UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
z dnia
w sprawie określenia programu ochrony
powietrza dla strefy w województwie łódzkim
w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego
pyłu zawieszonego PM10
Nazwa strefy: strefa łęczycko-zgierska
Kod strefy: PL.10.00.z.05

Na podstawie art.

18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z
2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223,

art. 84 ust.1i 2 ,
art. 91 ust. 3, 9, 9a, 9b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 1458, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675),

poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr
199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr
20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21,
poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Dz. U. z 2012, poz.460 ) oraz §2, §4,

§5, §6 ust. 1 i 2, §7, §8 rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz. U. Nr
38, poz. 221) Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala,

co następuje

§1. Określa program ochrony powietrza, zwany dalej
„Programem” dla strefy łęczycko -zgierskiej w woj. łódzkim
o kodzie PL.10.06.z.05 obejmujący obszar gmin:
1. miejskiej - Kutno,
2. gminy wiejskiej Ksawerów,
po uwzględnieniu celów planistycznych i strategicznych,
w tym:
1. Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju opracowana
przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych (Warszawa,
październik 2005 r.)
2. Narodowej Strategii Spójności 2007-2013
3. II Polityki ekologicznej państwa z perspektywą do 2025 r.
(przyjęta przez RM 13 czerwca 2000 r., a przez Sejm 23 sierpnia 2001r.).
4. Polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą
do roku 2016”…….
11. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007 – 2013
12. Programu Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego
na lata 2008 -2011 z perspektywą na lata 2011 -2015,
przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego
Nr XXIII/549/08 z dnia 31. 03. 2008 r.

§2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
B(a)P - benzo(a)piren – należy przez to rozumieć przedstawicie
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
BOŚ – należy przez to rozumieć Bank Ochrony Środowiska
CALMET – należy przez to rozumieć model meteorologiczny
CALPUFF – należy przez to rozumieć Model symulacji
atmosferycznej dyspersji cząstek na danym obszarze
CALPOST – Program do odczytywania wyników
z programu CALPUFF
CO – należy przez to rozumieć Tlenek węgla

3. Ustala naruszenie standardów jakości
powietrza w zakresie pyłu zawieszonego
PM10, za które odpowiedzialna jest emisja
powierzchniowa
pochodząca
z
sektora
komunalno-bytowego.

§4 . Integralnymi częściami uchwały są:
1)załącznik graficzny nr 1 do uchwały z dnia nr ….
– przedstawiający obszar strefy i jej usytuowanie w woj.
łódzkim,
2)załącznik graficzny nr 2 do uchwały z dnia nr ……..
– poziom emisji i udziały procentowe rodzajów emisji pyłu zaw.
PM10 w strefie
3)załącznik graficzny 3 do uchwały z dnia nr ……..
- przedstawiający zasięg obszarów przekroczeń pyłu zaw. PM10
wraz z wykazem udziału głównych źródeł odpowiedzialnych
za zanieczyszczenie powietrza,
4)załącznik nr 4 do uchwały z dnia nr … – przedstawiający
poziom stężeń w ciągu ostatnich pięciu lat w punktach
pomiarowych zlokalizowanych na terenie strefy,

opis i powierzchnię obszaru przekroczeń poziomu
dopuszczalnego pyłu PM10 wyznaczoną modelowaniem,
liczbę ludności narażonej na ponadnormatywne stężenia,
wartość stężeń z obliczeń i z pomiaru w 2010r –
w odniesieniu do obszarów przekroczeń
5) załącznik nr 5 do uchwały z dnia nr …….. –
stanowiący harmonogram rzeczowo-finansowy
oraz podmioty, do których skierowane są działania
naprawcze programu oraz źródła ich finansowania.
Załącznik 6 do uchwały z dnia nr … - stanowiący
uzasadnienie do Programu zawierające wyniki ocen i
analiz
załącznik nr 7 do uchwały z dnia nr … – stanowiący
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag i
wniosków do projektu uchwały w sprawie Programu,

§5. Ustala podstawowe kierunki i zakres (obszar ) dział

1) W zakresie ograniczania emisji powierzchniowej
(niskiej, rozproszonej emisji komunalno – bytowej
i technologicznej):
2)W zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej
3) W zakresie ograniczania emisji z istotnych źródeł
punktowych – energetyczne spalanie paliw
i źródeł technologicznych:
4) W zakresie edukacji ekologicznej i reklamy:

5) W zakresie planowania przestrzennego:

W zakresie identyfikacji źródeł emisji pyłu
zawieszonego PM10
oraz rozwoju narzędzi do zintegrowanego
zarządzania jakością powietrza:
6) W zakresie finansowania – preferencja
finansowania realizacji działań
naprawczych programów ochrony
powietrza.

§6. 1. Ustala organy administracji publicznej zobowiązane
ze względu na ich właściwość miejscową
i rzeczową do realizacji działań naprawczych Programu,
do przekazywania Zarządowi Województwa informacji:
a) o wydawanych decyzjach,
b) wydanych aktach prawa miejscowego,
których ustalenia zmierzają do osiągnięcia celów Programu,
c) monitorowania realizacji lub poszczególnych zadań Programu.

2. Informacje, o których mowa w ust.1 winny być składane
z zakresu zadań
własnych i zadań jednostek nadzorowanych oraz zawierać
następujące dane:
3. Informacje, o których mowa w ust. 2 winny być przekazywane
w formie pisemnej i na informatycznych nośnikach danych
w terminie do dnia 30 stycznia następnego roku kalendarzowego,
za okres roku poprzedzającego, natomiast informacja dot.
wielkości osiągniętego efektu ekologicznego, o którym mowa
w punkcie winna być przekazywana z częstotliwością co 3 lata,
począwszy od dnia wejścia w życie uchwały Sejmiku Województwa
w sprawie Programu.
§ 6. Termin realizacji Programu, o którym mowa w § 1, ustala się
na rok 2020.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa
Łódzkiego.
§8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

ZAŁ. 6 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
i wniosków do projektu Programu,
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206,
Nr 167, poz. 1759, z 2006 r.
Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,

Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675),

art. 9ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. POŚ
(tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708,
Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199,
poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19,
poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070,
Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145,
Nr 76, poz. 489, Dz. U. z 2012, poz.460 )

Sejmik Województwa Łódzkiego rozstrzyga , co następuje

§1. Zgłaszający uwagę: Gmina miasto Kutno
Uwaga( wniosek ) dotyczy
Rozstrzygniecie : uwaga nie uwzględniona
Uzasadnienie:14

Załącznik Nr 5 do uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia …….2012r. Nr ……...
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Lokalizacja i kod
obszaru przekroczeń

Kutno
Ld10slzPM10d01

Rodzaj działań naprawczych

Kontynuacja działań naprawczych
zapisanych w obowiązującym
Programie Ochrony Powietrza,
przyjętym do realizacji przez Sejmik
Województwa Łódzkiego uchwałą nr
LII/1511/10 z dnia 16 marca 2010 r.
Rozbudowa sieci ciepłowniczej i
gazowej i energetycznej .
Podłączenie budynków sektora
komunalno – bytowego
ogrzewanych źródłami ciepła
opalanymi węglem do miejskiej sieci
ciepłowniczej, wymiana źródeł
ciepła na bezemisyjne lub
niskoemisyjne posiadające
certyfikaty bezpieczeństwa
ekologicznego,
zmniejszenie natężenia ruchu na
drogach publicznych w centrum
miasta, mokre czyszczenie dróg,
rozwój transportu publicznego,
rozszerzanie wiedzy ekologicznej z
zakresu ochrony powietrza
edukacyjnych, .

Organy administracji i podmioty ,
do których skierowane są zadania

1. organy administracji publicznej
właściwe miejscowo i rzeczowo do
wydania aktów prawa miejscowego w
zakresie organizacji i zaopatrzenia
mieszkańców gminy w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe, do spraw
organizacji i zarządzania ruchem, do
spraw związanych z transportem
publicznym, do spraw budowy dróg i
utrzymania porządku w gminach, i na
drogach publicznych,
termomodernizacji
2. właściwe podmioty, w tym
podmioty korzystające ze środowiska
w kompetencji których leży rozwój
sieci: ciepłowniczej, gazociągowej
elektrycznej,
termomodernizacji
budynków,
osoby fizyczne

Koszt
zadani
a

według
kosztorysu
realizacji
poszczególnych
zadań

Źródła
finansowania
budżet gminy
dofinansowanie
unijne,
dotacja
samorządu
województwa,
dotacja i
pożyczki z
funduszów
celowych,
kredyty i
pożyczki
bankowe
inne środki
zewnętrzne,
środki własne
osób fizycznych
– właścicieli
nieruchomości,
środki własne
inwestorów w
ramach
porozumień
cywilnoprawnych lub
partnerstwa
publicznoprawnego

Termin
realizacji
zadania

2020

organy administracji publicznej właściwe miejscowo i
rzeczowo do wydania aktów prawa miejscowego w zakresie
organizacji i zaopatrzenia mieszkańców gminy w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe, do spraw organizacji i
zarządzania ruchem, do spraw związanych z transportem
publicznym, do spraw budowy dróg i utrzymania porządku w
gminach, i na drogach publicznych, termomodernizacji
2. właściwe podmioty, w tym podmioty korzystające ze
środowiska w kompetencji których leży rozwój sieci:
ciepłowniczej, gazociągowej elektrycznej,
termomodernizacji
budynków,
osoby fizyczne

Źródła
finansowania
budżet gminy
dofinansowanie unijne,
dotacja samorządu województwa,
dotacja i pożyczki z funduszów celowych,
kredyty i pożyczki bankowe
inne środki zewnętrzne,
środki własne osób fizycznych – właścicieli
nieruchomości,
środki własne inwestorów w ramach porozumień
cywilno-prawnych lub partnerstwa publicznoprawnego

