisów o ochronie środowiska, 

lecz o znaczące negatywne działanie na środowisko, któremu w normalnej sytuacji organy powinny 

przeciwdziałać. Samo negatywne oddziaływanie na środowisko jest niewystarczające; konieczne 

jest wystąpienie negatywnych skutków i to w skali uzasadniającej naruszenie zasady trwałości 

decyzji administracyjnych.65 

Podobnie należałoby odnieść się do drugiej z przesłanek, tj. stwarzania zagrożenia dla życia 

lub zdrowia ludzi – znów w grę nie wchodzi naruszenie przepisów, lecz występowanie faktycznego 

zagrożenia dla człowieka związanego z korzystaniem z pozwolenia.66 

W obu jednak przypadkach reakcja organu powinna nastąpić w momencie, w którym pojawiają 

się takie zagrożenia (zgodnie z zasadą prewencji z art. 6 POŚ). 

Cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia w oparciu o art. 196 ust. 1 POŚ następuje za 

odszkodowaniem. Ustalenie odszkodowania następuje w drodze niezaskarżalnej decyzji organu 

właściwego do cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia. Zgodnie z treścią art. 183 ust. 2 POŚ o 

                                                      
63 M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Wyd. 2, Warszawa 2014,  s. 220, 
64 M. Górski, M. Pchałek, W. Radecki, J. Jerzmański i inni, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Wyd. 
2, Legalis 2014, komentarz do art. 196 ustawy, Nb. 3, 
65 Z. Bukowski [w:] Z. Bukowski, E. Czech, K. Karpus, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska. 
Komentarz, Wyd. 1, Warszawa 2013, s. 344, 
66 Ibidem 



 
 

96 
 

wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia orzeka organ właściwy do wydania 

pozwolenia.67  

Ustalenie odszkodowania może nastąpić w decyzji cofającej bądź ograniczającej 

pozwolenie, z tym jednak zastrzeżeniem, że w części ustalającej odszkodowanie, decyzja ta nie 

będzie podlegała zaskarżeniu. Odszkodowanie może także zostać ustalone odrębną decyzją.68  

Ustawa – Prawo ochrony środowiska nie zawiera żadnych wytycznych co do sposobu 

określenia wysokości odszkodowania, a zatem w trakcie postępowania o wydanie decyzji 

ustalającej odszkodowanie organ może korzystać ze wszystkich dopuszczalnych i dostępnych 

środków dowodowych, które pozwolą ustalić wysokość odszkodowania (w praktyce najczęściej 

wykorzystywanym dowodem będzie dowód z opinii biegłego). Naprawienie szkody powinno 

obejmować poniesioną stratę (damnum emergens), jak również utracone korzyści  (lucrum 

cessans). 

Organ ma obowiązek uzasadnić wysokość i charakter przyznanego odszkodowania, a 

także pouczyć stronę o prawie do wytoczenia powództwa do sądu powszechnego. 

Zobowiązanym do wypłaty odszkodowania jest organ, który wydał decyzję.69 

 

VII. Interpretacja art. 186 ust. 4 POŚ – odmowa wydania pozwolenia ze względu na 

niezgodność z programami działań, o których mowa w art. 91 ust. 1 POŚ – studium 

przypadku. 

 
Zgodnie z treścią art. 186 POŚ organ właściwy do wydania pozwolenia odmówi jego 

wydania, jeżeli: 

 1)  nie są spełnione wymagania, o których mowa w art. 141 ust. 2, art. 143 i art. 204 ust. 1, a w 

przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 4, oraz 

pozwolenia zintegrowanego - także jeżeli zamierzony sposób gospodarowania odpadami jest 

niezgodny z planami gospodarki odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach; 

 2)  eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych standardów emisyjnych; 

 3)  eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów jakości środowiska; 

                                                      
67 Właściwość organów ochrony środowiska została określona w art. 378 POŚ. 
68 Zdaniem Z. Bukowskiego decyzja o ustaleniu odszkodowania może zostać wydana na podstawie 
prawomocnej decyzji o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia (zob. Z. Bukowski [w:] Z. Bukowski, E. 
Czech, K. Karpus, B. Rakoczy, Prawo…, s. 344. 
69 M. Górski, M. Pchałek, W. Radecki, J. Jerzmański i inni, Prawo…, komentarz do art. 196 ustawy, Nb. 
7, 
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 4)  wydanie pozwolenia byłoby niezgodne z programami działań, o których mowa w art. 17, 91 ust. 

1 i art. 119 ust. 1; 

 5)  wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu lub ograniczeniu 

pozwolenia w przypadkach, o których mowa w art. 194 ust. 1 i art. 195 ust. 1 pkt 1, a nie minęły 

jeszcze 2 lata od dnia, gdy decyzja w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia stała się 

ostateczna; 

 6)  eksploatacja instalacji położonej w granicach strefy przemysłowej powodowałaby naruszenie 

ustaleń zawartych w rozporządzeniu o jej utworzeniu. 

 

Art. 186 POŚ określa podstawowe warunki, jakie muszą być spełnione dla uzyskania 

pozwolenia emisyjnego.70 Treść powyższego przepisu ma charakter kategoryczny, wyłączający 

swobodę działania organu ochrony środowiska – zajście którejkolwiek z okoliczności wskazanych 

w pkt 1-6 obliguje organ do wydania decyzji odmownej bez względu na jakiekolwiek inne argumenty 

i okoliczności.71 W takiej sytuacji, wydanie pozwolenia emisyjnego stanowiłoby naruszenie tego 

przepisu i powodowałoby nieważność decyzji, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa (art. 

156 § 1 pkt 2 KPA).  

Organ ochrony środowiska musi także odmówić wydania pozwolenia emisyjnego, w razie 

jeżeli byłoby ono niezgodne z przyjętym programem ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91 

ust. 1 ustawy POŚ. Ponadto należy wskazać, że programy ochrony powietrza są aktami prawa 

miejscowego i naruszenie ich postanowień spowoduje sprzeczność decyzji z prawem, a więc jej 

nieważność – organ nie powinien zatem do wydania takiej decyzji dopuścić.72 

Odmowa wydania pozwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. W 

postępowaniu administracyjnym poprzedzającym wydanie decyzji organ ma obowiązek ocenić 

spełnienie wymagań ustalonych w art. 186 POŚ.  

Na dzień sporządzania niniejszego opracowania, w ogólnodostępnych dostępnych bazach 

orzecznictwa sądów administracyjnych, a także w internetowych systemach informacji prawnych 

brak było jakichkolwiek orzeczeń, które zapadłby na podstawie art. 186 pkt 4 POŚ. 

 

VIII. Możliwość łączenia art. 91 i art. 96 POŚ – na potrzeby POP i PDK 

 

Zanim przedstawiona zostanie problematyka możliwości łączenia art. 91 i art. 96 POŚ, 

ustalić należy w jakich przypadkach dopuszczalne jest wydawanie aktów prawa miejscowego na 

                                                      
70 J. Jędrośka, M. Bar, Prawo ochrony środowiska. Podręcznik, Wrocław 2005, s. 719 i n., 
71 M. Górski (red.), Prawo…, s. 218, 
72 M. Górski, M. Pchałek, W. Radecki, J. Jerzmański i inni, Prawo…, komentarz do art. 186 ustawy, Nb. 
10 
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ich podstawie i jaka ma być treść tych regulacji. W szczególności przybliżyć należy rozumienie art. 

96 POŚ73, który sformułowany został w sposób ogólny i mogą powstawać wątpliwości 

interpretacyjne dotyczące rozumienia jego znaczenia i zakresu stosowania. Następnie 

zidentyfikowane zostaną przypadki, w których możliwe jest podjęcie uchwały w oparciu o art. 96 

POŚ przy alternatywnych założeniach, że przyjęty wcześniej został program ochrony powietrza lub 

tego programu jest brak. 

Zgodnie z art. 96 POŚ Sejmikowi województwa przysługuje kompetencja do wydania 

uchwały, w której określi on dla terenu województwa bądź jego części rodzaje lub jakość paliw 

dopuszczonych do stosowania, a także sposób realizacji i kontroli tego obowiązku. Zgodnie z 

treścią przepisu, zadaniem jaki ma realizować przyjęta uchwała jest stworzenie regulacji prawnej 

mającej na celu zapobieżenie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko lub na zabytki. 

Sformułowana w tym przepisie norma kompetencyjna ma charakter mało precyzyjny, w 

szczególności porównując ją z regulacją artykułów poprzedzających zawartych w Dziale II 

„Ochrona powietrza”, tytułu II ustawy POŚ, w tym zwłaszcza w art. 91 oraz art. 92 tej ustawy. W 

szczególności z delegacji do wydania uchwały w oparciu o art. 96 POŚ nie wynika, czy 

ograniczenie co do rodzaju lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania może odnosić się do 

wszystkich użytkowników środowiska, czy też tylko do niektórych ich kategorii (np. tak samo do 

zakładów przemysłowych, przedsiębiorców czy osób fizycznych). 

Pojawiać może się także wątpliwość, czy uchwała o której mowa w art. 96 POŚ jest aktem 

prawa miejscowego, wszak przepis ten stanowi jedynie, iż sejmik województwa podejmuje 

uchwałę. Nie odnosi się natomiast do mocy prawnej tego aktu — czy jest to akt prawa miejscowego 

czy akt prawa wewnętrznego. Problem ten jest niezmiernie ważki, gdyż jego rozstrzygniecie 

uzależnia wobec kogo regulacje zawarte w tej uchwale mogą być zastosowane — czy wobec 

każdego czy tylko jednostek podporządkowanych sejmikowi. Ta druga możliwość mając na 

względzie ratio legis przepisu art. 96 POŚ nie miałaby większego sensu. Ponadto analizując 

przedmiot uchwały, w tym zwłaszcza charakter przepisów zawartych w uchwale, a także wymóg 

jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa, należy uznać, że uchwała przyjmowana w 

oparciu o art. 96 POŚ jest aktem prawa miejscowego (tak samo orzekł ostatnio WSA w Krakowie 

wyrokiem z dnia 22 sierpnia 2014 roku, sygn. II SA/Kr 490/14 w odniesieniu do uchwały nr 

XLIV/703/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia 

rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków). 

                                                      
73 Zagadnienie opracowano m.in. w oparciu o publikację Zbigniew Bukowski, „Możliwości prawne 
wprowadzenia zakazu spalania określonych paliw stałych na terenie gminy”, Studia z Zakresu Prawa, 
Administracji i Zarządzania UKW 2012, t. 1, s. s. 45-59 
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Uchwałę w oparciu o art. 96 POŚ podjąć można jedynie w celu zapobieżenia negatywnemu 

oddziaływaniu na środowisko lub na zabytki. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w art. 3 pkt. 11 

POŚ wskazano, że pod pojęciem oddziaływania na środowisko „rozumie się przez to również 

oddziaływanie na zdrowie ludzi”. Idąc wiec za tym rozumieniem ustawowym, można określić, iż 

właściwa treść przesłanek zawartych w przepisie art. 96 jest następująca: „w celu zapobieżenia 

negatywnemu oddziaływaniu na środowisko, na zdrowie ludzi lub na zabytki”. Oznacza to, że 

możemy wyodrębnić trzy osobne przesłanki pojęcia uchwały w oparciu o art. 96 POŚ: w celu 

zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na środowisko, w celu zapobieżenia negatywnemu 

oddziaływaniu na zdrowie ludzi oraz w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zabytki. 

Mogą one występować łącznie, ale nie ma takiej konieczności — określone one zostały jako 

alternatywy. Wystarczy wiec wykazanie negatywnego oddziaływania na jedną z nich. Ponadto 

warunkiem podjęcia uchwały jest stwierdzenie, iż stosowanie określonych paliw powoduje 

negatywne oddziaływanie na środowisko, na zdrowie ludzi lub na zabytki, a celem podjęcia 

uchwały jest zapobieżenie temu stanowi rzeczy.  

Pojęcie środowiska zdefiniowanie jest w samej ustawie — rozumiemy przez nie ogół 

elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w 

szczególności powierzchnie ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe 

elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami 

(art. 3 pkt 39). Pojęcie zabytki zdefiniowane zostało w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami — jako nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, 

będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej 

epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną 

wartość historyczną, artystyczną lub naukową (art. 3 pkt. 1, przy czym w kontekście omawianej 

uchwały najważniejsze znaczenie posiadać będą zabytki nieruchome). Natomiast pojęcie zdrowie 

ludzi nie posiada swojej ustawowej definicji, ale tez wydaje się całkowicie zrozumiałe i nie 

powodujące większych problemów interpretacyjnych. 

Ponadto należy dokonać rozdzielenia pomiędzy negatywnym oddziaływaniem na 

środowisko, a negatywnym oddziaływaniem na zdrowie ludzi lub na zabytki w związku z odrębnymi 

standardami prawnej ochrony tych wartości. Przyjąć można, iż w kontekście zdrowia ludzi oraz 

zabytków chodzi o udowodnienie faktycznego pogarszania tych elementów. Natomiast w zakresie 

oddziaływania na środowisko takie podejście byłoby zbyt szerokie — gdyż właściwie zawsze 

wobec oddziaływania paliw mielibyśmy do czynienia z faktycznym naruszaniem w wyniku ich emisji 

stanu środowiska (negatywnym oddziaływaniem na stan środowiska). Powoduje to, iż za 

negatywne oddziaływania na środowisko można by uznać jedynie takie oddziaływanie, które 

powoduje naruszenie standardów jakości środowiska (w szczególności w kontekście omawianej 

uchwały — standardów jakości powietrza). Celem uchwały podejmowanej w oparciu o art. 96 POŚ 

ma być zapobieżenie takiemu negatywnemu oddziaływaniu — a wiec oddziaływanie takie musi już 

w praktyce występować i być udowodnione. Zarazem uchwała ma tylko wymiar czasowy okresowy 
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— w sytuacji w której negatywne oddziaływanie na środowisko (zdrowie ludzi czy zabytki) 

przestanie mieć miejsce należy ją uchylić. 

Zgodnie z art. 96 POŚ sejmik województwa podejmuje uchwałę określająca dla terenu 

województwa bądź jego części rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania, a także 

sposób realizacji i kontroli tego obowiązku. Zakresem terytorialnym uchwały objęte może być więc 

całe województwo lub cześć terytorium województwa. Właściwym wydaje się zapewnienie 

identycznego traktowania obszarów o podobnym stopniu zanieczyszczenia powietrza oraz 

podobnych przyczynach tego zanieczyszczenia (związanych ze stosowaniem określonych paliw). 

Sytuacja w której taka uchwała przyjęta zostałaby jedynie dla jednego miasta lub miejscowości na 

terenie województwa, mimo iż bardzo zbliżony stan rzeczy ma miejsce na terenie innego miasta 

(czy powiatu) znajdującego się na terenie tego samego województwa prowadziłby do nierównego 

traktowania tego samego stanu faktycznego, a przez to naruszenia podstawowych zasad 

konstytucyjnych. Podobnie niezgodna z prawem byłaby propozycja uzyskiwania dodatkowych 

zgód, np. urzędu miasta na korzystanie z określonych paliw. Uchwała nie daje możliwości 

wprowadzenie żadnych nowych środków reglamentacyjnych. Ograniczanie indywidualnych praw 

poprzez decyzje administracyjne wymaga bowiem regulacji ustawowej. 

Treść uchwały podejmowanej w oparciu o art. 96 POŚ jest zdeterminowana przez regulacje 

zawarte w tym przepisie ustawy. Uchwała ma więc określać rodzaje lub jakość paliw 

dopuszczonych do stosowania, a także sposób realizacji i kontroli tego obowiązku. Możemy na tej 

bazie wyodrębnić trzy grupy przepisów, które maja zostać zawarte w uchwale: 

— określenie rodzajów lub jakości paliw dopuszczonych do stosowania, 

— określenie sposobu realizacji obowiązku określonego w uchwale, 

— określenie sposobu kontroli obowiązku określonego w uchwale. 

Kwestia, od której zalezą pozostałe regulacje zawarte w uchwale to określenie rodzajów 

lub jakości paliw dopuszczonych do stosowania. Przyjąć trzeba, ze określenie rodzajów lub jakości 

paliw dopuszczonych do stosowania jest sformułowaniem nakazu stosowania właśnie tych 

rodzajów paliw lub takiej jakości paliw (określenie ograniczeń i zakazów ma wiec charakter wtórny 

— a contrario temu co określono w uchwale). Zgodnie z art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r.- Prawo energetyczne przez termin "paliwa" należy rozumieć paliwa stałe, ciekłe i gazowe 

będące nośnikami energii chemicznej. W zakresie ustalenia znaczenia definicji „paliwa” nie jest 

natomiast przydatna definicja z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie 

monitorowania i kontroli jakości paliw, w której przez paliwa rozumie się paliwa ciekłe, biopaliwa 

ciekłe, gaz skroplony (LPG), sprężony gaz ziemny (CNG), lekki olej opałowy, ciężki olej opałowy 

oraz olej do silników statków żeglugi śródlądowej. Liczne przepisy wykonawcze do ustawy – Prawo 

ochrony środowiska (np. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie 

standardów emisyjnych z instalacji) używają bowiem terminu „paliwa” w szerszym znaczeniu, 

odpowiadającemu definicji zawartej w ustawie - Prawo energetyczne. Ponadto również poprawne 
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jest stwierdzenie, że pojęcie rodzaje paliw stosować się będzie w znaczeniu potocznym. Możliwe 

jest więc dopuszczenie całych kategorii paliw do stosowania, czego następstwem będzie 

uniemożliwienie stosowania innych kategorii paliw (np. dopuszczenie paliw ciekłych i gazowych, a 

nie dopuszczenie paliw stałych). 

Ponadto w uchwale podejmowanej w oparciu o art. 96 POŚ należy uregulować sposób 

realizacji obowiązku stosowania jedynie niektórych rodzajów paliw albo jakość paliw 

dopuszczonych do stosowania. Natomiast kwestia sankcji stosowanych w przypadku naruszenia 

wymogów określonych w akcie wydanym na podstawie art. 96 POŚ jest przedmiotem regulacji 

zawartych w art. 334 tej ustawy o treści „Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, 

określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze 

grzywny.” 

Dodać trzeba także, że w ślad za powołanym już wyżej wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 

22 sierpnia 2014 roku, sygn. II SA/Kr 490/14 dotyczącym uchwały nr XLIV/703/13 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia rodzajów paliw 

dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków niedopuszczalne jest 

powiązanie ograniczenia w stosowaniu paliw wprowadzone w oparciu o art. 96 POŚ z celem ich 

stosowania (np. ograniczając zakaz stosowania danych paliw jedynie do celów ogrzewania 

budynków i lokali oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej). Literalna interpretacja art. 96 POŚ 

wymusza bowiem stosowanie przewidzianych w nim możliwości tylko w sytuacjach wyjątkowych i 

na zasadach równego traktowania podmiotów korzystających ze środowiska, nie zaś jako 

instrumentu osiągania doraźnych efektów, nawet w imię ważnych społecznie celów. Nie istnieją 

żadne ważne racje przemawiające za tym, by art. 96 POŚ jako przepis kompetencyjny, nie miał 

być interpretowany literalnie i właśnie w taki sposób, który uniemożliwia wprowadzanie kryterium 

celu stosowania paliw danego rodzaju lub ich jakości w danym rodzaju. Uzależnianie określania 

rodzajów lub jakości paliw dopuszczonych do stosowania dla terenu województwa, bądź jego 

części od celu stosowania paliw nie może też zostać uznane za określenie sposobu realizacji 

uchwały przewidzianego w art. 96 POŚ, albowiem taka interpretacja prowadzi do niespójności i 

wewnętrznych sprzeczności w analizowanej regulacji. Należy uznać, że kompetencja z art. 96 POŚ 

świadomie została ukształtowana tak, by korzystanie z przewidzianych w nim instrumentów 

zawęzić do stanów spowodowanych cechami paliwa. 

 

Mając na uwadze powyższe uwagi szczegółowe dotyczące stosowania art. 96 POŚ, 

uzupełnić należy je o uwagę ogólną, aktualną zwłaszcza w kontekście porównania możliwości 

stosowania tego przepisu z art. 91 POŚ dotyczącym programów ochrony powietrza. Otóż należy 

mieć na uwadze, że przepis art. 96 POŚ zamieszczony został w Tytule II.- Ochrona zasobów 

środowiska, Dział II.- Ochrona powietrza, a zatem nie może być on uznany za jedyny instrument 

przeciwdziałania zanieczyszczeniom w ogóle albo ich zwalczania, lecz jako narzędzie eliminacji 
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stosowania paliw konkretnych rodzajów albo jakości paliw w danym rodzaju (rodzajach) z uwagi 

na negatywne konsekwencje, które powodują one dla środowiska - w tym zdrowia i życia ludzi oraz 

dla zabytków - co ma wypływ na niemożność dotrzymania albo osiągnięcia standardów jakości 

wprowadzonych dla danego rodzaju zasobów środowiska. 

Odnosząc się natomiast do treści art. 91 POŚ regulującego kwestię programów ochrony 

powietrza, to należy mieć na uwadze, że treść tych programów oprócz szeregu szczególnych 

spraw dotyczyć może także rodzaju lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze, 

w których poziom substancji w powietrzu przekracza poziom dopuszczalny powiększony o 

margines tolerancji oraz przekracza poziom docelowy. Należy mieć na uwadze jednak, że 

podstawowym dokumentem w systemie ochrony powietrza jest właśnie program ochrony 

powietrza, który jest dokumentem strategicznym wyznaczającym działania naprawcze. 

Opracowany jest on na podstawie analizy skali i przyczyn zanieczyszczenia powietrza, a jego 

przyjęcie w formie uchwały sejmiku województwa jest obligatoryjne dla stref sklasyfikowanych 

przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (art. 89 POŚ), w których poziom substancji 

w powietrzu odpowiednio: przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji 

oraz przekracza poziom docelowy. Opracowanie programów ochrony powietrza dla 

przedmiotowych stref jest obligatoryjne, o czym świadczy użyty w treści art. 91 ust. 1 i ust. 5 POŚ 

zwrot „opracowuje i przedstawia”, który odnosi się do obowiązku nałożonego na zarząd 

województwa związanego z przygotowaniem projektu uchwały dla sejmiku, co implikuje następnie 

konieczność przyjęcia tej uchwały przez sejmik. Podobnie sytuacja wygląda z opracowywaniem 

planów działań krótkoterminowych, albowiem w regulującym to zagadnienie art. 92 POŚ znów 

znalazło się stwierdzenie zawierające stanowczy (obligatoryjny) charakter, że zarząd województwa 

„opracowuje i przedstawia” taki dokument. Elementem zmiękczającym obowiązek opracowania 

planów działań krótkoterminowych jest jednak umieszczenie w przepisie art. 92 POŚ zwrotu „w 

przypadku wystąpienia ryzyka”, która to przesłanka ma charakter ocenny i daje pewną swobodę 

co do uznania, czy opracowywać lub nie plan działań krótkoterminowych. 

Art. 96 POŚ traktować należy natomiast jako uzupełnienie rozwiązań prawnych zawartych we 

wcześniejszych przepisach POŚ, a przyjęcie uchwały przewidzianej w art. 96 POŚ jest dla sejmiku 

województwa fakultatywne i wyjątkowe. 

Wobec powyższego mogą wystąpić na obszarze województwa następujące sytuacje prawne 

dotyczące stosowania art. 91 i art. 96 POŚ: 

1. uchwalono program ochrony powietrza, ale nie przewiduje on ograniczeń w zakresie 

dopuszczonych do stosowania na danym obszarze paliw (w zakresie ich rodzaju lub jakości); 

2. brak jest uchwalenia programu ochrony powietrza dla danych terenów, a dostrzegany jest na 

danym obszarze negatywny wpływ zanieczyszczenia powietrza powodowanego przez 

stosowane paliwa na zdrowie ludzi, środowisko i zabytki; 



 
 

103 
 

3. uchwalono na danym obszarze program ochrony powietrza, ale nie powoduje on w praktyce 

powstania spodziewanych efektów w zakresie ograniczenia emisji (pochodzącej z stosowanych 

paliw) szkodliwych substancji dla zdrowia ludzi, środowiska i zabytków. 

4. uchwalono na danym obszarze program ochrony powietrza i działa on skutecznie powodując w 

praktyce powstanie spodziewanych efektów w zakresie ograniczenia emisji (pochodzącej z 

stosowanych paliw) szkodliwych substancji dla zdrowia ludzi, środowiska i zabytków. 

Odnosząc się do podanego wyżej pierwszego z wariantów, wskazać trzeba, że w takiej sytuacji 

możliwe będzie albo dokonanie zmiany uchwały w sprawie programu ochrony powietrza i 

wprowadzenie do niego ograniczeń w zakresie dopuszczonych do stosowania na danym obszarze 

paliw (w zakresie ich rodzaju lub jakości) lub też możliwe jest przyjęcie równolegle aktu prawa 

miejscowego w trybie art. 96 POŚ regulującego wyłącznie problematykę rodzaju i jakości paliw 

stosowanych na danym obszarze. Obszar terytorialnego obowiązywania programu ochrony 

powietrza i uchwały z art. 96 POŚ nie musi być przy tym tożsamy. 

Drugi ze wskazanych wariantów dotyczy sytuacji, w której z różnych powodów brak jest na 

danym terenie programu ochrony powietrza. Może to mieć miejsce np. wówczas, gdy nie ziściły się 

warunki określone w przesłankach ustawowych niezbędne do jego przyjęcia, a mimo to 

dostrzegalny jest problem zanieczyszczenia powietrza z uwagi na emisję pochodzącą z 

stosowania określonego rodzaju paliw lub ich jakości. Wówczas sejmik województwa może 

zdecydować się na zastosowanie art. 96 POŚ.  

Natomiast trzeci z powyższych wariantów to sytuacja, w której uchwalono na danym obszarze 

program ochrony powietrza, ale nie powoduje on w praktyce powstania spodziewanych efektów w 

zakresie ograniczenia emisji szkodliwych substancji dla zdrowia ludzi, środowiska i zabytków. 

Może się tak wydarzyć, gdyż program ochrony powietrza reguluje szereg różnych zagadnień 

mających wpływ na jakość powietrza, a rodzaj paliw i ich jakość może stanowić jedynie jeden z 

elementów programu. W takiej sytuacji, gdy dostrzeże się, że problem stosowania paliw ma 

szczególne znaczenie dla ochrony powietrza na danym obszarze, a egzekwowanie przepisów 

programu ochrony powietrza w tym zakresie jest utrudnione, można podjąć specjalnie dedykowany 

temu problemowi akt prawa miejscowego w oparciu o art. 96 POŚ.  

Ponadto w czwartym z opisanych wyżej możliwych wariantów, nie ma oczywiście konieczności 

korzystania z kompetencji do przyjęcia uchwały w oparciu o art. 96 POŚ. Przyjmowanie takiej 

uchwały jest fakultatywne i od oceny sejmiku województwa zależy, czy uzna on konieczność 

podjęcia dodatkowych działań w oparciu o ten przepis. 

Podsumowując powyższe ustalenia, wskazać należy, że art. 96 POŚ stosować można 

równolegle z art. 91 POŚ przewidującym przyjmowanie programów ochrony powietrza lub też 

samodzielnie, gdy takich programów jest brak. Art. 96 należy zawsze interpretować jednak wąsko, 

wyłącznie wówczas gdy cechy danego paliwa (rodzimego lub importowanego także spoza obszaru 

Unii Europejskiej, stosowanego tylko w niektórych województwach albo na ich części), bądź jego 
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jakość będą tak niekorzystne dla środowiska, zdrowia ludzi lub zabytków, że okaże się konieczne 

wprowadzenie ograniczenia z art. 96 POŚ na całości terytorium albo tylko części terytorium 

województwa. Art. 96 POŚ traktować należy więc jako uzupełnienie rozwiązań prawnych 

zawartych we wcześniejszych przepisach, w szczególności gdy programy ochrony powietrza nie 

mogą zapewnić należytego standardu jakości powietrza z uwagi na zanieczyszczenia pochodzące 

od paliw stosowanych na danym terenie. Podkreślić należy, że przyjęcie uchwały przewidzianej w 

art. 96 POŚ jest dla sejmiku województwa fakultatywne i wyjątkowe. Przepis ten nie wprowadza 

zatem obowiązku przyjmowania takiej uchwały (w jego treści posłużono się zwrotem „może”), w 

szczególności w przypadku, gdy konkretne przepisy tej uchwały miały by się pokrywać z zakresem 

opracowanych i wdrożonych już programów ochrony powietrza czy planów działań 

krótkoterminowych przynoszących wymierne efekty w praktyce. 

 

 
IX.  Art. 92 ust. 2 pkt 4 POŚ w świetle art. 93 ust. 1 POŚ – określenie różnić między 

przepisami 

 

Plany działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 Ustawy POŚ, są 

opracowywane przez zarząd województwa oraz przedstawiane do zaopiniowania właściwym 

wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania od 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska informacji o ryzyku wystąpienia w danej strefie 

przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu.  

W takim planie, zgodnie z brzmieniem ust. 2 pkt 4, powinno zostać zawarte m.in. określenie trybu 

i sposobu ogłaszania o zaistnieniu przekroczeń. Plan działań krótkoterminowych, winien zostać 

określony w drodze uchwały sejmiku województwa podjętej w terminie 18 miesięcy od dnia 

otrzymania informacji od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Ze względu na to,  

iż opracowanie oraz uchwalenie planu działań krótkoterminowych zgodnie z regulacją art. 92 POŚ 

stanowi długotrwały proces, ustawodawca wprowadził możliwość doraźnego reagowania władz 

(tj. wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego) na zaistniałe ryzyko wystąpienia 

przekroczeń bądź na zaistniałe przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub 

docelowego substancji w powietrzu. Wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego, będący 

organem pomocniczym wojewody w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego, 

jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia członków społeczności lokalnej  

o wprowadzonych ograniczeniach w sposób zwyczajowo przyjęty (np. przez obwieszczenia, 

lokalną prasę, radio czy inne stosowane w danym regionie środki powiadamiania). W orzecznictwie 

sądów administracyjnych wskazuje się, iż sposób zwyczajowo przyjęty może oznaczać: „(…) 

umieszczenie obwieszczenia na dostępnych obiektach położonych w okolicy zamieszkania stron, 

tak jak zwykle dzieje się w przypadkach ogłoszeń o poborze wojskowym, wyborach do Sejmu itp. 
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lub też umieszczenie informacji na stronie internetowej urzędu.” (wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2010 roku, do sygn. akt IV SA/Po 536/10) 

Jak wskazuje się w literaturze, takie powiadomienie w sposób zwyczajowo przyjęty 

„powinna ułatwić dotarcie zarówno do podmiotów zobowiązanych do ograniczeń w korzystaniu ze 

środków stanowiących źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza, jak i do mieszkańców regionu, 

którzy powinni ograniczyć swoją aktywność ‘na wolnym powietrzu’ "74. 

Podsumowując, realizowanie przez wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego 

obowiązku wynikającego z art. 93 ust. 1 Ustawy POŚ nie wyłącza obowiązku włączenia do planu 

działań krótkoterminowych trybu i sposobu ogłaszania o zaistnieniu przekroczeń (a nie także o 

ryzyku ich wystąpienia). 

 

X. Konsultacje społeczne na potrzeby realizacji art. 96 POŚ – przykłady dobrych praktyk 

 
Omawiając zagadnienie konsultacji społecznych na potrzeby realizacji art. 96 POŚ, oraz 

tzw. dobrych praktyk związanych z konsultacjami społecznymi w tym wypadku nie sposób nie 

zacząć od definicji tych dwóch pojęć: 

Konsultacje 

społeczne 

Instytucja demokracji bezpośredniej. Polega na wyrażeniu przez członków 

zbiorowości opinii w przedstawionej sprawie. Tworzy się w ten sposób 

dwustronna relacja, powstająca z inicjatywy administracji państwowej. W 

odróżnieniu od referendum wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów 

władzy publicznej. 

 

Dobre praktyki Brak jest jednoznacznej definicji tego pojęcia. W kontekście konsultacji 

społecznych na potrzeby realizacji art. 96 POŚ należy przyjąć, że są to takie 

przedsięwzięcia, w których administracja publiczna, szczególnie na szczeblu 

lokalnym, skutecznie współpracuje z lokalną społecznością przy tworzeniu i 

wdrażaniu strategii, planów lub programów. Należy jednak zaznaczyć, że 

procesy te niekoniecznie muszą w całości być przeprowadzone 

partycypacyjnie, jako że czasami społeczność lokalna uczestniczy w danym 

procesie tylko na pewnym etapie (np. opiniowania projektów aktów prawa 

miejscowego, czy też monitorowania wykonania danego przedsięwzięcia). 

 

                                                      
74 K. Gruszecki, Komentarz do art.93 ustawy - Prawo ochrony środowiska [w:] K. Gruszecki, Prawo 
ochrony środowiska. Komentarz.; LEX 2011, nr LEX: 107036; 
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Trudno odnieść się do przykładów dobrych praktyk stosowanych przez samorządy 

w Polsce, a dotyczących konsultacji społecznych na potrzeby realizacji art. 96 POŚ, jako że w dniu 

wydania niniejszego poradnika znany jest tylko jeden przykład działań legislacyjnych mających na 

celu podjęcie uchwały opisanej w art. 96 POŚ. Związany jest on z Uchwałą nr XLIV/703/13 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie określenia rodzajów paliw 

dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (dalej: Uchwała). 

Na potrzeby podjęcia Uchwały przeprowadzono konsultacje społeczne w okresie od 15 do 

31 października 2013 roku. Projekt Uchwały zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Ponadto informacja o konsultacjach 

została przekazana do Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, 

Wojewody Małopolskiego, Radnych Województwa Małopolskiego, Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Krakowie, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Krakowie, oraz Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska75. 

W ramach przedmiotowych konsultacji zgłoszonych zostało 2.508 uwag i wniosków od 

osób prywatnych oraz organizacji i instytucji, gdzie aż 90% z nich (2.267) to postulaty o 

wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania paliw stałych w Krakowie. Wprowadzenie pełnego 

zakazu stosowania paliw stałych zostało poparte we wnioskach Prezydenta Miasta Krakowa, 

Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta 

Krakowa, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Krakowskiego Alarmu Smogowego, 

Polskiej Zielonej Sieci wraz z 20 innymi organizacjami pozarządowymi z Krakowa, Fundacji 

ClientEarth Poland, CEM Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej. 25 uwag dotyczyło wyłączenia 

z ograniczeń drewna, kominków lub kotłów niskoemisyjnych. Postulaty w tym zakresie przekazali 

między innymi: Stowarzyszenie Kominki Polskie, Południowy Koncern Węglowy, Platforma 

Niskoemisyjnych Urządzeń Grzewczych i Kwalifikowanych Paliw Stałych, Izba Gospodarcza 

Sprzedawców Polskiego Węgla. 52 wnioski to postulaty o odstąpienie od wprowadzania 

ograniczeń stosowania paliw stałych ze względów ekonomicznych lub z uwagi na potrzebę 

rozwiązania innych problemów wpływających na zanieczyszczenie powietrza (komunikacja, 

przewietrzanie miasta). Przekazanych zostało również 164 innych uwag w tym dotyczących działań 

niezwiązanych bezpośrednio z projektem konsultowanej uchwały lub wyrażających 

niezadowolenie z jakości powietrza w Krakowie76. 

                                                      
75 Źródło: http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,812817.html 
76 Źródło: http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,833236.html 
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Uwagi i wnioski, zgłaszane przez osoby prywatne i organizacje przekazywane były w formie 

elektronicznej oraz drogą pocztową.77 

Przedmiotowa Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego została zaskarżona do WSA 

w Krakowie pismem z dnia 6 marca 2014 roku. Sprawie nadano sygn. akt II SA/Kr 490/14. Uchwale 

zarzucono naruszenie78: 

1. art. 2 Konstytucji RP, tj. zasady państwa prawnego opartego na idei sprawiedliwości, 

w tym również sprawiedliwości społecznej i idei równości wszystkich 

2. obywateli, zasady dostatecznej określoności oraz reguły tzw. "przyzwoitej legislacji"; 

3. art. 32 ust. 1 Konstytucji RP poprzez faworyzowanie bez uzasadnionej przyczyny i 

w oderwaniu od zasad sprawiedliwości podmiotów znajdujących się w lepszej 

sytuacji faktycznej, 

4. § 145 ust. 2 załącznika do ZTP poprzez niejednoznaczne i nieprecyzyjne ustalenie 

w § 1 i 3 uchwały okoliczności nią objętych; 

5. § 146 ust. 1 pkt 2 załącznika do ZTP poprzez niesformułowanie definicji określeń 

"stosowanie w celu ogrzewania lokali lub budynków i przygotowywania ciepłej wody 

użytkowej" oraz "sposobu ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej", 

chociaż określenia te są nieostre, a pożądane jest ograniczenie ich nieostrości; 

6. niewykonanie nakazu wynikającego z art. 96 POŚ poprzez niesprecyzowanie 

sposobu kontroli związanej z dopuszczeniem stosowania określonych rodzajów 

paliw. 

 

Sąd ten po rozpoznaniu sprawy na rozprawie orzekł dnia 22 sierpnia 2014 roku w wyroku 

stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały. WSA w Krakowie w uzasadnieniu podał szereg 

błędów popełnionych w związku z procesem legislacyjnym m.in.79: 

1. naruszenie interesów prawnych najemców znajdujących się w Krakowie lokali 

mieszkalnych ogrzewanych paliwami stałymi, przez co na skutek skarg wniesionych 

przez najemców tych lokali WSA w Krakowie poddał zaskarżoną uchwałę 

merytorycznej ocenie; 

2. przekroczenie upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 96 POŚ, ze względu 

na „(…) dopuszczalność różnicowania aktem prawa miejscowego sytuacji prawnej 

obywateli tylko co do stosowania określonego typu paliw oraz co do terytorium.”, a 

„Uchwałodawcza zaś wprowadził kryterium dodatkowe w postaci celu stosowania 

określonego paliwa (ogrzewanie lokali lub budynków i przygotowywanie ciepłej 

wody użytkowej), a nadto kryterium rodzaju instalacji działających przy użyciu 

                                                      
77 Szczegółowa statystyka uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych wraz z ich treścią 
została zamieszczona pod      adresem: http://bip.malopolska.pl/umwm/Download/get/id,894510.html. 
78 Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DE375EC66D 
79 Źródło: http://bip.krakow.wsa.gov.pl/145/streszczenie-podstawowe-motywy-rozstrzygniecia.html 
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paliw.”, co w świetle literalnej wykładni art. 96 POŚ „(…)prowadzi do wniosku, że 

możliwość wykorzystania przez sejmik samorządowy uprawnienia mu określonego 

dotyczy tylko sytuacji wyjątkowych, w których przestrzega się zasady równego 

traktowania podmiotów korzystających ze środowiska, nie jest zaś jako 

instrumentem osiągania doraźnych efektów, nawet w imię ważnych społecznie 

celów, zwłaszcza kosztem tylko niektórych osób, i to poprzez nakładanie na nie 

obowiązków finansowych, których niewykonanie jest zagrożone możliwością 

wielokrotnego stosowania sankcji karnej, względnie także innymi negatywnymi 

konsekwencjami, które można wywołać i egzekwować poprzez dowolne 

kształtowanie nakazów dotyczących sposobu realizacji i kontroli zaskarżonej 

uchwały.”; 

3. niezawarcie w treści Uchwały „(…)prawidłowych regulacji dotyczących sposobu 

realizacji i kontroli obowiązku.”, uniemożliwiających jednoznaczne określenie 

dyspozycji tj. nakazów i zakazów w zamkniętym katalogu, co dotyczy § 3 Uchwały, 

a także nieokreślenie w zamkniętym katalogu organów uprawnionych do kontroli 

poprzez wymienienie tylko przykładowych organów, co dotyczy § 4 Uchwały; 

4. naruszenie zasady przyzwoitej legislacji, ponieważ „Prawodawca powinien tak 

kształtować normy prawne, aby w sposób jasny i precyzyjny określały adresata i 

wzorzec powinnego postępowania zwłaszcza wówczas, gdy za naruszenie tego 

wzorca grożą sankcje karne lub innego rodzaju konsekwencje mogące wkraczać w 

sferę praw i wolności jednostki. Poszczególne przepisy powinny być sformułowane 

poprawnie z punktu widzenia językowego i logicznego.”, a w przedmiotowej 

Uchwale brak jest jednoznacznego określenia adresata norm przez co, „(…) aby 

konkretny podmiot mógł ocenić czy winien stosować się do nakazu z § 1 musi 

dokonać skomplikowanej wykładni § 2, w ramach której należy uwzględniać nie tylko 

przepisy ustaw, ale licznych rozporządzeń wykonawczych.”, a ponadto „(…) 

określenie wzoru powinnego postępowania jest utrudnione, albowiem ustawa nie 

operuje pojęciami: nakazuje się, zakazuje się, zezwala się, powinien, należy i innymi 

charakterystycznymi dla imperatywnych wypowiedzi.”. 

W związku z omawianą Uchwałą w odniesieniu do zagadnienia dobrych praktyk na 

przedstawienie zasługuje fragment jej uzasadnienia opierający się na pozytywnych 

doświadczeniach stosowanych od wielu lat w innych krajach: 

„Wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu paliw stałych zastosowane zostało w innych 

dużych aglomeracjach miejskich w Europie i na świecie, które zmagały się z podobnym 

problemem. Stało się tak w Londynie (w 1956 r.) oraz w Dublinie (w 1990 r.). W 2013 r. ograniczenia 

stosowania paliw stałych objęły kolejne 7 miast w Irlandii. W Christchurch (Nowa Zelandia) od 2008 

r. obowiązuje zakaz używania kotłów starszych niż 15 lat, a w Sacramento (USA) w 2007 r. 

wprowadzono zakaz stosowania drewna w zależności od prognozy stężenia pyłu PM2,5 (przy 
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stężeniach powyżej 35 µg/m³ można używać tylko autoryzowane kotły a przy stężeniach powyżej 

40 µg/m³ obowiązuje całkowity zakaz). W 2012 r. w 47 dużych miastach w Chinach wprowadzono 

zakaz stosowania węgla, natomiast od 2015 r. zakaz ma objąć 113 największych miast. 

Doświadczenia tych miast wskazują, iż może to być skuteczne narzędzie poprawy jakości 

powietrza w aglomeracji miejskiej.80” 

Działania opisane powyżej prowadzą do przekonania, że ograniczenia w stosowaniu paliw 

stałych w szczególności na obszarach gdzie występują przekroczenia norm przynoszą pozytywne 

rezultaty i same w sobie mogą być uznane za dobre praktyki (rozumiane jako pewne 

przedsięwzięcia – także legislacyjne) mające na celu poprawę jakości powietrza.  

 

XI. Problem harmonogramów rzeczowo-finansowych. 

 

XI.I. zidentyfikowania wyznacznika rzeczowo-czasowego harmonogramów, wynikającego z 

polityk, krajowego programu ochrony powietrza. 

 

Zgodnie z § 3 ust. 5) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 roku w 

sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. z dnia 18 

września 2012 roku), harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji programu ochrony powietrza, w 

tym poszczególnych działań średnioterminowych - na okres nie dłuższy niż 5 lat i działań 

długoterminowych - na okres nie dłuższy niż 10 lat, winien wskazywać: 

a. planowane daty rozpoczęcia i zakończenia programu ochrony powietrza, w tym realizacji 

poszczególnych działań, 

b. szacowane koszty realizacji programu ochrony powietrza, w tym poszczególnych działań, 

c. propozycje źródeł finansowania programu ochrony powietrza, w tym źródła finansowania 

poszczególnych działań, 

d. organy administracji publicznej i podmioty, do których skierowane są poszczególne działania, 

e. listę innych działań, niewynikających z programu ochrony powietrza, planowanych lub już 

przygotowanych, poddanych analizie i przewidzianych do realizacji; 

f. listę działań krótkoterminowych zmierzających do ograniczenia ryzyka wystąpienia 

przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w 

powietrzu. 

 

                                                      
80 Źródło: http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,833236.html 
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XI.II. określania terminów realizacji POP, przy braku możliwości dotrzymania terminów 

ustawowych osiągnięcia poziomów dopuszczalnych i docelowych. 

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 zd. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 

maja 2008.r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (dalej: Dyrektywa 

CAFE, ang. Clean Air for Europe), w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych, których 

termin wejścia w życie wygasł, plany ochrony jakości powietrza (zgodnie z przyjętą przez polskiego 

ustawodawcą nomenklaturą: programy ochrony powietrza – POP) określają odpowiednie działania, 

tak aby okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak najkrótszy. W związku z tym terminy 

realizacji POP powinny być określone przy założeniu, iż ma to być termin możliwie najkrótszy. 

Terminy realizacji POP winny być ustalane w oparciu o analizę skutków planowanych działań 

naprawczych. 

Artykuł 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przyznaje Komisji prawo do wszczęcia 

postępowania przeciwko państwu członkowskiemu, które nie przestrzega nałożonych na nie 

zobowiązań – w tym także dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia powietrza. Jeśli zatem 

Komisja uzna, że Państwo Członkowskie uchybiło jednemu z zobowiązań, wydaje ona 

uzasadnioną opinię w tym przedmiocie, po uprzednim umożliwieniu temu Państwu przedstawienia 

swych uwag. Jeśli Państwo to nie zastosuje się do opinii w terminie określonym przez Komisję, 

może ona wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej(dalej: TSUE) w celu 

zasądzenia przez TSUE kary w stosunku do państwa, które uchybiło swoim zobowiązaniom. 

XI.III. ogólnie przyjętej prostej zasady szacowania kosztów realizacji działań naprawczych 

(np. koszt redukcji 1 tony emisji pyłu, benzo(a)pirenu i pozostałych rodzajów 

zanieczyszczeń), uwzględniając fakt, że przedsięwzięcia podejmowane przez organy 

administracji samorządowej mające na celu poprawę jakości powietrza są następstwem 

prawnym programów ochrony powietrza, natomiast koszty działań naprawczych winny być 

oszacowane na etapie sporządzenia projektu uchwały w sprawie POP. 

 

Na etapie szacowania kosztów realizacji działań naprawczych należy uwzględnić fakt, iż 

koszty powinny być rozumiane szerzej niż w prawie finansowym (w szczególności: podatkowym), 

czyli nie tylko jako celowe zużycie czynników wytwórczych w danym okresie obrachunkowym, ale 

także jako nakłady na działania powiązane z rozpoznaniem, zapobieganiem i usuwaniem zagrożeń 

w  zakresie degradacji powietrza, czyli całościowych szacunkowych kosztów poprawy stanu jakości 

powietrza. 

Zasady rachunku kosztów działań naprawczych w ochronie powietrza wiążą się z 

metodologią badania strat gospodarczych i społecznych, powodowanych przez zanieczyszczenia 
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środowiska naturalnego (strat ekologicznych) oraz metodyką analizy kosztów i korzyści z tytułu 

przedsięwzięć ochronnych. 

Zazwyczaj koszty opisuje się poprzez wskazanie poniesionych nakładów gospodarczych 

na dane cele, np. nakładów środków i przedmiotów pracy81. Degradacja powietrza powoduje 

częściej tzw. koszty zewnętrzne, czyli straty spowodowane pogorszeniem się warunków upraw, 

zdrowia, spowodowanych poszczególnymi zagrożeniami. Takie straty daje się szacować tylko 

pośrednio, przez np. spadek wartości sprzedaży plonów, koszty chorób, koszty podróży (do miejsc 

mniej skażonych np. na odpoczynek). 

Zazwyczaj szacunki kosztów obejmują głównie wydatki jednorazowe, czyli w uproszczeniu 

nakłady inwestycyjne. Natomiast w harmonogramie rzeczowo-finansowym winny zostać 

uwzględnione również tzw. koszty eksploatacyjne (zwane też bieżącymi), tj. „(…) utrzymanie 

obiektów i urządzeń ochronnych oraz prowadzenie rejestracji danych (monitoringu)”82. 

 

XII. Problem uzasadnienia POP i PDK w świetle art. 84 ust. 4 POŚ, Ustawy OOŚ, § 6 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów 

ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych. 

 
W związku z opracowywaniem programów ochrony powietrza i planów działań 

krótkoterminowych pojawił się problem z koniecznością publikacji całych tych aktów w 

wojewódzkim dzienniku urzędowym wraz z ich obszernym uzasadnieniem. Powoduje to, że należy 

ogłaszać cały tekst uchwały, na którą zwłaszcza w uzasadnieniu składa się wiele szczegółowych 

elementów, przez co można twierdzić, iż zmniejsza się zrozumiałość i czytelność całości 

dokumentu, a także istnieje techniczna konieczność sporządzenia całej uchwały w programie 

komputerowym XML, co jest zadaniem czasochłonnym i wymagającym szczególnej sprawności 

informatycznej. Zgodnie jednak z obowiązującymi przepisami, a to art. 84 ust. 1 zdanie pierwsze 

POŚ cały program mający na celu doprowadzenie do przestrzegania standardów jakości 

środowiska (a więc m.in. program ochrony powietrza) jest aktem prawa miejscowego. Wobec tego, 

jako źródło powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z art. 87 Konstytucji RP, powinien on być 

podany do publicznej wiadomości za pomocą publikacji w właściwym dzienniku urzędowym. 

Wskazuje na to zresztą sam art. 84 ust. 1 zdanie drugie POŚ, gdzie wprost napisano, iż „programy 

są publikowane w wojewódzkich dziennikach urzędowych”. Elementy składowe programu 

jednoznacznie określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie 

                                                      
81 J. Famielec, K. Górka, T. Stuczyński, S. Wołkowicz, Oszacowanie kosztów wynikających z wdrażania 
w Polsce wymagań zawartych w projekcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej 
ramy dla ochrony gleb oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE, Puławy- Warszawa- Kraków 2007, s. 
71, źródło: http://janek.uek.krakow.pl/~golabekm/opracowanie.doc - dostęp dnia 4 listopada 2014 roku; 
82 Ibidem, s. 73; 
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programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych, gdzie w § 2 wprost 

napisano, iż programy ochrony powietrza składają się z: 

1. części opisowej; 

2. części wyszczególniającej obowiązki i ograniczenia wynikające z realizacji programów ochrony 

powietrza; 

3. uzasadnienia zakresu określonych i ocenionych przez zarząd województwa zagadnień. 

Dalsze przepisy w/w rozporządzenia określają poszczególne elementy wychodzące w skład 

części i uzasadnienia programu. W tym miejscu wskazać można, że uzasadnienie zakresu 

określonych i ocenionych przez zarząd województwa zagadnień powinno objąć (zgodnie z § 6 

ust. 1 w/w Rozporządzeniem) m.in.: 

1. uwarunkowania wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego; 

2. charakterystykę techniczno-ekologiczną instalacji, urządzeń, których funkcjonowanie stanowi 

znaczący udział w poziomach substancji w powietrzu; 

3. bilanse substancji zanieczyszczających powietrze wykonane dla podmiotów korzystających ze 

środowiska; 

4. ocenę oraz analizę ekonomiczną możliwych do zastosowania rozwiązań techniczno-

technologicznych i organizacyjnych, zmierzających do ograniczenia oddziaływania instalacji i 

urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem związanych z tym kosztów i korzyści; 

5. szacunkowe wyliczenie czasu potrzebnego do osiągnięcia celów zakładanych w programie 

ochrony powietrza; 

6. analizę dokumentów, materiałów i publikacji wykorzystanych do opracowania programu ochrony 

powietrza. 

Ponadto wskazać należy, że zgodnie z treścią art. 84 ust. 3 POŚ ustalenie treści programu 

dokonywane jest w szczególności m.in. na podstawie: 

1. oceny charakteru i zakresu aktualnego stanu środowiska, dokonanej zwłaszcza na podstawie 

danych państwowego monitoringu środowiska; 

2. analizy możliwych do zastosowania rozwiązań o charakterze organizacyjnym, technicznym lub 

ekonomicznym planowanych działań; 

3. analizy kosztów zastosowania proponowanych środków ochronnych; 

4. analizy charakteru obszarów ograniczonego użytkowania, istniejących na terenie objętym 

programem, oraz zakresu wprowadzonych ograniczeń w korzystaniu z tych obszarów. 

 

Zgodnie natomiast z art. 84 ust. 4 POŚ wyniki ocen i analiz, o których mowa w ust. 3, ujmowane 

są w uzasadnieniu do programu podlegającym udostępnieniu na zasadach ustalonych w rozdziale 

I w dziale IV w tytule I POŚ. 
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Wniosek jaki wynika z powyższych ustaleń jest taki, że dopóki istnieją w obecnym 

brzmieniu przepisy art. 84 ust. 1 POŚ oraz § 2 i następne (w tym w szczególności § 6 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów 

ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych) nie ma możliwości odstąpienia 

od publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym (w tym w wydaniu elektronicznym, 

gdzie treści sporządza się w programie XML) uzasadnienia do programu ochrony powietrza 

zawierającego elementy opisane w w/w rozporządzeniu oraz art. 83 ust. 3 POŚ. Nie można 

bowiem odstąpić od realizacji dyspozycji ustaw i rozporządzeń, które definiują co składa się na 

treść aktu prawa miejscowego (programu ochrony powietrza), który podlega jako źródło prawa 

obowiązkowej publikacji w dzienniku urzędowym województwa. Aby odstąpić od tego, 

ustawodawca musiałby dokonać stosownej korekty treści przepisów prawa (konieczna byłaby 

nowelizacja przepisów). Nie można natomiast dokonać takiej korekty w drodze celowościowej i 

słusznościowej wykładni obecnego brzmienia przepisów, przedstawiając argumentację opartą o 

twierdzenie naruszenia zrozumiałości i czytelności całości dokumentu programu ochrony 

powietrza, a także technicznej konieczności sporządzenia uchwały w programie komputerowym 

XML. 

Odnoście natomiast rozumienia przepisu art. 84 ust. 4 POŚ, trzeba wskazać, iż należy czytać 

ten przepis jako wskazujący przede wszystkim na obligatoryjne elementy wchodzące w skład 

uzasadnienia programu ochrony powietrza (świadczy o tym stanowcza wypowiedź, iż „wyniki ocen 

i analiz, o których mowa w ust. 3, ujmowane są w uzasadnieniu do programu”). Odnośnie natomiast 

drugiej części zdania, a więc „podlegającym udostępnieniu na zasadach ustalonych w rozdziale I 

w dziale IV w tytule I POŚ” to przepis ten dotyczy technicznego sposobu udostępnienia 

uzasadnienia do programu ochrony powietrza. Przepis ten w obecnym brzmieniu, które odwołuje 

się do treści rozdziału I w dziale IV w tytule I POŚ uznać należy za nieaktualny i pozbawiony treści 

normatywnej. Jest to więc pusty przepis, za którym nie idzie żadna norma prawna, a wiec 

obowiązek lub uprawnienie przyznane prawem. Wynika to z faktu, iż rozdział I w dziale IV w tytule 

I POŚ został z dniem 15 listopada 2008 roku w całości uchylony na mocy art. 144 UIoŚ. Poprawna 

technika ustawodawcza nie powinna była doprowadzić do takiej sytuacji, a więc pozostawienia w 

treści POŚ obecnego brzmienia art. 84 ust. 4 (skoro uchylono rozdział I w dziale IV, to wraz z 

dokonywaną w 2008 roku nowelizacją należało cały ten ustęp wykreślić). Jeżeli jednak zamysłem 

ustawodawcy byłoby w przyszłości, aby uzasadnienia programów ochrony powietrza udostępniane 

były wyłącznie w oparciu o UIoŚ, należałoby odpowiednio zmienić treść obecnego art. 84 ust. 4 

dodając w nim odesłanie do UIoŚ oraz zmienić przepisy dotyczące elementów programów, które 

wyłączone byłyby spod obowiązku publikacji w dzienniku urzędowym. 
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XIII. Problem rozbieżności między bieżącą oceną jakości powietrza i POP 

(reprezentatywność punków pomiarowych). Zasady określania działań naprawczych POP i 

PDK na obszarach przekroczeń wyznaczonych za pomocą metod  uzupełniających: 

modelowania matematycznego lub innych metod szacowania. 

Zważywszy na precyzyjny i skomplikowany język używany przy modelowaniu 

matematycznym będącym narzędziem do identyfikacji obszarów przekroczeń właściwym wydaje 

się wyjaśnienie kilku pojęć. 

Punkt pomiarowy Źródło danych, które mają być wykorzystane przy opracowywaniu 

modelu szacującego zmienne objaśniane. W przypadku modeli 

szacujących poziomy zanieczyszczeń powietrza punktem pomiarowym 

będą stacje pomiarowe badające zawartość substancji szkodliwych 

w powietrzu w określonym miejscu.  

 

Reprezentatywność 

punktu 

pomiarowego 

Obiektywizm punktu pomiarowego wpływający na dokładność 

oszacowania obszarów przekroczeń i natężenia poziomu 

zanieczyszczeń na tym obszarze przez model matematyczny. 

Reprezentatywność punktu pomiarowego może być różna w zależności 

od modelu matematycznego, w którym dane pochodzące z niego mają 

być użyte. 

 

Model 

matematyczny 

 

Użycie języka matematycznego do opisu pewnych zachowań układów 

za pomocą danych uzyskanych z pomiarów. W przypadku szacowania 

obszaru i/lub poziomu zanieczyszczeń najczęściej wykorzystywane są 

tzw. modele ekstrapolacyjne. Polegają one na uzyskaniu danych z 

punktów pomiarowych, a następnie wprowadzeniu tych danych jako 

zmiennych objaśniających do modelu, na podstawie których model 

wyznacza poziom zanieczyszczeń i/lub obszar gdzie normy będą 

przekroczone. 

 

Zmienna 

objaśniająca 

 

Wartość pochodząca z badań (np. z punktów pomiarowych) służąca jako 

podstawa dla modelu matematycznego do oszacowania zmiennej 

objaśnianej. 

 

Zmienna 

objaśniana 
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Wartość uzyskana z wyliczenia przez model matematyczny, rozumiana 

również np. jako obszar gdzie występują przekroczenia lub poziom 

zanieczyszczeń. 

 

XIII.I. Problematyka faktyczna oceny jakości powietrza za pomocą modelu matematycznego. 

Problem reprezentatywności punktów pomiarowych zasadniczo sprowadza się do kwestii 

tego, które z punktów pomiarowych powinny zostać wykorzystane, by model matematyczny jak 

najlepiej oszacował zmienne objaśniane. Niewłaściwy dobór punktów pomiarowych – a co za tym 

następuje wykorzystanie ekstremalnych danych w modelu matematycznym może spowodować 

błędne wyznaczenie obszarów i/lub poziomów zanieczyszczeń powietrza. Przykładowo 

wykorzystanie punktu pomiarowego na wschód od źródła emitującego dużo zanieczyszczeń, 

w przypadku gdy na tym obszarze występuje silny wiatr wschodni spowoduje, że model 

niedokładnie oszacuje pożądane wartości na tym obszarze. Może wtedy nastąpić swego rodzaju 

anomalia, która polegać będzie na tym, że według danych uzyskanych z modelu w strefie 

przemysłowej brak jest silnego zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowy problem związany 

z reprezentatywnością punktów pomiarowych przejawia się tym, że stacje badawcze są 

stacjonarne, a więc oceniają jakość powietrza tylko w danym punkcie. Jednym z najlepszych 

przykładów reprezentatywnego punktu pomiarowego jest mobilny punkt pomiarowy 

przemieszczający się po określonym obszarze (np. na terytorium danego miasta) oceniający jakość 

powietrza w wielu punktach danego obszaru. Należy zaznaczyć, że rozwiązanie takie 

praktykowane jest dość powszechnie np. w Niemczech. 

 Zasadne w kontekście omawianego zagadnienia wydaje się także podanie przykładów 

modeli matematycznych używanych do wyznaczania obszarów przekroczeń83: 

 Metody szacunkowe (np. model ekstrapolacji trendów) 

 Modele emisji 

 Model meteorologiczny 

 Model transportu zanieczyszczeń 

 Gaussowskie modele smugi (GMS) (np. model klimatologiczny) 

 Gaussowskie (langranżowskie) modele obłoków (GMO) 

 Langranżowskie modele ruchu pseudocząsteczek 

 Siatkowe modele eulerowskie 

 Modele receptorowe 

                                                      
Źródło: „Wskazówki metodyczne dotyczące modelowania matematycznego w systemie zarządzania 

jakością powietrza.” Opracowane dla Ministerstwa Środowiska i Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska, Warszawa 2003. 
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 Wszystkie wymienione powyżej modele zostały dokładnie opisane w opracowaniu 

„Wskazówki metodyczne dotyczące modelowania matematycznego w systemie zarządzania 

jakością powietrza” wykonanym dla Ministerstwa Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w 2003 roku przez Lecha Łobockiego z Instytutu Systemów Inżynierii Środowiska 

Politechniki Warszawskiej. 

 Należy pamiętać, że żaden model nie gwarantuje oszacowania zmiennych objaśnianych w 

sposób idealny. Wszystkie modele obarczone są pewnym wskaźnikiem błędu (niepewności). 

Jednak kwestia tego, który błąd jest znaczny podlegać już musi zdroworozsądkowej ocenie 

przeprowadzających badania.  

 Problematyczna wydaje się też kwestia czasu modelowania. Zasadniczo im dłuższy jest 

czas dokonywania modelowania tym dokładniejsze wyniki można otrzymać. Wprowadzanie 

większej ilości danych uzyskanych z pomiarów może zasadniczo wpłynąć na dokładność 

modelowania. 

 

XIII.II. Problematyka prawna oceny jakości powietrza za pomocą modelu matematycznego 

 Kolejnym problematycznym zagadnieniem ważnym pod kątem oceny jakości powietrza 

metodami modelowania jest rozbieżność w wynikach uzyskiwanych przez zastosowanie różnych 

modeli matematycznych w kontekście dalszej możliwości zaskarżenia przez różne podmioty POP 

uchwalonego na podstawie wyników uzyskanych przez modelowanie matematyczne. Nie ma 

bowiem określonego przepisami prawa pierwszorzędnego, podstawowego modelu jaki ma być 

zastosowany do wyznaczania obszarów przekroczeń. Jedynym kryterium określonym przepisami 

prawa, które musi spełniać dany model matematyczny, by mógł zostać użyty na potrzeby art. 90 

ust. 1 POŚ jest kryterium niepewności. Szczegółowe wartości niepewności w oszacowaniu 

zmiennej objaśnianej zawarte są w Załączniku nr 6 do OPS. Wartości te różnią się w zależności 

od typu stężenia lub substancji, której stężenie jest badane. Co ważne – dla większości kategorii 

zmiennych objaśniających dopuszczalny poziom niepewności modelowania określony jest na 50%. 

Oznacza to, że wyniki uzyskane w wyniku zastosowania metod modelowania mogą różnić się aż 

o 50% od rzeczywistych wartości tj. wartości uzyskanych w drodze pomiarów.  

 Rozważenia wymaga problematyka zaskarżenia POP przez różne podmioty z powodu 

różnic w wartościach wyznaczonych za pomocą modelowania matematycznego a wartościami 

uzyskanymi z pomiarów lub różnic pomiędzy wartościami uzyskanymi przez zastosowanie różnych 

modeli matematycznych.  

 Akty prawa miejscowego mogą być zgodnie z art. 3 § 2 pkt 5 Ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) 

zaskarżane do właściwego WSA w ramach kontroli działalności administracji publicznej przez sądy 

administracyjne. Po skutecznym wniesieniu skargi sąd administracyjny nie jest związany granicami 
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zaskarżenia, lecz na podstawie art. 134 § 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi ocenia zaskarżony akt prawny pod kątem zgodności z wszelkimi przepisami 

prawa. Jednak należy stwierdzić, że wybór modelu matematycznego na podstawie którego 

szacowane są wartości przekroczeń nie może stanowić skutecznej przesłanki uchylenia 

aktu prawa miejscowego o ile niepewność w modelowaniu dla zastosowanego modelu 

mieści się w granicach opisanych w Załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Środowiska 

w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu. Podobnie również zarzut 

polegający na przedstawieniu wyników uzyskanych za pomocą zastosowania innego modelu nie 

powinien być skuteczny w przypadku gdy niepewność modelowania przez model stosowany przez 

WIOŚ mieści się w granicach niepewności określonych w Załączniku nr 6 do Rozporządzenia 

Ministra Środowiska w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu. 

 

XIV. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – umowy z 

wykonawcami w sprawie opracowania POP I PDK: prawo autorskie, problem z terminami 

wykonania przedmiotu zamówienia (zadanie z zakresu administracji rządowej – płatność do 

końca roku kalendarzowego, czas na wykonanie obowiązku wynikającego z art. 91 ust. 3 i 5 

POŚ – 18 miesięcy). 

 

W związku z tym, iż, co do zasady, projekty POP i PDK, są przygotowywane przez zewnętrznych 

wykonawców na podstawie umów zawieranych z nimi przez właściwe organy w drodze udzielania 

zamówień publicznych, konieczne jest uregulowanie w umowach kwestii przeniesienia na dany 

organ majątkowych praw autorskich do przygotowywanych przez wykonawców projektów. 

W rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o 

indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, 

przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W ust. 2 tego artykułu ujęty został otwarty katalog 

przykładowych utworów – ustawodawca wskazał, że przedmiotem praw autorskich są w 

szczególności następujące utwory:  

 wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, 

publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); 

 plastyczne; 

 fotograficzne; 

 lutnicze; 

 wzornictwa przemysłowego; 

 architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; 

 muzyczne i słowno-muzyczne; 
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 sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne; 

 audiowizualne (w tym filmowe). 

Zgodnie z treścią art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych autorskie prawa osobiste twórcy do utworu chronią nieograniczoną w czasie i 

niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do: 

 autorstwa utworu; 

 oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go 

anonimowo; 

 nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; 

 decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; 

 nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. 

Przyjąć zatem należy, iż twórca utworu nie może zbyć – w jakiejkolwiek formie – autorskich praw 

osobistych do utworu. Charakter dziedziczny i zbywalny, zarówno pod tytułem odpłatnym (np. w 

drodze umowy sprzedaży), jak i nieodpłatnym (np. w drodze umowy darowizny) mają natomiast 

majątkowe prawa autorskie – zagadnienie przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu 

zostało szczegółowo uregulowane w Rozdziale 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. Podkreślenia wymaga fakt, iż – w razie nieodpłatnego 

przeniesienia praw – z zawartej umowy powinno wynikać, że przeniesienie majątkowych autorskich 

praw lub udzielenie licencji następuje nieodpłatnie. W braku bowiem takiego zastrzeżenia, twórcy 

przysługuje wynagrodzenie (art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych).  

Umowa o przeniesieniu majątkowych praw autorskich powinna być – pod rygorem nieważności – 

zawarta w formie pisemnej (art. 53 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych). Nie ma przeszkód, by umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich była 

częścią innej umowy – np. zatem umowy zawieranej z wykonawcą na wykonanie zamówienia. 

Kluczowe znaczenie dla organu zamawiającego wykonanie utworu ma moment przejścia 

majątkowych praw autorskich – zgodnie z charakterem przedmiotu praw autorskich utwór wymaga 

z reguły przyjęcia przez nabywcę (art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych). Właśnie z przyjęciem  ustawodawca wiąże konsekwencje co do przejścia 

prawa. Skutek przejścia prawa wiązać się powinno tylko z przyjęciem bez zastrzeżeń, gdyż w razie 

przyjęcia z zastrzeżeniami może nie dojść do ostatecznego odbioru dzieła przez zamawiającego 

(strony mogą w tym zakresie przewidzieć szczegółowe postanowienia w zawartej umowie). Co do 

zasady przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje niejako dwuetapowo: 

 zawierana jest umowa zobowiązująca, na podstawie której kreowane jest zobowiązanie do 

przeniesienia prawa; 
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 do wykonania powyższego zobowiązania dochodzi z chwilą przyjęcia utworu przez 

nabywcę (w tym przypadku organ zamawiający). Z reguły, przyjęcie utworu jest 

jednostronnym oświadczeniem woli, którego celem jest stwierdzenie zgodności dzieła z 

wymogami stawianymi przez nabywcę praw. Wraz ze złożeniem oświadczenia przez 

nabywcę prawa następuje skutek w postaci przejścia prawa84. 

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

umowa zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych przenosi na nabywcę, z 

chwilą przyjęcia utworu, prawo do wyłącznego korzystania z utworu na określonym w umowie polu 

eksploatacji, chyba że postanowiono w niej inaczej. 

W umowie o przeniesieniu majątkowych praw autorskich powinny być wskazane tzw. pola 

eksploatacji, na których nabywca praw będzie mógł korzystać z utworu. Istotne jest to, że pola 

eksploatacji wymienione w umowie muszą istnieć w chwili jej zawarcia. Ustawodawca, ze względu 

na wciąż zmieniające się pola eksploatacji, w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych wprowadził jedynie otwarty katalog przykładowych pól 

eksploatacji, a mianowicie: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 

w czasie przez siebie wybranym. 

Podkreślenia w tym miejscu wymaga fakt, iż organ zamawiający powinien nabyć majątkowe prawa 

autorskie do wykonanego utworu wraz z uprawnieniem do wykonywania praw zależnych do utworu. 

Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych: jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórca zachowuje wyłączne prawo 

zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Co istotne, w umowie można też 

postanowić o rezygnacji twórcy z prawa zezwalania. Wykonywanie praw zależnych, w rozumieniu 

art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, może być 

określone jako wykonywanie praw do przerabiania utworu. 

                                                      
84 J. Barta/ M. Kępiński, Rozdział VIII: Umowy prawa autorskiego, [w:] J. Barta (red.), Prawo autorskie, System 
Prawa Prywatnego, tom 13, Warszawa 2008, wyd. 1, s. 476; 
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Poniżej zostały zamieszczone przykładowe postanowienia dotyczące przeniesienia majątkowych 

praw autorskich do utworu, które powinny być włączane do umowy zawieranej przez organ z 

wykonawcą zamówienia: 

„1.  Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu przepisów 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wykonaniu Umowy, jak 

również do ich poszczególnych wyodrębnionych części, z chwilą ich ustalenia, w ramach 

wynagrodzenia. 

2.  Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów 

dostarczanych w wykonaniu Umowy, a istniejących w dacie jej zawarcia lub pozyskiwanych 

przez Wykonawcę od osób trzecich, którymi nie posługuje się przy wykonywaniu Umowy, z 

chwilą ich odbioru. Domniemywa się, że odbiór tych utworów następuje z chwilą ich 

dostarczenia Zamawiającemu, w jakiejkolwiek postaci, chyba, że zostały one odrębnie 

przedstawione Zamawiającemu do odbioru. 

3.  Przeniesienie autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, obejmuje prawo do 

rozporządzania utworami, jak również nieograniczone terytorialnie i czasowo uprawnienie do 

korzystania z nich, w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – zapisywanie na wszelkich nośnikach i we 

wszelkich formatach zapisu, wprowadzanie do pamięci komputera i innych 

informatycznych nośników danych, wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym techniką 

zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską 

oraz komputerową, 

b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzanie do 

obrotu, najem, dzierżawa lub użyczanie, 

c) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje 

naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i niekodowany) wraz z 

prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych lub w sieciach kablowych,  

d) równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację radiową lub 

telewizyjną, 

e) publiczne wykonywania lub odtwarzanie, wyświetlanie bądź okazywanie niezależnie 

od rodzaju i wielkości audytorium, 

f) merchandising, 

g) rozpowszechnianie utworów i ich egzemplarzy, a także ich multiplikowalnych zapisów 

w formatach cyfrowych, w sposób inny niż mowa w lit. a) do f) powyżej, w 
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szczególności poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez sieci 

internetowe, informatyczne, teleinformatyczne, multimedialne i komputerowe. 

4.  W przypadku utworów będących programami komputerowymi, przeniesienie autorskich praw 

majątkowych następuje na polach eksploatacji określonych w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 

2006 roku, Dz.U. Nr 90, poz. 631) – (dalej: ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych). Zamawiający nabywa własność nośników na których są 

utrwalone dostarczane lub powstałe utwory, z chwilą odbioru utworów, a przeniesienie 

autorskich praw majątkowych obejmuje przeniesienie prawa do: 

a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w 

części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, przy czym Wykonawca wyraża 

zgodę na zwielokrotnianie programu komputerowego, w zakresie, w którym dla 

wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu 

komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, 

b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w 

programie komputerowym, 

c) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego 

kopii. 

5.  Wykonawca nabędzie od osób trzecich, którym pierwotnie lub pochodnie przysługują 

autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych lub dostarczanych w wykonaniu Umowy, 

autorskie prawa majątkowe do tych utworów w takim zakresie w jakim są one następnie 

przedmiotem dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiającego. 

6.  W przypadku nabycia przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych do utworów 

powstałych lub dostarczanych w wykonaniu Umowy w trybie art. 12 ust. 1 albo art. 74 ust. 3 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca 

zapewni aby stworzenie utworów przez jego pracowników nastąpiło w wykonaniu 

obowiązków ze stosunku pracy oraz aby cel umów o pracę z takim pracownikami, jak również 

zgodny zamiar stron tej umowy o pracę (Wykonawcy i pracownika-twórcy), nie wyłączał i 

przekładał się na przeniesienie autorskich praw majątkowych do tych utworów w granicach 

określonych w ust. 3 i 4 powyżej. W przeciwnym wypadku, w zakresie nie objętym 

przeniesieniem autorskich praw majątkowych w trybie art. 12 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, postanowienia ust. 5 powyżej stosuje się, 

7.  Wykonawca pozyska od osób trzecich, o których mowa w ust. 5 i 6, wszelkie niezbędne 

zgody i zezwolenia konieczne dla nieograniczonego i nieskrępowanego wykonywania przez 
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Zamawiającego lub wskazane przez niego osoby autorskich praw majątkowych do tych 

utworów, zgodnie z Umową. 

8.  Wykonawca udziela Zamawiającemu, ze skutkiem wobec jego następców prawnych oraz 

osób, którymi Zamawiający posługuje się przy wykonywaniu autorskich praw majątkowych, 

zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworów, do których autorskie 

prawa majątkowe są przenoszone na Zamawiającego na mocy Umowy, w szczególności 

poprzez tłumaczenie, opracowywanie, przerabianie, kompilowanie i łączenie, w całości lub 

w części, z innymi utworami i innymi elementami nienoszącymi cech twórczych, na polach 

eksploatacji, o których mowa w ust. 3 Umowy. 

9.  Wykonawca pozyska od twórców utworów, do których autorskie prawa majątkowe są 

przenoszone na mocy Umowy, albo spowoduje pozyskanie od tych twórców przez swoich 

poprzedników prawnych, ze skutkiem dla Zamawiającego, jego następców prawnych oraz 

osób, którymi Zamawiający posługuje się przy wykonywaniu autorskich praw majątkowych, 

zobowiązanie do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworów ich autorstwa. 

Wykonawca zobowiązuje się, że autorskie prawa osobiste do tych utworów nie będą 

wykonywane. 

10.  Wykonawca zapewnia, że żaden z utworów powstałych lub dostarczanych w wykonaniu 

Umowy nie był przeznaczony do rozpowszechnienia w jakimkolwiek terminie, że 

wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów powstałych 

lub dostarczanych w wykonaniu Umowy, o ile Wykonawca nabył je odpłatnie, zostało 

twórcom utworów lub jego poprzednikom prawnym nie będącym twórcami, w całości 

wypłacone, a jego wysokość nie została uzależniona od jakichkolwiek korzyści uzyskiwanych 

z tytułu przyszłego korzystania z tych utworów. 

11.  W przypadku gdy dla prawidłowego korzystania z utworów powstałych lub dostarczanych w 

wykonaniu Umowy niezbędne jest sprawowanie nadzoru autorskiego przez twórcę lub inną 

osobę, albo podejmowanie w stosunku do takiego utworu innych czynności, Wykonawca 

zapewni sprawowania nadzoru autorskiego lub podejmowanie tych innych czynności, w 

ramach Wynagrodzenia. 

12.  W drodze wyjątku od zasady określonej w ust. 1 i 2 powyżej, w przypadku konieczności 

wykorzystania przy wykonania Umowy utworów, a w szczególności programów 

komputerowych, które nie zostały stworzone specjalnie na jej potrzeby lub w wykonaniu 

Umowy, a do których Wykonawcy nie przysługują autorskie prawa majątkowe mogące być 

przedmiotem przeniesienia na Zamawiającego, bowiem korzystanie z tych utworów, na 

rynku lub w obrocie odbywa się na podstawie umów licencyjnych, a także w każdym innym 

przypadku gdy Umowa stanowi, że na dane przedmioty prawa autorskiego Zamawiającemu 

zostanie udzielona licencja, postanowienia ust. 13 Umowy stosuje się. 
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13.  Na korzystanie z utworów, o których mowa w ust. 12 Umowy, Zamawiającemu zostanie 

udzielona licencja na następujących zasadach: 

a) uprawniony z autorskich praw majątkowych udzieli Zamawiającemu licencji na 

korzystanie z utworów będących ich przedmiotem na polach eksploatacji określonych 

w ust. 3 i 4 powyżej, 

b) udzielenie licencji nastąpi na czas nieokreślony (licencja bezterminowa) przy 

jednoczesnym braku możliwości wypowiedzenia tej licencji albo, jeżeli nie będzie to 

możliwe, na czas określony z możliwością jej przedłużenia, 

c) udzielona licencja będzie uprawniać do udzielania sublicencji na dalsze korzystanie z 

licencjonowanych utworów, co najmniej przez osoby trzecie, którymi Zamawiający 

będzie posługiwał się przy wykonywaniu Umowy, w zakresie nie mniejszym niż zakres 

licencji udzielonej Zamawiającemu, albo nie będzie zawierać zakazu korzystania z 

przedmiotu licencji w ten sposób, 

d) całkowite wynagrodzenie za udzielenie licencji zostanie uiszczone przez Wykonawcę 

w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, 

e) w przypadku gdy prawidłowe korzystanie z licencjonowanych utworów wymaga ich 

aktualizacji, bieżącego usuwania wad, usterek lub innych dysfunkcjonalności lub 

podejmowania czynności serwisowych i konserwacyjnych, Wykonawca zapewni 

podejmowanie takich czynności przez uprawnionego z autorskich prawa majątkowych 

do licencjonowanych utworów lub inne uprawnione i kompetentne osoby trzecie, przez 

cały czas trwania licencji, za wynagrodzeniem lub innego rodzaju opłatą należną z tego 

tytułu, które zostaną uiszczone przez Wykonawcę, co zostanie udokumentowane 

przez Wykonawcę wraz z dostarczeniem licencjonowanego utworu.” 

Na marginesie powyższych rozważań wskazać także należy, iż art. 29 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych statuuje tzw. prawo cytowania, tj. formę 

dozwolonego użytku. Na podstawie tego przepisu możliwe jest włączenie fragmentów dzieł bądź 

niewielkich utworów w całości w nowo powstający materiał. Dopuszczalność skorzystania z prawa 

cytatu uzależniona jest od spełnienia celów wskazanych w treści tego przepisu85, a mianowicie: 

wyjaśniania, nauczania, analizy krytycznej, praw gatunku twórczości. 

Należy ponadto podkreślić, iż każdy dokument86 wykonany na zamówienie organu w związku z 

wykonywaniem przez niego powierzonych mu prawem zadań, stanowi informację publiczną w 

                                                      
85 E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz., Warszawa 2014; 
86 Pod pojęciem dokumentu należy w tym miejscu rozumieć także mapy, wykresy, rysunki, wszelkiego rodzaju 
opracowania, etc. 
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rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 

poz. 1198, z późn. zm.3). Oznacza to, iż, zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą, za informację 

publiczną należy uznawać nie tylko dokumenty bezpośrednio redagowane i wytworzone przez 

organ administracji publicznej, ale również takie dokumenty, które organ wykorzystuje do 

zrealizowania powierzonych prawem zadań publicznych (zob. wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 15 lipca 2011 roku,  do sygn. akt I OSK 667/11). Organ ma zatem prawo 

udostępniać takie dokumenty, nawet wtedy gdyby prawa autorskie, w tym majątkowe prawa 

autorskie, należały do osoby trzeciej. Udostępnienie takich dokumentów nie stanowi zatem 

rozporządzenia prawami autorskimi, ale realizację dostępu do informacji publicznej zgodnie z 

ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. 

W tym miejscu dodać należy, że do pomyślenia jest przyjęcie innej interpretacji związanej z 

prawami autorskimi do materiałów dostarczanych przez zewnętrznych wykonawców na podstawie 

umów w sprawie opracowania projektów POP i PDK. Otóż zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stanowią przedmiotu prawa 

autorskiego akty normatywne oraz ich urzędowe projekty. Pamiętać jednak należy, że przepis ten 

należy interpretować w ten sposób, że oto każdemu wolno w dowolny sposób korzystać z treści 

aktów prawnych – nie oznacza to natomiast, że organ zlecający wykonanie projektu POP i PDK 

może w dowolny sposób ingerować w majątkowe prawa autorskie do dzieł stworzonych przez 

zewnętrznych wykonawców czy dzieła te rozpowszechniać.  

Zwrócić należy uwagę, że w zakresie praw autorskich istnieją wątpliwości dotyczące tego co można 

w ogóle uznać za utwór korzystający z ochrony prawno-autorskiej. Nawet gdyby wątpić w to czy 

projekty POP i PDK mają cechy twórcze i oryginalne – to należy pamiętać, że mniej ryzykownym 

jest przyjęcie takiego założenia i zawarcie w umowie stosownych zapisów przenoszących 

majątkowe prawa autorskie niż opcja odmienna (gdyż w takim wypadku łatwo będzie się można 

narazić na zarzut naruszenia cudzych majątkowych praw autorskich i niepotrzebną batalię prawną 

w tym zakresie). Dla usunięcia wątpliwości niech posłuży tu rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego z 

dnia 25 stycznia 2006 (I CK 281/05), gdzie stwierdzono, że „Wymaganie nowości nie jest 

niezbędną cechą twórczości jako przejawu  

intelektualnej działalności człowieka. Utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z  

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych może być kompilacja 

wykorzystująca dane powszechnie dostępne pod warunkiem, że ich wybór, segregacja i  

sposób przedstawienia ma znamiona oryginalności.” 

W odniesieniu do zagadnienia dot. problemów z terminami wykonania przedmiotu zamówienia, 

wskazać należy, iż osiemnastomiesięczne terminy, o których mowa w art. 91 ust. 5 oraz 92 ust. 1c 

Ustawy POŚ są terminami, w których projekt POP lub PDK (czyli co do zasady przedmiot 

zamówienia) nie tylko musi być przygotowany, ale także uchwalony przez sejmik województwa, 

natomiast w terminie piętnastu miesięcy od daty otrzymania informacji od wojewódzkiego 
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inspektora ochrony środowiska zarząd województwa powinien opracować oraz przedstawić do 

zaopiniowania właściwym wójtom, prezydentom lub burmistrzom miast projekty uchwał w sprawie 

POP lub PDK. Natomiast wskazanie wykonawcy terminu do przygotowania opracowania projektu 

POP lub PDK leży w gestii organu zamawiającego – z przyczyn oczywistych termin ten musi 

wyznaczony odpowiednio w SIWZ [Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia], tj. w taki 

sposób, by dochowane zostały ustawowe terminy, w których POP i PDK mają zostać uchwalone 

przez sejmik województwa. Natomiast w kwestii płatności za wykonanie zamówienia w związku z 

ograniczeniami wynikającymi z zasad płatności za zadania z administracji rządowej – wskazać 

należy, iż dopuszczalnym, także na gruncie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych, jest dokonanie zapłaty za wykonanie dzieła przed jego wykonaniem bądź 

odebraniem. 

  

XV. Sprawozdania Zarządu Województwa dotyczące realizacji obowiązku wynikającego z 

art. 91ust. 3 i 5 POŚ i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w 

sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia 

powietrza. W części dotyczącej opracowania POP brak definicji „osoby wrażliwe”, problemy 

z wyszczególnieniem nazw miejscowości objętych POP, z uwagi na ich ilość. 

 

Zarząd Województwa został zobligowany do przygotowywania sprawozdań z realizacji 

obowiązków związanych z opracowywaniem i wdrażaniem programów ochrony powietrza, o 

których mowa w art. 91 ust. 3 i 5 POŚ. Zakres przedmiotowego obowiązku sprawozdawczego 

wynika w szczególności z treści rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w 

sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza. W 

związku z realizacją wskazanego obowiązku wystąpić mogą jednak problemy z właściwym 

zdefiniowaniem „osób wrażliwych” oraz „wrażliwych grup ludności”, o których powinno napisać się 

w przygotowywanym sprawozdaniu. Ponadto występuje problem z szczegółowym wyliczaniem 

(wyszczególnianiem) nazw miejscowości objętych programem ochrony powietrza z uwagi na ich 

znaczną ilość. 

Odnośnie zagadnienia związanego z pojęciami „osób wrażliwych” oraz „wrażliwych grup 

ludności”, to w w/w aktach prawnych brak jest stosownej ich definicji. W języku potocznym 

przymiotnik „wrażliwy” oznacza natomiast m.in. mało odporny, bardzo czuły i często stosuje się go 

w zdaniach typu „mieć wrażliwą skórę” lub „być wrażliwym na zimno” czy też „mam wrażliwy 

żołądek” co oznacza być szczególnie (wyjątkowo w porównaniu z innymi osobami, pewnym 

standardem) czułym na działanie atmosferycznych czynników zewnętrznych, zimno, czy też 

pikantne potrawy. Takie potoczne rozumienie znaczenia wrażliwości właściwe jest także do oceny 

zwrotu, jakim posługuje się ustawodawca w aktach prawnych związanych z programami ochrony 
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powietrza. Pojęcie wrażliwości pojawia się w określeniach „osób wrażliwych” oraz „wrażliwych grup 

ludności” w załączniku nr 5 zatytułowanym „Zakres i układ przekazywanych informacji o 

programach ochrony powietrza” stanowiącym fragment rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących 

zanieczyszczenia powietrza. W przedmiotowym załączniku, w tabeli nr 2 „Opis sytuacji 

przekroczeń” mowa jest o konieczności podania: 

1. szacunkowej średniej liczby wrażliwych grup ludności na obszarze, na którym został 

przekroczony poziom dopuszczalny lub poziom docelowy w roku referencyjnym; 

2. infrastruktury związanej z wrażliwymi grupami ludności, rozumianej jako liczba ośrodków 

(instytucji), w których przebywają osoby wrażliwe, takich jak przedszkola, szkoły, opieka 

zdrowotna, szpitale, żłobki. 

Ponadto pojęcie „wrażliwych grup ludności” pojawia się w treści rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów 

działań krótkoterminowych. W tym akcie prawnym w Załączniku nr 1 „Szczegółowe wymagania, 

jakim powinien odpowiadać program ochrony powietrza” wskazuję się na wymóg podania 

informacji o działaniach służących ochronie zdrowia dzieci lub innych wrażliwych grup ludności. 

Pomimo więc braku wyrażonej wprost legalnej definicji osób wrażliwych i wrażliwych grup 

ludności, z kontekstu znaczeniowego w jakim te pojęcia są używane (a więc odniesienia się do 

miejsc takich jak szpitale, żłobki, przedszkola itd.) w treści przepisów prawnych dotyczących 

programu ochrony powietrza, wyprowadzić należy wniosek, że do tych osób zaliczają się 

jednostki szczególnie czułe na zanieczyszczenie powietrza, bądź to ze względu na swój wiek 

czy też choroby. W obiektach takich jak przedszkola czy żłóbki przebywają więc osoby 

młode, a w szpitalach czy ośrodkach opieki zdrowotnej chorzy, w tym często osoby 

wymagające stałej opieki medycznej z uwagi na podeszły wiek. Osoby wrażliwe to więc w 

szczególności dzieci, których rozwój psycho – fizyczny jeszcze się nie zakończył (zwłaszcza 

niemowlęta oraz dzieci w wieku przedszkolnym) oraz osoby starsze mające z racji swojego 

wieku obniżoną odporność na działanie szkodliwych substancji zawartych w powietrzu. 

Ponadto osobami wrażliwymi z pewnością są także chorzy, zwłaszcza cierpiący na 

dolegliwości górnych dróg oddechowych. Osoby wrażliwe przebywające w jednym skupisku w 

ilości co najmniej kilku osób (3 lub więcej), tworzą grupę wrażliwą. Grupy te zaobserwować można 

przykładowo w instytucjach takich jak przedszkola, szkoły, opieka zdrowotna, szpitale, żłobki. 

Wszędzie więc tam, gdzie prawo nie zawiera swojej autonomicznej definicji danych pojęć, należy 

przyjąć ich rozumienie takie, jak wynika to ze zwykłego rozumienia słów w języku polskim (zob. 

definicja przytoczona powyżej), których znaczenie ustalić należy ponadto mając na uwadze 

kontekst w jakim zostały one użyte (zob. treść załączników do w/w rozporządzeń). 

W uzupełnieniu do powyższej argumentacji wskazać można jeszcze, że art. 91 ust. 9c ustawy 

POŚ wprowadza pojęcie „grup ludności wrażliwych na przekroczenie”. Wskazany przepis ustawy 
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stanowi, że w przypadku stref, dla których programy ochrony powietrza zostały uchwalone, a 

standardy jakości powietrza są przekraczane, zarząd województwa jest obowiązany opracować 

projekt aktualizacji programu w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie uchwały sejmiku 

województwa w sprawie programu ochrony powietrza, określając w nim działania ochronne dla 

„grup ludności wrażliwych na przekroczenie, obejmujących w szczególności osoby starsze i dzieci”. 

Także więc w treści samej ustawy POŚ osoby wrażliwe łączone są zwłaszcza z osobami starszymi 

i dziećmi (ale poza tymi grupami, wskazanymi przykładowo, o czym świadczy użycie zwrotu „w 

szczególności” mogą wystąpić też inne grupy osób wrażliwych na przekroczenia np. osoby chore 

na choroby górnych dróg oddechowych i inne szczególne grupy osób). Osoby te wrażliwe są na 

zanieczyszczenie powietrza, które przekracza standardy jakości. Rozumienie takie jest więc 

zgodne z opisanym wyżej wyjaśnieniem definicji „osób wrażliwych” oraz „wrażliwych grup 

ludności”, natomiast łączy się stricte z przekroczeniem standardów jakości powietrza jako 

zjawiskiem szczególnie niekorzystnym dla tych grup ludności. 

Jeżeli chodzi natomiast o problem z szczegółowym wyliczaniem (wyszczególnianiem) nazw 

miejscowości objętych programem ochrony powietrza, to wymóg taki wprowadzony jest przez 

załącznik nr 3 „Zakres przekazywanych wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i 

wyników klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 POŚ” zawarty w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji 

dotyczących zanieczyszczenia powietrza. W pkt. 8 tego załącznika ustawodawca stwierdził, że „dla 

każdej strefy zakwalifikowanej do opracowania POP podaje się następujące informacje: obszar 

przekroczeń, nazwę (miasta, miejscowości, gminy, dzielnicy), obszar mierzony w km2  oraz liczbę 

mieszkańców”. Co więcej w załączniku nr 5 zatytułowanym „Zakres i układ przekazywanych 

informacji o programach ochrony powietrza” stanowiącym fragment w/w rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w tabeli nr 2 „Opis sytuacji przekroczeń” wskazano, iż 

należy wymienić konkretne nazwy miast lub miejscowości. Ustawodawca w tym miejscu 

jednoznacznie wskazał, że „jeżeli obszar przekroczenia obejmuje więcej niż jedno miasto 

lub miejscowość, wymienia się wszystkie miasta i miejscowości, w których wykryto 

przekroczenie, a nazwy miast i miejscowości oddziela się średnikami.” Z przytoczonych 

regulacji prawnych wynika więc jednoznacznie, że istnieje prawny wymóg wyszczególniania nazw 

wszystkich miejscowości w sprawozdaniu Zarządu Województwa z realizacji zadań związanych z 

programami ochrony powietrza.  

Pamiętać trzeba jednak, że w pierwszej kolejności wymóg sprawozdawczego przekazywania 

informacji o obszarach przekroczeń standardów jakości powietrza nałożony został na 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Wyniki i ocenę klasyfikacji stref WIOŚ, 

niezwłocznie po ich dokonaniu, przekazać ma bowiem zarządowi województwa. O ile WIOŚ jedynie 

przekazuje dane informacje, to organy samorządu województwa są już odpowiedzialne za podjęcie 

działań zmierzających do przywrócenia naruszonych poziomów na obszarach stref, gdzie takie 

naruszenia zostały stwierdzone. Adresatem przekazywanej informacji przez WIOŚ jest zarząd, a 
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nie marszałek województwa, to bowiem zarząd jest zgodnie z przepisami ustrojowymi organem 

wykonawczym województwa i to zarząd powinien przygotować projekty rozstrzygnięć, które 

ostatecznie wprowadza uchwałą sejmik województwa. W praktyce występuje jednak problem z 

wykonaniem obowiązków przez zarząd województwa w zakresie wyszczególniania listy 

miejscowości znajdujących się na obszarach przekroczeń, a to z uwagi na brak otrzymywania 

takich informacji od WIOŚ. Jednocześnie ze wskazaniem obszarów przekroczeń WIOŚ powinien 

bowiem wskazać informacje o nazwie (miasta, miejscowości, gminy, dzielnicy) miejsca gdzie one 

występują. Niewywiązanie się przez WIOŚ z tego obowiązku w praktyce uniemożliwia więc 

wywiązanie się ze swoich obowiązków przez zarząd województwa. Postulować należy więc, aby 

WIOŚ dokonywał każdorazowo rzetelnej oceny, na obszarze jakich miejscowości występują 

przekroczenia i informacje takie przekazywał zarządowi województwa. Oczywiście w praktyce 

może także istnieć problem z wywiązaniem się z tego obowiązku przez WIOŚ pomimo dochowania 

należytej staranności, a to z uwagi to, że dla małych miejscowości różne modele wyznaczania stref 

nieprecyzyjnie wskazują, czy obszar przekroczeń wykracza czy też nie w granice tych 

miejscowości. Bez wątpienia jednak należy zawsze w takich przypadkach próbować ustalić, czy 

obszar przekroczeń wkracza w granice administracyjne danej miejscowości. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa nie ma bowiem możliwości odstąpienia od obowiązku 

wymienienia na obszarze przekroczeń konkretnych nazw miast lub miejscowości, nawet gdy jest 

ich znaczna ilość co utrudnia przygotowanie sprawozdania. Brak jest także podstaw do tego aby 

obowiązek wymienienia konkretnych nazw w tabeli zastąpić np. poprzez przedstawienie ich w 

formie graficznej (mapie). Dopóki wspomniane wyżej przepisy nie zostaną zmienione w drodze 

nowelizacji, nie ma możliwości odstąpienia od przedmiotowego wymogu prawnego. 

 

Załącznik nr 2 Propozycje korekty przepisów ustawy POŚ i aktów wykonawczych do ustawy 

POŚ, jeśli miałyby wpływ na podniesienie jakości i skuteczności POP i PDK jako aktów 

prawa miejscowego 

 

Analiza przepisów POŚ i aktów do niej wykonawczych skłania do wniosku, że w obecnym 

brzmieniu mogą one budzić szereg wątpliwości wśród stosujących je organów. Celowym wydaje 

się wobec tego dokonanie takiej ich nowelizacji, która owe wątpliwości wyjaśni, a tym samym 

przyczyni się do podniesienia jakości i skuteczności POP i PDK, jako aktów prawa miejscowego. 

W szczególności korekty wymagają: 

 

I. art. 3 POŚ 

W art. 3 POŚ należy wprowadzić definicję legalną „osób wrażliwych” i „wrażliwych grup ludności”. 
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II. art. 84 POŚ i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie 

programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych. 

Proponuje się, by w art. 92 POŚ i ww. Rozporządzeniu nałożyć na organ wyraźny obowiązek 

określenia w POP działań ochronnych dla grup ludności wrażliwych. 

 

III. art. 91 POŚ. 

W jego treści należałoby jednoznacznie wskazać, że POP wydawane na podstawie art. 91 ust. 3, 

ust. 5 i ust. 7 są aktami prawa miejscowego. 

 

IV. art. 91 POŚ. 

W jego treści pożądane byłoby przesądzenie o tym, że PDK uchwalanych w przypadku ryzyka 

wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu są integralną częścią POP 

wydanych dla stref, w których nastąpiło przekroczenie tych poziomów. 

 

V. art. 91 POŚ. 

Postuluje się, by określonym w jego ust. 9c obowiązkiem aktualizacji objąć również POP 

uchwalane dla stref, w których przekroczony został poziom docelowy substancji w powietrzu. 

W treści przywołanego przepisu należałoby także doprecyzować częstotliwość, z jaką POP i PDK 

winny być aktualizowane, jak również rozważyć możliwość wielorazowej aktualizacji POP i PDK, 

gdy zachodzi taka konieczność, ze względu na stwierdzone przekroczenia poziomów substancji w 

powietrzu. 

 

VI. Art. 91 ust. 3 oraz art. 94 ust. 2 POŚ 

Pożądanym byłoby wydłużenie terminu do przekazania ministrowi właściwemu do spraw 

środowiska informacji o uchwaleniu przez sejmik województwa programów ochrony powietrza. 

Obecnie, zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 POŚ, wynosi on 18 miesięcy od dnia otrzymania wyników 

oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 i 

pokrywa się on z terminem wyznaczonym w art. 91 ust. 3 POŚ- już uznawanym za 

niewystarczający. Powołany wyżej przepis art. 94 ust. 2 POŚ stanowi, iż informację taką należy 

przesłać po uchwaleniu POP. Ponadto, zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących 

zanieczyszczenia powietrza, musi mieć ona formę nie tylko elektroniczną, ale i papierową. Ten 

wymóg, w połączeniu z rozbudowanym zakresem i układem danych, jakie zgodnie z treścią 
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przytoczonego rozporządzenia musi znaleźć się informacji, a w konsekwencji z czasochłonnością 

jej przygotowania, niewątpliwie przemawia za nowelizacją art. 94 ust. 2 w opisanym wyżej kierunku. 

 

VII. art. 92 POŚ. 

W jego treści należałoby jednoznacznie wskazać, że PDK są aktami prawa miejscowego. 

 

VIII. art. 92 POŚ i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie 

programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych. 

Proponuje się, by w art. 92 POŚ i ww. Rozporządzeniu nałożyć na organ wyraźny obowiązek 

określenia w PDK działań ochronnych dla grup ludności wrażliwej. 

 

IX. § 10 pkt 2 lit. e Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie 

programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych. 

Przywołany przepis został wydany z przekroczeniem upoważnienia ustawowego do jego wydania, 

zawartego w art. 92 ust. 10 POŚ. Tym samym jest sprzeczny z art. 92 ust. 2 pkt 3 POŚ w zakresie 

w jakim nakazuje określać w PDK zachowania się obywateli jedynie w przypadku wystąpienia 

przekroczenia standardów jakości powietrza, nie zaś - jak stanowi art. 92 ust. 2 pkt 3 POŚ - także 

w przypadku przekroczenia poziomu alarmowego i docelowego. 

 

X. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i 

sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza. 

W załączniku nr 3 oraz załączniku nr 5 do ww. rozporządzenia proponuje się ograniczenie zakresu 

przekazywanych informacji z wymogu podawania nazw miast i miejscowości w których wykryto 

wykroczenie do podawania wyłącznie nazw gmin, ewentualnie nazw miast i obszarów wiejskich w 

przypadku gmin miejsko-wiejskich. 

 

Ponadto, z uwagi na konieczność zapewnienia jakości i skuteczności PDK, pod rozwagę 

poddać należałoby korektę art. 92 ust. 2 pkt 1 POŚ. W swoim obecnym brzmieniu budzi on bowiem 

wątpliwości co do tego, czy PDK zawierający określony w tym przepisie składnik wciąż jest aktem 

prawa miejscowego. Jak się wydaje niespełniony jest w tym przypadku wymóg generalnego 

charakteru norm. 

Szczegółowe uzasadnienie potrzeby nowelizacji proponowanej w pkt I-X powyżej zawarte 

zostało w ramach omówień kolejnych zagadnień w Załączniku nr 1. 
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