Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

Raport wojewódzki
z kontroli w zakresie uchwalania programów ochrony
powietrza i planów działań krótkoterminowych, o których
mowa w art. 91 i art. 92 ustawy Prawo ochrony
środowiska, wraz z analizą obowiązków nałożonych na
organy i podmioty korzystające ze środowiska

Rzeszów, czerwiec 2014 r.

W ramach realizowanego przez Inspekcję Ochrony Środowiska ogólnopolskiego cyklu
kontrolnego pn. „Sprawdzenie uchwalenia programów ochrony powietrza i planów działań
krótkoterminowych oraz analiza zawartych w ww. dokumentach obowiązków nałożonych na
organy i podmioty korzystające ze środowiska”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Rzeszowie przeprowadził kontrole w Zarządzie Województwa Podkarpackiego
oraz w Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Zgodnie z zapisami art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), Zarząd Województwa Podkarpackiego
odpowiedzialny jest za opracowanie oraz przedstawienie do zaopiniowania właściwym
organom samorządu lokalnego na terenie województwa podkarpackiego programów ochrony
powietrza oraz planu działań krótkoterminowych, zaś Sejmik Województwa Podkarpackiego
do ich określenia w drodze uchwały.
W związku z otrzymanymi od Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska wynikami oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, Zarząd
Województwa Podkarpackiego zobowiązany był do opracowania programów ochrony
powietrza dla dwóch stref o których mowa w art. 89 ust. 1 ww. ustawy Prawo ochrony
środowiska, tj. dla strefy podkarpackiej (kod strefy: PL1802) oraz strefy miasto Rzeszów (kod
strefy: PL1801). Jednocześnie, w związku z zapisami art. 91 ust. 3a ustawy Prawo ochrony
środowiska, integralną częścią tych programów powinny być plany działań
krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 tej ustawy.
Konieczność opracowania programu ochrony powietrza wraz z planem działań
krótkoterminowych dla strefy podkarpackiej wynikała z oceny poziomów substancji
w powietrzu i klasyfikacji stref za rok 2010, przekazanych Zarządowi Województwa
Podkarpackiego w dniu 30.03.2011 r., w której stwierdzono przekroczenie normy
średniorocznej oraz dobowej pyłu PM10 i normy średniorocznej pyłu PM2,5, a także
przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Z uwagi na termin opracowywania,
w dokumencie tym wykorzystano już wyniki oceny poziomów substancji w powietrzu
i klasyfikacji stref za rok 2011, które wykazywały analogiczne przekroczenia jak te
stwierdzone w roku 2010.
Konieczność opracowania programu ochrony powietrza wraz z planem działań
krótkoterminowych dla strefy miasto Rzeszów wynikała z oceny poziomów substancji
w powietrzu i klasyfikacji stref za rok 2010, przekazanych Zarządowi Województwa
Podkarpackiego w dniu 30.03.2011 r., w której stwierdzono przekroczenie poziomu
docelowego benzo(a)pirenu oraz za rok 2012, przekazanych Zarządowi Województwa
Podkarpackiego w dniu 26.04.2013 r., w której stwierdzono przekroczenie normy dobowej
pyłu PM10 i normy średniorocznej pyłu PM2,5. Z uwagi na termin opracowywania

„Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów ze względu na stwierdzone
przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań
Krótkoterminowych”, w dokumencie tym wykorzystano już wyniki oceny poziomów tej
substancji w powietrzu i klasyfikacji stref za rok 2011, które wykazywały analogiczne
przekroczenia jak te stwierdzone w roku 2010.
Do programów ochrony powietrza wraz z planami działań krótkoterminowych na
terenie województwa podkarpackiego, znajdują zastosowanie zapisy art. 7 ust. 1 i ust. 2
ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz
niektórych innych ustaw.
1. „Program ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów”, przyjęty uchwałą Sejmiku
Województwa Podkarpackiego Nr XLII/804/10 z dnia 25 stycznia 2010 r., z uwagi na
przekroczenie normy dobowej pyłu PM10, stał się zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy
programem ochrony powietrza o którym mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska i winien zostać dostosowany do wymagań ww.
ustawy Prawo ochrony środowiska w terminie 18 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
2. Dla strefy podkarpackiej, w której stwierdzono przekroczenie normy średniorocznej oraz
dobowej pyłu PM10 i normy średniorocznej pyłu PM2,5 oraz przekroczenie poziomu
docelowego benzo(a)pirenu, zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy, właściwe organy
powinny opracować i przyjąć program ochrony powietrza oraz plan działań
krótkoterminowych, w rozumieniu art. 91 i art. 92 ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo
ochrony środowiska w terminie 18 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
3. Dla strefy miasto Rzeszów, w której stwierdzono przekroczenie normy średniorocznej
pyłu PM2,5 oraz przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu, zgodnie z art. 7 ust.
2 ww. ustawy, właściwe organy powinny opracować i przyjąć program ochrony
powietrza oraz plan działań krótkoterminowych, w rozumieniu art. 91 i art. 92 ustawy
z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska w terminie 18 miesięcy od dnia jej wejścia
w życie.
Projekty uchwał w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy
podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu
zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu
docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych” oraz „Programu
ochrony powietrza dla strefy Miasto Rzeszów z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu
docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych”, zostały wniesiony
pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego uchwałą Zarządu Województwa
Podkarpackiego Nr 222/5297/13 z dnia 9 kwietnia 2013 roku.

Projekt uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy
Miasto Rzeszów z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu
wraz z Planem Działań Krótkoterminowych” został wniesiony pod obrady Sejmiku
Województwa Podkarpackiego uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr
222/5298/13 z dnia 9 kwietnia 2013 roku.
Projekty uchwał o których mowa wyżej, wpłynęły do Kancelarii Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w dniu 11 kwietnia 2013 r., z wnioskiem o wprowadzenie do
porządku obrad najbliższej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Zostały one wprowadzone do porządku obrad sesji Sejmiku zwołanej na dzień
29 kwietnia 2013 r. oraz do porządku posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2013 r. Komisja
pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał.
Sejmik Województwa Podkarpackiego na sesji w dniu 29 kwietnia 2013 r. podjął
Uchwałę Nr XXXIII/608/13 w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy
podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu
zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu
docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych” oraz Uchwałę Nr
XXXIII/609/13 w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy Miasto
Rzeszów z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz
z Planem Działań Krótkoterminowych”.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Nr XLII/804/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie określenia „Programu ochrony
powietrza dla strefy miasto Rzeszów” został wniesiony pod obrady Sejmiku Województwa
Podkarpackiego uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 291/7040/13 z dnia
12 listopada 2013 roku (zmiana dotyczyła wprowadzenia jako załącznika do uchwały
„Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów z uwagi na stwierdzone
przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego
pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z Planem Działań Krótkoterminowych”.
Projekt ww. uchwały wpłynął do Kancelarii Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w dniu 15 listopada 2013 r., z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji
Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad sesji Sejmiku zwołanej na
dzień 29 listopada 2013 r. oraz do porządku posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 28 listopada 2013 r.
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Sejmik Województwa Podkarpackiego na sesji Sejmiku w dniu 29 listopada 2013 r.
podjął Uchwałę Nr XL/802/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/804/10 z dnia 25 stycznia
2010 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów”.

Obowiązki i ograniczenia jakie nałożono na organy i podmioty korzystające ze
środowiska, wynikające z realizacji ww. programów ochrony powietrza oraz planów działań
krótkoterminowych, zawarto w tabeli załącznika nr 1 do niniejszego raportu.
Biorąc pod uwagę terminowość uchwalania programów ochrony powietrza oraz planu
działań krótkoterminowych o których mowa w niniejszym raporcie stwierdza się, że:
1. „Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone
przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu
dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu
wraz z Planem Działań Krótkoterminowych” oraz „Program ochrony powietrza dla
strefy Miasto Rzeszów z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu docelowego
benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych”, zostały przyjęte uchwałami
Sejmiku Województwa Podkarpackiego na sesji w dniu 29 kwietnia 2013 r., tj.
z zachowaniem ustawowego terminu określonego w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych
innych ustaw.
2. „Program ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów z uwagi na stwierdzone
przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu
dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z Planem Działań Krótkoterminowych”
będący aktualizacją „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów”
przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XLII/804/10 z dnia
25 stycznia 2010 r., został dostosowany do wymogów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska i wniesiony pod obrady Sejmiku Województwa
Podkarpackiego uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 291/7040/13 z dnia
12 listopada 2013 roku, tj. z zachowaniem ustawowego terminu określonego w art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
oraz niektórych innych ustaw.
W związku z ustaleniami kontroli, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska nie kierował do kontrolowanych organów zaleceń pokontrolnych, o których
mowa w art. 96a ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz nie wszczynał w stosunku do
tych organów postępowań administracyjnych w sprawie wymierzenia kar pieniężnych,
o których mowa w art. 315a tej ustawy. Zdaniem WIOŚ w Rzeszowie przepis ten nie dotyczy
dostosowywania programów na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r.
o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Załącznik nr 1
Tabela nr 1:

Uchwalenie programów ochrony powietrza, w trybie art. 91 ust. 3 ustawy Poś
*Data przekazania zarządowi województwa wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref: 30.03.2011 r. – za 2010 rok
Województwo podkarpackie
Kryterium stanowiące
podstawę do
Lp.

Nazwa strefy

Kod strefy

Uchwała

zakwalifikowania strefy
do opracowania
programu ochrony

Numer uchwały

powietrza
1

1

2

Strefa podkarpacka
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3

PL1802

4

W rocznej ocenie jakości
powietrza stwierdzono
przekroczenie normy
średniorocznej oraz
dobowej pyłu PM10 i
normy średniorocznej
PM2,5, a także
przekroczenie poziomu
docelowego b(a)p. Tym
samym strefa podkarpacka
została zaliczona do klasy
C.*

5

Nr XXXIII/608/13

Termin
uchwalenia
6

29.04.2013 r.

Nazwa uchwały

7

Uchwała w sprawie określenia
Programu ochrony powietrza dla
strefy podkarpackiej z uwagi na
stwierdzone przekroczenie
poziomu dopuszczalnego pyłu
zawieszonego PM10, poziomu
dopuszczalnego pyłu
zawieszonego PM2,5 oraz
poziomu docelowego
benzo(a)pirenu” wraz z Planem
Działań Krótkoterminowych

**Data przekazania zarządowi województwa wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref: 30.03.2011r. – za 2010 rok
***Data przekazania zarządowi województwa wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref: 26.04.2013r. – za 2012 rok
W rocznej ocenie jakości
powietrza stwierdzono
przekroczenie poziomu
docelowego b(a)p. Tym
samym strefa miasto
Rzeszów została zaliczona
do klasy C. **
2

Strefa miasto Rzeszów

Strona 7 z 20

PL1801

W rocznej ocenie jakości
powietrza stwierdzono
przekroczenie normy
dobowej pyłu PM10 i
normy średniorocznej pyłu
PM2,5. Tym samym strefa
miasto Rzeszów została
zaliczona
do klasy C. ***

Nr XXXIII/609/13

Nr XL/802/13

29.04.2013 r.

Uchwała w sprawie określenia
Programu ochrony powietrza dla
strefy miasto Rzeszów z uwagi na
stwierdzone przekroczenie
poziomu docelowego
benzo(a)pirenu” wraz z Planem
Działań Krótkoterminowych.

29.11.2013 r.

Uchwała w sprawie zmiany
uchwały Nr XLII/804/10 z dnia
25 stycznia 2010 r. w sprawie
określenia „Programu ochrony
powietrza dla strefy miasto
Rzeszów”

Tabela nr 2:

Obowiązki nałożone na organy administracji publicznej i podmioty korzystające ze środowiska w programach ochrony
powietrza
Województwo podkarpackie

Lp.

Numer uchwały

1

2

Nr XXXIII/608/13
1

Strefa podkarpacka
PM10, PM2,5, b(a)p
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Obowiązki i ograniczenia wynikające z realizacji programu
ochrony powietrza
3

1. Opracowanie i wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji;
2. Obniżenie emisji komunikacyjnej;
3. Edukacja ekologiczna;
4. Zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego
(umożliwiające ograniczenie emisji);
5. Zapisy w regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie miast;
6. Podłączenie do sieci cieplnej;
7. System informowania mieszkańców.

Organy administracji publicznej oraz podmioty
korzystające ze środowiska na które nałożono
obowiązki lub ograniczenia
4

1. Właściwy organ samorządu gminnego, w tym w
szczególności zarządzający budynkami w
miastach, dostawcy ciepła, spółdzielnie i
wspólnoty mieszkaniowe;
2. Zarządzający drogami w miastach;
3. Prezydenci, burmistrzowie miast, marszałek
województwa, organizacje i stowarzyszenia
ekologiczne;
4. Rady miast;
5. Rady miast;
6. Odpowiednie podmioty;
7. Marszałek województwa, WIOŚ.

Nr XXXIII/609/13
2

Strefa miasto
Rzeszów b(a)p

Nr XL/802/13
3

Aktualizacja – strefa
miasto Rzeszów
PM10, PM2,5

1. Obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego (PONE);
2. Edukacja ekologiczna;
3. Zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego
(umożliwiające ograniczenie emisji b(a)p);
4. Zapisy w regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Rzeszowa;
5. System informowania mieszkańców.

1. Organ samorządu gminnego, w tym w
szczególności zarządzający budynkami w mieście,
dostawca ciepła, spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe;
2. Organ samorządu gminnego, marszałek
województwa, organizacje i stowarzyszenia
ekologiczne;
3. Rada miasta;
4. Organ samorządu gminnego;
5. Marszałek województwa, WIOŚ.

Obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego (PONE);
Obniżenie emisji komunikacyjnej;
Podłączenie do sieci cieplnej;
Edukacja ekologiczna;
Zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego
(umożliwiające ograniczenie emisji pyłów);
Zapisy w regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Rzeszowa;
System informowania mieszkańców;
Wzrost efektywności energetycznej gmin;
Zakup polewaczko-zamiatarek mechanicznych.

1. Organ samorządu gminnego, w tym w
szczególności zarządzający budynkami w mieście,
dostawca ciepła, spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe, osoby fizyczne posiadające
nieruchomości na terenie Rzeszowa;
2. Zarządzający drogami w mieście;
3. Odpowiednie podmioty;
4. Organ samorządu gminnego, marszałek
województwa, organizacje i stowarzyszenia
ekologiczne;
5. Rada miasta;
6. Organ samorządu gminnego;
7. Marszałek województwa, WIOŚ;
8. Odpowiednie podmioty i osoby fizyczne;
9. Zarządzający drogami w mieście.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Tabela nr 3:

Uchwalenie planów działań krótkoterminowych, w trybie art. 92 ust. 1c ustawy Poś
*Data przekazania zarządowi województwa informacji o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczanego
lub docelowego substancji w powietrzu: 30.03.2011 r. – za 2010 rok.
Województwo podkarpackie
Kryterium stanowiące
podstawę do
Lp.

Nazwa strefy

Kod strefy

Uchwała

zakwalifikowania strefy
do opracowania planu
działań

Numer uchwały

krótkoterminowych
1

1

2

Strefa podkarpacka

Strona 10 z 20

3

PL1802

4

W rocznej ocenie jakości
powietrza stwierdzono
przekroczenie normy
średniorocznej oraz
dobowej pyłu PM10 i
normy średniorocznej
PM2,5, a także
przekroczenie poziomu
docelowego b(a)p.*

5

Nr XXXIII/608/13

Termin
uchwalenia
6

29.04.2013r.

Nazwa uchwały

7

Uchwała w sprawie określenia
Programu ochrony powietrza dla
strefy podkarpackiej z uwagi na
stwierdzone przekroczenie
poziomu dopuszczalnego pyłu
zawieszonego PM10, poziomu
dopuszczalnego pyłu
zawieszonego PM2,5 oraz
poziomu docelowego
benzo(a)pirenu” wraz z Planem
Działań Krótkoterminowych

**Data przekazania zarządowi województwa wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref: 30.03.2011 r. – za 2010 rok
***Data przekazania zarządowi województwa wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref: 26.04.2013 r. – za 2012 rok

2

Strefa miasto Rzeszów

PL1801

W rocznej ocenie jakości
powietrza stwierdzono
przekroczenie poziomu
docelowego b(a)p.**

Nr XXXIII/609/13

W rocznej ocenie jakości
powietrza
stwierdzono
przekroczenie
normy Nr XL/802/13
dobowej pyłu PM10 i
normy
średniorocznej
pyłu PM2,5.***

29.04.2013r.

29.11.2013r.

Uchwała w sprawie określenia
Programu ochrony powietrza dla
strefy miasto Rzeszów z uwagi
na stwierdzone przekroczenie
poziomu docelowego
benzo(a)pirenu” wraz z Planem
Działań Krótkoterminowych
Uchwała w sprawie zmiany
uchwały Nr XLII/804/10 z dnia
25 stycznia 2010r. w sprawie
określenia „Programu ochrony
powietrza dla strefy miasto
Rzeszów”

W sytuacji incydentów ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczanego lub docelowego substancji w powietrzu (PM10,
PM2,5 i b(a)p ) w okresie obowiązywania Planów Działań Krótkoterminowych uruchamiane są procedury zawarte w uchwalonych planach.
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Tabela nr 4:

Obowiązki nałożone na organy administracji publicznej i podmioty korzystające ze środowiska w planach działań
krótkoterminowych
Województwo podkarpackie

Lp.

Numer uchwały

1

1

2

Nr XXXIII/608/13
(strefa podkarpacka
PM10, PM2,5,
b(a)p)
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Organy administracji publicznej oraz podmioty

Obowiązki i ograniczenia wynikające z realizacji programu

korzystające ze środowiska na które nałożono

ochrony powietrza

obowiązki lub ograniczenia

3

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego jest zobowiązane
do:
1. Uzupełnienia planów zarządzania kryzysowego (o których mowa w
art. 5 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym, Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.) o zadania określone
planami działań krótkoterminowych;
2. Podejmowania decyzji o ogłoszeniu alertu poziomów I, II lub III;
3. Podejmowania decyzji o odwołaniu alertu poziomu I, II lub III lub o
zmianie poziomu alertu;
4. Powiadamiania właściwych miejscowo ze względu na obszar
przekroczeń powiatowych centrów zarządzania kryzysowego o
ogłoszeniu, odwołaniu bądź zmianie poziomu alertu.
5. Zamieszczania powiadomienia o ogłoszeniu bądź odwołaniu alertu,
jego obszarze, czasie trwania, powodach wystąpienia oraz o
zaleceniach dla ludności na stronie internetowej WCZK.
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego jest zobowiązane do:
1. Powiadamiania odpowiednich organów samorządu powiatowego i
gminnego (miasta na prawach powiatu) oraz służb (policji, pogotowia)
o ogłoszeniu, odwołaniu bądź zmianie poziomu alertu oraz o
konieczności podjęcia działań określonych planem działań
krótkoterminowych;
2. Przekazania komunikatu o ogłoszeniu bądź odwołaniu alertu, jego

4

1.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego;

2.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego;

3.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska;

4.

Organy samorządowe;

5.

Dyrektorzy szpitali, oddziałów ratunkowych,
pogotowia oraz przychodni.

obszarze, czasie trwania, powodach wystąpienia oraz o zaleceniach dla
ludności do lokalnego radia, telewizji i prasy;
3. Koordynowania wdrażania działań i wspomagania służb lokalnych.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jest zobowiązany do:
1. Bieżącego monitoringu jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 w
strefie podkarpackiej;
2. Wdrożenia systemu prognoz stężeń średnich dobowych pyłu PM10 (w
miarę możliwości);
3. Powiadamiania zarządu województwa oraz WCZK o ryzyku
wystąpienia przekroczenia średniej dobowej wartości dopuszczalnej
pyłu PM10, wraz z obszarem tego przekroczenia oraz przewidywanym
czasem trwania oraz o ustąpieniu tego ryzyka;
4. Powiadamiania zarządu województwa oraz WCZK o wystąpieniu
przekroczenia średniej dobowej wartości dopuszczalnej pyłu PM10,
wraz z obszarem tego przekroczenia oraz przewidywanym czasem
trwania oraz o zaniku wystąpienia przekroczenia (spadku stężeń
poniżej wartości dopuszczalnej);
5. Powiadamiania zarządu województwa oraz WCZK o wystąpieniu
przekroczenia średniej dobowej wartości alarmowej pyłu PM10, wraz
z obszarem tego przekroczenia oraz przewidywanym czasem trwania
oraz o zaniku wystąpienia przekroczenia (spadku stężeń poniżej
wartości alarmowej);
6. Sprawowania nadzoru wykonywania działań określonych w planie
działań krótkoterminowych przez właściwe miejscowo organy
samorządowe oraz inne podmioty;
7. Nakładania zaleceń pokontrolnych oraz kar pieniężnych w zakresie
realizacji planu działań krótkoterminowych.
Organy samorządowe obszarów objętych alertem są zobligowane do:
1. Określenia obszarów, w których przeważa ogrzewanie indywidualne,
węglowe, w których w razie potrzeby należy nasilić kontrole jakości
spalanego paliwa;
2. Określenia obszarów, w których występuje duża ilość kominków,
które nie są podstawowym sposobem ogrzewania mieszkań i w
których w razie potrzeby należy nasilić kontrole zakazu dogrzewania
kominkami;
3. Uzgodnienia z lokalnymi zarządcami transportu miejskiego
możliwości bezpłatnego przewozu pasażerów w dniach alertowych;
Strona 13 z 20

4. Powiadamiania lokalnego zarządu dróg o uruchomieniu działań
krótkoterminowych;
5. Powiadamiania lokalnych służb (straży miejskiej, policji) o
uruchomieniu działań krótkoterminowych oraz o uruchomieniu
wzmożonych kontroli;
6. Powiadamiania dyrektorów placówek szkolno-opiekuńczych o
ogłoszeniu bądź odwołaniu alertu, jego obszarze, czasie trwania,
powodach wystąpienia oraz o konieczności podjęcia działań z planu
działań krótkoterminowych.
7. Zamieszczania powiadomienia o ogłoszeniu bądź odwołaniu alertu,
jego obszarze, czasie trwania, powodach wystąpienia oraz o
zaleceniach dla ludności na stronie internetowej powiatu/miasta.
Dyrektorzy szpitali, oddziałów ratunkowych, pogotowia oraz
przychodni na obszarach objętych alertem zobowiązani są do:
1. Powiadomienia personelu o ogłoszeniu bądź odwołaniu alertu, jego
obszarze, czasie trwania, powodach wystąpienia oraz o zalecanym
postępowaniu w czasie trwania alertu;
2. Zapewnienia odpowiedniej obsady koniecznej do podjęcia
ewentualnych wzmożonych działań w związku z możliwą, większą
zachorowalnością.

2

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego jest zobowiązane
do:
1. Uzupełnienia planów zarządzania kryzysowego (o których mowa w
art. 5 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym, Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.) o zadania określone
planami działań krótkoterminowych;
2. Podejmowania decyzji o ogłoszeniu alertu poziomów I bądź II;
3. Podejmowania decyzji o odwołaniu alertu poziomu I bądź II lub o
zmianie poziomu alertu;
4. Powiadamiania PCZK o ogłoszeniu, odwołaniu bądź zmianie poziomu
alertu.
5. Zamieszczania powiadomienia o ogłoszeniu bądź odwołaniu alertu,
jego obszarze, czasie trwania, powodach wystąpienia oraz o
zaleceniach dla ludności na stronie internetowej WCZK,

1.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego;

2.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego;

3.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska;

4.

Prezydent miasta Rzeszowa;

5.

Dyrektorzy szpitali, oddziałów ratunkowych,
pogotowia oraz przychodni.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego jest zobowiązane do:
1. Powiadamiania odpowiednich organów (Prezydenta Miasta) oraz służb
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Nr XXXIII/609/13
Strefa miasto
Rzeszów b(a)p.

(policji, pogotowia ratunkowego) o ogłoszeniu, odwołaniu bądź
zmianie poziomu alertu oraz o konieczności podjęcia działań
określonych Planem Działań Krótkoterminowych;
2. Przekazania komunikatu o ogłoszeniu bądź odwołaniu alertu, jego
obszarze, czasie trwania, powodach wystąpienia oraz o zaleceniach dla
ludności do lokalnego radia, telewizji i prasy;
3. Koordynowania wdrażania działań i wspomagania służb lokalnych.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jest zobowiązany do:
1. Bieżącego monitoringu jakości powietrza w zakresie B(a)P w mieście
Rzeszowie;
2. Powiadamiania zarządu województwa oraz WCZK o ryzyku
wystąpienia przekroczenia średniej progowej rocznej wartości
docelowej B(a)P, wraz z obszarem tego przekroczenia oraz
przewidywanym czasem trwania oraz o ustąpieniu tego ryzyka;
3. Powiadamiania zarządu województwa oraz WCZK o wystąpieniu
przekroczenia średniej progowej rocznej wartości docelowej B(a)P,
wraz z obszarem tego przekroczenia oraz przewidywanym czasem
trwania;
4. Sprawowania nadzoru wykonywania działań określonych w planie
działań krótkoterminowych przez prezydenta miasta oraz inne
podmioty;
5. Nakładania zaleceń pokontrolnych oraz kar pieniężnych w zakresie
realizacji planu działań krótkoterminowych.
Prezydent miasta Rzeszowa jest zobligowany do:
1. Określenia obszarów, w których przeważa ogrzewanie indywidualne,
węglowe, w których w razie potrzeby należy nasilić kontrole jakości
spalanego paliwa;
2. Określenia obszarów, w których występuje duża ilość kominków,
które nie są podstawowym sposobem ogrzewania mieszkań i w
których w razie potrzeby należy nasilić kontrole zakazu dogrzewania
kominkami;
3. Uzgodnienia z lokalnymi zarządcami transportu miejskiego
możliwości bezpłatnego przewozu pasażerów w dniach alertowych;
4. Powiadamiania lokalnego zarządu dróg, o uruchomieniu działań
krótkoterminowych;
5. Powiadamiania lokalnych służb (straży miejskiej, policji) o
uruchomieniu działań krótkoterminowych oraz o uruchomieniu
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wzmożonych kontroli;
6. Powiadamiania dyrektorów placówek szkolno-opiekuńczych o
ogłoszeniu bądź odwołaniu alertu, jego obszarze, czasie trwania,
powodach wystąpienia oraz o konieczności podjęcia działań z planu
działań krótkoterminowych.
7. Zamieszczania powiadomienia o ogłoszeniu bądź odwołaniu alertu,
jego obszarze, czasie trwania, powodach wystąpienia oraz o
zaleceniach dla ludności na stronie internetowej powiatu/miasta.
Dyrektorzy szpitali, oddziałów ratunkowych, pogotowia oraz
przychodni zobowiązani są do:
1. Powiadomienia personelu o ogłoszeniu bądź odwołaniu alertu, jego
obszarze, czasie trwania, powodach wystąpienia oraz o zalecanym
postępowaniu w czasie trwania alertu;
2. Zapewnienia odpowiedniej obsady koniecznej do podjęcia
ewentualnych wzmożonych działań w związku z możliwą, większą
zachorowalnością.
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego jest zobowiązane
do:
1. Uzupełnienia planów zarządzania kryzysowego (o których mowa w
art. 5 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym, Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.) o zadania określone
planami działań krótkoterminowych;
2. Podejmowania decyzji o ogłoszeniu alertu poziomów I bądź II;
3. Podejmowania decyzji o odwołaniu alertu poziomu I bądź II lub o
zmianie poziomu alertu;
4. Powiadamiania PCZK o ogłoszeniu, odwołaniu bądź zmianie poziomu
alertu.
5. Zamieszczania powiadomienia o ogłoszeniu bądź odwołaniu alertu,
jego obszarze, czasie trwania, powodach wystąpienia oraz o
zaleceniach dla ludności na stronie internetowej WCZK,

3

Nr XL/802/13
Strefa miasto
Rzeszów PM10,
PM2,5

Strona 16 z 20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego jest zobowiązane do:
1. Powiadamiania odpowiednich organów (Prezydenta Miasta) oraz służb
(policji, pogotowia ratunkowego) o ogłoszeniu, odwołaniu bądź
zmianie poziomu alertu oraz o konieczności podjęcia działań
określonych Planem Działań Krótkoterminowych;
2. Przekazania komunikatu o ogłoszeniu bądź odwołaniu alertu, jego
obszarze, czasie trwania, powodach wystąpienia oraz o zaleceniach dla

1.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego;

2.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego;

3.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska;

4.

Prezydent miasta Rzeszowa;

5.

Dyrektorzy szpitali, oddziałów ratunkowych,
pogotowia oraz przychodni.

ludności do lokalnego radia, telewizji i prasy;
3. Koordynowania wdrażania działań i wspomagania służb lokalnych.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jest zobowiązany do:
1. Bieżącego monitoringu jakości powietrza w zakresie pyłu
zawieszonego PM10 i PM2,5 w mieście Rzeszowie;
2. Powiadamiania
zarządu
województwa
oraz
Wojewody
Podkarpackiego - Przewodniczącego WZZK poprzez WCZK o ryzyku
wystąpienia lub przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu
zawieszonego PM10 i PM2,5, wraz z obszarem tego przekroczenia
oraz przewidywanym czasem trwania oraz o ustąpieniu tego ryzyka;
3. Powiadamiania
zarządu
województwa
oraz
Wojewody
Podkarpackiego - Przewodniczącego WZZK poprzez WCZK o
wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego
PM10, wraz z obszarem tego przekroczenia oraz przewidywanym
czasem trwania;
4. Powiadamiania
zarządu
województwa
oraz
Wojewody
Podkarpackiego - Przewodniczącego WZZK poprzez WCZK o
wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego
PM10, wraz z obszarem tego przekroczenia oraz przewidywanym
czasem trwania;
5. Sprawowania nadzoru wykonywania działań określonych w planie
działań krótkoterminowych przez prezydenta miasta oraz inne
podmioty;

6. Nakładania zaleceń pokontrolnych oraz kar pieniężnych w
zakresie realizacji planu działań krótkoterminowych
Prezydent miasta Rzeszowa jest zobligowany do:
1. Określenia obszarów, w których przeważa ogrzewanie indywidualne,
węglowe, w których w razie potrzeby należy nasilić kontrole jakości
spalanego paliwa;
2. Określenia obszarów, w których występuje duża ilość kominków,
które nie są podstawowym sposobem ogrzewania mieszkań i w
których w razie potrzeby należy nasilić kontrole zakazu dogrzewania
kominkami;
3. Uzgodnienia z lokalnymi zarządcami transportu miejskiego
możliwości bezpłatnego przewozu pasażerów w dniach alertowych;
4. Powiadamiania lokalnego zarządu dróg, o uruchomieniu działań
krótkoterminowych;
5. Powiadamiania lokalnych służb (straży miejskiej, policji) o
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uruchomieniu działań krótkoterminowych oraz o uruchomieniu
wzmożonych kontroli;
6. Powiadamiania dyrektorów placówek szkolno-opiekuńczych o
ogłoszeniu bądź odwołaniu alertu, jego obszarze, czasie trwania,
powodach wystąpienia oraz o konieczności podjęcia działań z planu
działań krótkoterminowych.
7. Zamieszczania powiadomienia o ogłoszeniu bądź odwołaniu alertu,
jego obszarze, czasie trwania, powodach wystąpienia oraz o
zaleceniach dla ludności na stronie internetowej powiatu/miasta.
Dyrektorzy szpitali, oddziałów ratunkowych, pogotowia oraz
przychodni zobowiązani są do:
1. Powiadomienia personelu o ogłoszeniu bądź odwołaniu alertu, jego
obszarze, czasie trwania, powodach wystąpienia oraz o zalecanym
postępowaniu w czasie trwania alertu;
2. Zapewnienia odpowiedniej obsady koniecznej do podjęcia
ewentualnych
wzmożonych
działań
w
związku
z możliwą, większą zachorowalnością
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Tabela nr 5:

Działania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
Województwo podkarpackie
Strefa, której
Działanie

Lp.

działalnie
dotyczy

1

1

2

Kontrola w trybie art. 96a ust. 1 ustawy Poś
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3

Strefa
podkarpacka
PL1802

Data podjęcia
działania
4

13.05.2014 r. rozpoczęcie
kontroli w
Zarządzie
Województwa
Podkarpackiego
30.05.2014 r. rozpoczęcie
kontroli w
Sejmiku
Województwa
Podkarpackiego

Dokument
odnoszący się do
działania
5

Informacje dotyczące podjętego
działania
6

Protokoły
kontroli:
w Zarządzie
Województwa
Podkarpackiego Nr WIOS-RZESZ
118/2014
w Sejmiku
Województwa
Podkarpackiego Nr WIOS-RZESZ
135/2014

Kontrola terminowego uchwalania
programów ochrony powietrza i planów
działań krótkoterminowych, o których mowa
w art. 91 i art. 92 ustawy Prawo ochrony
środowiska

Strefa miasto
Rzeszów
PL1801

2
3
4
5
6
7

Zalecenia pokontrolne (art. 96a ust. 3 Poś)
Zastrzeżenia organu (art. 96a ust. 4 Poś)
Stanowisko wioś (art. 96a ust. 5 Poś)
Informacja o realizacji zaleceń
pokontrolnych (art. 96a ust. 6 Poś)
Wymierzona kara pieniężna (art. 315a Poś)
Inne działania:
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nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

13.05.2014 r. rozpoczęcie
kontroli w
Zarządzie
Województwa
Podkarpackiego
30.05.2014 r. rozpoczęcie
kontroli w
Sejmiku
Województwa
Podkarpackiego

Protokoły
kontroli:
w Zarządzie
Województwa
Podkarpackiego Nr WIOS-RZESZ
118/2014

Kontrola terminowego uchwalania
programów ochrony powietrza i planów
działań krótkoterminowych, o których mowa
w art. 91 i art. 92 ustawy Prawo ochrony
środowiska

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

w Sejmiku
Województwa
Podkarpackiego Nr WIOS-RZESZ
135/2014
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

