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STAROSTOWIE/ BURMISTRZOWIE/
WÓJTOWIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

dot. opiniowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza

Pragnę poinformować, iż Zarząd Województwa Opolskiego, na podstawie art. 91 oraz 
art. 92 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), opracował 
projekt uchwały w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola 
ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego 
benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu dla strefy 
opolskiej”, którego integralną część stanowi Plan Działań Krótkoterminowych.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 91 ust. 1, 5 oraz art. 92 ustawy POŚ, proszę 
o zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu 
ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie 
poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz 
poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej”. Załącznikiem 
do projektu uchwały jest przedmiotowy Program ochrony powietrza. Projekt dokumentu 
zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego www.bip.opolskie.pl w zakładce Menu podmiotowe – Strategie, 
programy, plany, sprawozdania i opracowania – Ochrona środowiska – Programy Ochrony 
Powietrza.

Ponadto, w ramach konsultacji społecznych 20 listopada br. o godz. 9.00 odbędzie się 
spotkanie w sali nr 117 ("Duża sala") Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 
na które serdecznie Państwa zapraszam. Bardzo proszę także o udział osób na co dzień 
zajmujących się wdrażaniem Programów ochrony powietrza, ponieważ po spotkaniu 
przewidujemy krótkie szkolenie/dyskusję dotyczącą sprawozdań z realizacji Programu 
ochrony powietrza.

W związku z powyższym mając na względzie § 3 uchwały Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r. nr I/13/2014 w sprawie przyjęcia „Regulaminu 
konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku 

http://www.bip.opolskie.pl/
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Publicznego Województwa Opolskiego” proszę także o umieszczenie informacji o spotkaniu 
konsultacyjnym oraz załączonego obwieszczenia na Państwa stronie internetowej.

Dołączam także do Państwa wiadomości pismo Ministerstwa Środowiska dotyczące 
aktualnego stanu prac na szczeblu krajowym nad działaniami poprawiającymi jakość 
powietrza.

z upoważnienia
Marszałka Województwa Opolskiego

Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska

Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka

Załączniki:
1. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o możliwości zapoznania się z projektem uchwały
2. Pismo zawierające odpowiedź Ministerstwa Środowiska dot. Apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie konieczności podjęcia pilnych działań na szczeblu krajowym poprawiających jakość 
powietrza w województwie opolskim i w całej Polsce

Adresaci:
1. Starostwo Powiatowe w Oleśnie
2. Urząd Miejski w Dobrodzieniu
3. Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
4. Urząd Miejski w Oleśnie
5. Urząd Miejski w Praszce
6. Urząd Gminy Radłów
7. Urząd Gminy Rudniki
8. Urząd Gminy Zębowice
9. aa.
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