Uzasadnienie zawierające informacje o udziale
społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym projektu
Programu ochrony powietrza dla 4 stref województwa
kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia
wartości docelowych benzo(a)pirenu.

1. Wstęp
Raport stanowi udokumentowanie procesu opracowania oraz opiniowania i konsultacji
społecznych przeprowadzonych w ramach procesu uchwalania Programu ochrony powietrza
dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości
docelowych benzo(a)pirenu. Celem niniejszego raportu jest podsumowanie przebiegu całego
procesu konsultacji i opiniowania w ramach opracowywania Programu oraz zgłoszonych
w jego trakcie uwag, sugestii i opinii. Podstawą sporządzenia niniejszego raportu jest
art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U z 2016 r. poz. 353).
Konsultacje społeczne mają na celu zaangażowanie społeczeństwa w proces tworzenia
strategicznych dokumentów dla województwa, przez co każdy zainteresowany może mieć swój
udział w całym procesie opracowywania dokumentu i wspólnie z organami samorządowymi
tworzyć strategiczne dla województwa dokumenty programowe.
Ustawa Prawo ochrony środowiska1 w art. 91 ust. 9 wskazuje konieczność zapewnienia udziału
społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie Programu ochrony
powietrza.

2. Organizacja procesu opracowania i uchwalenia Programu ochrony
powietrza
2.1.Informowanie społeczeństwa
W związku z powyższym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 17 czerwca
2015 roku podał do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu,
w prasie o zasięgu regionalnym województwa kujawsko-pomorskiego oraz przesłał z prośbą
o wywieszenie na tablicach ogłoszeń wszystkich urzędów miast, starostw powiatowych
i gmin województwa kujawsko-pomorskiego informację o opracowaniu projektu zmiany
„Programu ochrony powietrza dla 15 stref województwa kujawsko-pomorskiego pod
względem przekroczeń docelowych benzo(a)pirenu” wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko. Do publicznej wiadomości podano również informacje o:
•
•
•
•

1

możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu,
w którym jest ona wyłożona do wglądu,
możliwości składania uwag i wniosków,
sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 23-dniowy
termin ich składania.
organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz o sposobie, w jaki mogą być
wnoszone uwagi i wnioski.

Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.

2.2.Konsultacje społeczne
W ramach konsultacji społecznych zorganizowano w dniu 24 czerwca 2015 roku spotkanie
informacyjne na temat projektu zmiany „Programu ochrony powietrza dla 15 stref
województwa
kujawsko-pomorskiego
pod
względem
przekroczeń
docelowych
benzo(a)pirenu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w czasie, którego wpłynęła
uwaga, aby ww. Program był nowym dokumentem pod nazwą: „Program ochrony powietrza
dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości
docelowych benzo(a)pirenu.” Uwaga ta została uwzględniona.

2.3.Opiniowanie
Zgodnie z art. art. 91 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska w dniu 8 stycznia 2016 r.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął projekt Uchwały Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla
4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości
docelowych benzo(a)pirenu” oraz skierował do właściwych wójtów, burmistrzów,
prezydentów i starostów, celem opiniowania.
Zgodnie z art. 91 ust. 6 ww. ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta byli
zobowiązani do wydania opinii w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu Programu.
W przypadku niewydania opinii w ww. terminie, zgodnie z art. 91 ust. 6a uważa się, że projekt
Programu został zaakceptowany. Podczas procesu opiniowania wpłynęły opinie do Programu
zawierające uwagi i wnioski do wprowadzenia do dokumentu. Zestawienie wszystkich
zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich zostało ujęte w poniższej tabeli.

Zestawienie uwag i odniesienie do zgłaszanych opinii w ramach procesu opiniowania i konsultacji społecznych.
LP. Data pisma

Zgłaszający

Część dokumentu

Odnosi się do
fragmentu

Projekt Uchwały Sejmiku
Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie
programu ochrony powietrza
dla 4 stref województwa
kujawsko-pomorskiego
ze względu na przekroczenia
wartości docelowych
benzo(a)pirenu

1

Burmistrz Miasta
12.02.2016 i Gminy w Nakle
nad Notecią

Załącznik nr 2 do Uchwały

Treść uwagi

Uwzględnienie

Komentarz

TAK

Zapis ten został dostosowany
do wymogów stawianych przez
programy Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska, dodano
uzupełniający zapis „Brak
możliwości zmiany wymienionego
dzięki dofinansowaniu źródła ciepła
na inne w okresie 10 lat od daty
instalacji; za wyjątkiem źródeł
o wyższych parametrach
emisyjnych od poprzedniego
urządzenia”

Postanawia się pozytywnie
zaopiniować po uwzględnieniu
poniższych uwag:
Pkt 9 i 10:
"9) Brak możliwości
zmiany wymienionego
dzięki dofinansowaniu
źródła ciepła na inne w
okresie 10 lat od daty
instalacji;
10) Możliwość
przeprowadzenia
kontroli przez organy
gminy czy miasta
sposobu użytkowania
źródła ciepła, w okresie
10 lat od dnia instalacji "

W treści jest niewłaściwie określony
okres trwałości osiągniętego efektu
ekologicznego, gdyż nie koreluje on
z zasadami określonymi w
programach dofinansowań
realizowanych przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej oraz
WFOŚiGW w Toruniu. Ponadto
zapis ten zabraniać będzie również
wymiany kotła na instalacje lub
urządzenie o wyższych parametrach
emisyjnych.

LP. Data pisma

Zgłaszający

Część dokumentu

"Harmonogram rzeczowofinansowy działań
naprawczych dla stref
województwa kujawskopomorskiego"

2 11.02.2016

Starostwo
Powiatowe
w Nakle nad
Notecią

Projekt Uchwały Sejmiku
Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie
programu ochrony powietrza
dla 4 stref województwa
kujawsko-pomorskiego ze
względu na przekroczenia
wartości docelowych
benzo(a)pirenu

Odnosi się do
fragmentu
Opisy sposobu działań
polegających na:
"Wprowadzeniu zapisów
do miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego:
- dla centrum miasta zakaz instalowania
kominków,
- dla nowych budynków
jednorodzinnych stosowanie ogrzewania
proekologicznego: sieć
ciepłownicza, gaz lub
pompy ciepła."

Całość

Treść uwagi

Uwzględnienie

Zastosowanie takiego zapisu
(szczególnie dla gmin strefy
kujawsko-pomorskiej) w wielu
przypadkach będzie zapisem
niewykonalnym z uwagi na brak
odpowiedniej infrastruktury. W
związku z tym należałoby uogólnić
zapis np. warunkiem stosowania
ogrzewania ekologicznego
niskoemisyjnego.

Postanawia się pozytywnie
zaopiniować pod warunkiem
uwzględnienia poniższych uwag:
W obszarze przekroczeń poziomu
docelowego benzo(a)pirenu w
strefie kujawsko-pomorskiej
znajdują się aż 4 gminy z terenu
powiatu nakielskiego: Kcynia,
Naklo nad Notecią, Sadki i Szubin.
W ostatnich latach największy
średnioroczny poziom stężeń
rejestrowany jest w Nakle nad
Notecią ( w 2011 poziom ten
przekroczył wartość docelową
ponad 8-krotnie, a w określonych
dniach 15-21.11.2011 maksymalne
stężenie średniodobowe B(a)P
przekroczyło 37-krotnie poziom
docelowy ). Taka sytuacja
powoduje, iż mając świadomość
określonych, bardzo realnych
zagrożeń dla zdrowia i życia
mieszkańców powiatu nakielskiego

Komentarz

Uwaga została uwzględniona i zapis
został zmieniony, jednakże z
zachowaniem definicji ogrzewania
ekologicznego, niskoemisyjnego,
ponieważ w tym zakresie bardzo
często będą uwzględniane również
kotły węglowe zasypowe,
spełniające najniższą normę
w zakresie standardu emisyjnego.

częściowo

Ograniczenie emisji benzo(a)pirenu
i doprowadzenie do poziomu
docelowego jest celem realizacji
Programu ochrony powietrza.
Wyznacza on cele i zadania dla
wskazanych obszarów, które
przyczynią się do poprawy jakości
powietrza na danym terenie.
Jednakże odpowiedzialność za
realizację leży na samorządach,
które poprzez finansowe programy
wsparcia mogą realizować działania
naprawcze. Zadaniem powiatu w
tym zakresie jest szeroko rozumiana
edukacja ekologiczna, a także
skupienie się na zastosowaniu
ekologicznych źródeł ciepła w
obiektach użyteczności publicznej.
Kolejnym elementem jest również
informacja przekazywana
społeczeństwu o jakości powietrza
w regionie za sprawą Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego.

LP. Data pisma

3

15.02.2016

Zgłaszający

Prezydent Miasta
Inowrocławia

Część dokumentu

Projekt Uchwały Sejmiku
Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie
programu ochrony powietrza
dla 4 stref województwa
kujawsko-pomorskiego ze
względu na przekroczenia
wartości docelowych
benzo(a)pirenu

Odnosi się do
fragmentu

Całość

Treść uwagi
wnoszę o podjęcie szczególnych
ponadstandardowych działań
przywracających na naszym terenie
poziom docelowy benzo(a)pirenu w
powietrzu oraz ujęcie ich na
właściwym miejscu w
harmonogramie rzeczowofinansowym dla działań
naprawczych. Oczekujemy daleko
idącej pomocy w realizacji
wszystkich priorytetów dotyczących
ograniczenia emisji komunalnobytowej, w tym termomodernizacji
obiektów użyteczności publicznej,
wymiany źródeł ciepła (ciepło
sieciowe oraz gaz sieciowy ) i
działań z zakresu edukacji
ekologicznej, a także efektywnego
tworzenia warunków do
wykorzystania wszystkich
dostępnych źródeł wsparcia
finansowego.
Informuję, iż opiniuję negatywnie
projekt uchwały Sejmiku
Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie określenia
programu ochrony powietrza dla 4
stref województwa kujawskopomorskiego ze względu na
przekroczenia wartości docelowych
benzo(a)pirenu.
Podstawą opracowania ww.
programu są poziomy
zanieczyszczenia powietrza
benzo(a)pirenem pochodzące z 2013
r., podczas gdy od kwietnia 2015
roku dostępne są dane za rok 2014.
Wobec powyższego dane wyjściowe
zawarte w przedstawionym
projekcie uważam za nieaktualne.

Uwzględnienie

Komentarz

NIE

Projekt Programu ochrony
powietrza odnosi się do oceny
jakości powietrza w województwie
za 2013 rok i był sporządzany w
końcówce roku 2014 i na początku
roku 2015, gdy zarząd
województwa nie był jeszcze w
posiadaniu oceny jakości powietrza
za rok 2014. Dlatego też nie zostały
uwzględnione pomiary jakości
powietrza wykonywane przez
WIOŚ w Toruniu za 2014 rok.
Oczywiście taka sytuacja wskazuje
na występowanie problemu z
jakością powietrza, co szczególnie
rzutuje na obszary uzdrowiskowe.
Zadaniem Sejmiku jest wskazanie
działań, które pozwolą na

LP. Data pisma

Zgłaszający

Część dokumentu

Odnosi się do
fragmentu

Treść uwagi
Jest to szczególnie widoczne w
przypadku średniorocznego stężenia
benzo(a)pirenu w Inowrocławiu i
Ciechocinku, a w więc miastach, w
których jakość powietrza ma
wyjątkowe znaczenie. W
opiniowanym dokumencie poziom
benzo(a)pirenu dla Inowrocławia
wynosił 0,6 µg/m3 a dla
Ciechocinka 1,2 µg/m3 (przy
dopuszczalnym poziomie
wynoszącym 1 µg/m3) Natomiast
wg danych z 2014 roku poziomy
benzo(a)pirenu dla tych miast
wynosiły odpowiednio 1,8 µg/m3
oraz 2,7 µg/m3.
Ponad trzykrotny wzrost poziomu
zanieczyszczenia benzo(a)pirenu w
ciągu roku powinien znaleźć swoje
odzwierciedlenie w działaniach
przewidzianych do realizacji
zawartych w opiniowanym
projekcie. W zakresie miast
uzdrowiskowych, ze względu na
konieczność zachowania ich statusu.
Sejmik Województwa powinien
podejmować bardziej zdecydowane
kroki, ze szczególnym
uwzględnieniem możliwości
prawnych jakie daje nowelizacja
Prawa ochrony środowiska z
zeszłego roku.

Uwzględnienie

Komentarz
osiągnięcie docelowych poziomów
substancji jaką jest benzo(a)piren,
co zgodnie z przepisami może być
osiągnięte bez ponoszenia
niewspółmiernych kosztów w
stosunku do osiąganych wyników.
Główne działanie naprawcze
skierowane jest jednak na
samorządy, których obowiązkiem
wynikającym z Programu ochrony
powietrza będzie prowadzenie
działań naprawczych na danym
terenie, przy współudziale
finansowym odpowiednich
jednostek jak NFOŚiGW,
WFOŚiGW oraz przy udziale
środków z RPO.
Nowelizacja Prawa ochrony
środowiska daje nowe możliwości
Sejmikowi, ale należy w pierwszej
kolejności określić jaki zakres tych
bardziej zdecydowanych kroków
może być przeprowadzony w skali
stref i województwa.

LP. Data pisma
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12.02.2016

09.02.2016

Zgłaszający

Starosta
Inowrocławski

Urząd Gminy
Rojewo

Część dokumentu

Projekt Uchwały Sejmiku
Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie
programu ochrony powietrza
dla 4 stref województwa
kujawsko-pomorskiego ze
względu na przekroczenia
wartości docelowych
benzo(a)pirenu

Odnosi się do
fragmentu

Treść uwagi

Postanawiam zaopiniować
pozytywnie projekt uchwały pod
warunkiem wykreślenia organu
wykonawczego powiatu, jako
Harmonogram
jednostki realizującej działania
rzeczowo-finansowy
kontrolne (KPsKPKON), oraz
działań naprawczych dla działania mające na celu
stref województwa
ograniczenie emisji komunalnokujawsko-pomorskiego bytowej (KPsKPPZP) w
harmonogramie rzeczowo finansowym działań naprawczych
dla stref województwa kujawskopomorskiego.

W załączniku nr 1 do
Należy doprecyzować, czy jest to 98
gmin, czy 84 i je wymienić.
wspomnianej wyżej
uchwały w tabeli pn.:
„Obszary przekroczeń
poziomu B(a)P w strefie
kujawsko - pomorskiej"
zostało wskazane, że
przekroczenia
benzo(a)pirenu
wystąpiło na obszarze 98
gmin tejże strefy i
zostały wymienione
Załącznik nr 1 do ww Uchwały tylko 84 gminy.
Projekt Uchwały Sejmiku
Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie
Dział: Wyniki pomiarów
programu ochrony powietrza jakości powietrza w
dla 4 stref województwa
zakresie benzo(a)pirenu,
kujawsko-pomorskiego ze
podrozdział Pomiary
względu na przekroczenia
zanieczyszczenia
Można byłoby wymienić wszystkie
klasy stref sporządzonych w 2013 r.
wartości docelowych
powietrza
benzo(a)pirenu
benzo(a)pirenu w 2013 r. aby mieć jasny obraz innych stref.

Uwzględnienie

Komentarz

TAK

TAK

Lista gmin została zweryfikowana
i doprecyzowana.

TAK

Dodano na str. 51 podrozdział
Podsumowanie, w którym zebrano
wszystkie klasy stref
w województwie kujawskopomorskim, w podziale na ostatnie
5 lat

LP. Data pisma

Zgłaszający

Część dokumentu

Załącznik nr 2 do ww.
Uchwały

Odnosi się do
fragmentu

Treść uwagi

W załączniku nr 2 do
uchwały wskazano, że w
strefie kujawsko pomorskiej jest 96 gmin
w których w wyniku
modelowania
odnotowano obszary
przekroczeń stężeń
Należy uszczegółowić zapis
średniorocznych
dotyczący ile gmin jest wskazanych,
benzo(a)pirenu.
że takie przekroczenia wystąpiły.
Należy doprecyzować zapis
odnośnie kontroli przez straż
miejską/gminną lub upoważnionych
Rozdział 6.1 Kod
pracowników gospodarstw
działania: KPAgBKON. domowych w zakresie
KPmToKON,
przestrzegania zakazu spalania
KPmWIKON,
odpadów w kotłach i piecach i
KPsKPKOW
nakładania mandatów za spalanie
odpadów, ponieważ pracownicy
gmin nie posiadają uprawnień do
nakładania mandatów.

Uwzględnienie
TAK

Lista gmin została zweryfikowana
i wszystkie gminy zostały
wymienione w załączniku nr 1.

TAK

Zapisy te zostały doprecyzowane
w jakim zakresie możliwe jest
wykonywanie kontroli oraz
nakładanie mandatów w zakresie
spalania odpadów.

-

"Harmonogram
rzeczowo-finansowy
działań naprawczych dla
stref województwa
kujawsko-pomorskiego"
"Harmonogram rzeczowofinansowy działań
naprawczych dla stref
województwa kujawskopomorskiego"

W związku z brakiem określenia,
czy Gmina Rojewo należy do gmin
gdzie benzo(a)piren ma swoje
przekroczenia na dzień dzisiejszy
nie jest w stanie odnieść się do
haromonogramu rzeczowo finansowego działań naprawczych
dla stref województwa kujawsko pomorskiego wskazanego w
załączniku nr 2 powołanej na
wstępie uchwały.

Komentarz

Po rozkładzie stężeń
średniorocznych benzo(a)pirenu
przedstawionym na str. 27
załącznika nr 1 widać, że w gminie
Rojewo wyznaczono obszar
przekroczenia, jednak gmina została
omyłkowo pominięta w tabeli na str.
25.
W związku z powyższym gminę
Rojewo dopisano w tabeli z
obszarami przekroczeń poziomu
docelowego B(a)P w strefie
kujawsko-pomorskiej na str. 25
załącznika nr 1 do uchwały

LP. Data pisma

Zgłaszający

Część dokumentu

Projekt Uchwały Sejmiku
Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie
programu ochrony powietrza
dla 4 stref województwa
kujawsko-pomorskiego ze
względu na przekroczenia
wartości docelowych
benzo(a)pirenu

6

11.02.2016

Odnosi się do
fragmentu

Opis obszaru
przekroczeń poziomu
docelowego B(a)P w
strefie kujawskopomorskiej o kodzie
KP13skpBaPa01

Treść uwagi

Całość

W zakresie benzo(a)pirenu WIOŚ
nie stwierdził przekroczenia norm
zanieczyszczenia powietrza na
terenie miasta Chełmna. Miasto
Chełmno nie zostało
zakwalifikowane przez WIOŚ w
Bydgoszczy do stref zaliczonych do
klasy C w zakresie stężenia
benzo(a)pirenu w powietrzu (kod
strefy PL0404, kryterium BaP(rok)
wobec czego nie powinno zostać
objęte Programem Ochrony
Powietrza w tym zakresie.

Komentarz

TAK

Lista gmin na których występują
obszary przekroczeń została
zweryfikowana pod względem
podziału administracyjnego na
gminę wiejską i miejską.

NIE

Miasto Chełmno położone jest
powiacie chełmińskim, który należy
do strefy kujawsko-pomorskiej.
WIOŚ nie stwierdził przekroczenia
norm, ponieważ na terenie miasta
Chełmno nie znajduje się stacja
monitoringu jakości powietrza. Nie
oznacza to jednak, iż problem
jakości powietrza nie występuje.
Proces modelowania
matematycznego jakości powietrza,
które wykonywane jest w ramach
opracowania Programu ochrony
powietrza wskazuje na inne obszary
poza tymi, gdzie prowadzony jest
monitoring. Kwalifikacja do strefy
C jest dla całej strefy kujawskopomorskiej na podstawie sieci
pomiarowej i stanowisk w innych
miejscowościach strefy.

Postanawia się pozytywnie
zaopiniować pod warunkiem
uwzględnienia poniższych uwag:
W opisie obszaru przekroczeń
poziomu docelowego B(a)P w
strefie kujawsko-pomorskiej o
kodzie KP13skpBaPa01 nie
uwzględniono, że administracyjnie
występują dwie odrębne gminy:
Gmina Chełmno (wiejska) i Gmina
Miasto Chełmno (miejska).

Burmistrz Miasta
Chełmna

Projekt Uchwały Sejmiku
Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie
programu ochrony powietrza
dla 4 stref województwa
kujawsko-pomorskiego ze
względu na przekroczenia
wartości docelowych
benzo(a)pirenu

Uwzględnienie

LP. Data pisma

Zgłaszający

Część dokumentu

Odnosi się do
fragmentu

Całość

Uchwała pt. „Określenie
sposobu sporządzania
sprawozdań z realizacji działań
Załącznik nr 4
naprawczych przewidzianych
w Programie w danym roku dla
benzo(a)pirenu"

Treść uwagi

Uwzględnienie

Komentarz

Działania niezbędne do
przywrócenia poziomu docelowego
benzo(a)pirenu w powietrzu nie
powinny jednoznacznie zakazywać
używania paliw stałych. Powinny
zostać uwzględniane możliwości
technologiczne pozwalające na
maksymalne ograniczenie emisji
(np. normy spełniające warunki
niskoemisyjnego spalania), które
dopuszczają instalację źródeł
ogrzewania opalanych np. biomasą.
Należy doprecyzować, czy
obowiązek sprawozdawczy dotyczy
wszystkich jednostek samorządu
terytorialnego wchodzących w skład
strefy kujawsko-pomorskiej, czy
tylko miast i gmin, na terenie
których stwierdzono przekroczenia
benzo(a)pirenu. W naszej ocenie
programem objęte powinny być
tylko gminy i miasta, których
problem przekroczenia norm
zanieczyszczeń dotyczy
bezpośrednio i zostało to
potwierdzone badaniami
pomiarowymi.

TAK

Działania naprawcze odnoszące się
do planów zagospodarowania
przestrzennego zostały złagodzone
do określenia ogrzewania
ekologicznego nie powodującego
nadmiernej emisji zanieczyszczeń.

NIE

Sprawozdawczość dotyczy
wszystkich gmin i powiatów na
obszarze strefy kujawskopomorskiej, ze względu na to, że
część działań jest działaniami
wspomagającymi, które mają na
celu utrzymanie jakości powietrza
spełniającej normy.

LP. Data pisma

7

8

12.02.2016

12.02.2016

Zgłaszający

Wójt Gminy
Chełmno

Część dokumentu

Projekt Uchwały Sejmiku
Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie
programu ochrony powietrza
dla 4 stref województwa
kujawsko-pomorskiego ze
względu na przekroczenia
wartości docelowych
benzo(a)pirenu

Prezydent
Grudziądza
Załącznik nr 1

Odnosi się do
fragmentu

Załącznik nr 4

Zapisy dotyczące terenu
obejmującego
przekroczenia
benzo(a)pirenu

Treść uwagi

Uwzględnienie

Komentarz

Postanawiam zaopiniować
pozytywnie projekt uchwały
Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie określenia
programu ochrony powietrza dla 4
stref województwa kujawskopomorskiego za względu na
przekroczenia wartości docelowych
benzo(a)pirenu pod warunkiem
uwzględnienia następującej uwagi:
W załączniku nr 4 do uchwały pt.
„Określenie sposobu sporządzania
sprawozdań z realizacji działań
naprawczych przewidzianych w
Programie w danym roku dla
benzo(a)pirenu" należy
doprecyzować, czy obowiązek
sprawozdawczy dotyczy wszystkich
jednostek samorządu terytorialnego
wchodzących w skład strefy
kujawsko-pomorskiej, czy tylko
miast i gmin, na terenie których
stwierdzono przekroczenia
benzo(a)pirenu. W naszej ocenie
programem objęte powinny być
tylko gminy i miasta, których
problem przekroczenia norm
zanieczyszczeń dotyczy
bezpośrednio i zostało to
potwierdzone badaniami
pomiarowymi.

NIE

Sprawozdawczość dotyczy
wszystkich gmin i powiatów na
obszarze strefy kujawskopomorskiej, ze względu na to, że
część działań jest działaniami
wspomagającymi, które mają na
celu utrzymanie jakości powietrza
spełniającej normy. Niezależnie od
tego czy gmina jest w obszarze
przekroczeń, czy nie powinna
realizować edukację ekologiczną
i jeśli takie działania są prowadzone
a wpływają na jakość powietrza,
powinny być sprawozdawane.

TAK

Zapisy zostały ujednolicone. Lista
gmin na których występują obszary
przekroczeń została zweryfikowana
pod względem podziału
administracyjnego na gminę wiejską
i miejską.

Należy ujednolicić zapisy dotyczące
terenu obejmującego przekroczenia
benzo(a)pirenu, dotyczące miasta na
prawach powiatu Grudziądz.

LP. Data pisma

Zgłaszający

Część dokumentu

Odnosi się do
fragmentu

"Ogólne wytyczne do
regulaminów
określających zasady
finansowania" - pkt 5 lit.
c (kotły na paliwo stałe
zasilane automatycznie)
oraz „Działania
niezbędne do
przywrócenia poziomu
docelowego
benzo(a)pirenu w
powietrzu" - punkt 2.
Załącznik nr 2
„Uwzględnienie, w
nowopowstających lub
zmienianych planach
zagospodarowania
przestrzennego oraz na
etapie wydawania
decyzji o warunkach
zabudowy, zachowania
terenów zielonych oraz
określonych wymogów
ochrony powietrza.
Wprowadzenie zapisów
do miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego:
- dla centrum miasta zakaz instalowania
kominków,
- dla nowych budynków
jednorodzinnych stosowanie ogrzewania
proekologicznego: sieć
Tabela "Harmonogram
rzeczowo-finansowy…" strefa ciepłownicza, gaz lub
pompy ciepła ".
kujawsko-pomorska: Lp. 2

Treść uwagi

Uwzględnienie

Komentarz

TAK

Zapis dotyczący zakaz stosowania
paliw stałych w planach
zagospodarowania przestrzennego
został złagodzony i określony jako
„stosowanie ekologicznych źródeł
spalania paliw, nie powodujących
nadmiernej emisji zanieczyszczeń.”

TAK

Zapisy zostały uwzględnione
i zmienione.

Brak spójności w zapisach
dotyczących ..Ogólnych
wytycznych do regulaminów
określających zasady finansowania:
pkt 5 lit. c" (kotły na paliwo stałe
zasilane automatycznie) z
„Działaniami niezbędnymi do
przywrócenia poziomu docelowego
benzo(a)pirenu w powietrzu" punkt 2.

Tego typu zapisy są nadużyciem i w
planie miejscowym nie można
wskazywać tylko tego rodzaju
ogrzewania.
Proszę o wprowadzenie zapisów
cytowanych poniżej:
np.: ustala się nakaz stosowania
niskoemisyjnych systemów
grzewczych oraz z odnawialnych
źródeł energii (np.: kolektory
słoneczne, pompy ciepła, ilp.): lub z
indywidualnych źródeł z
wykorzystaniem paliw
nieemisyjnych lub niskoemisyjnych.

LP. Data pisma

Zgłaszający

Część dokumentu

Tabela na stronie 97. Lp.3

9

Prezydent Miasta
11.02.2016
Torunia

Harmonogram rzeczowofinansowym działań
naprawczych na rzecz
ograniczenia emisji
komunalno-bytowych
Projekt Uchwały Sejmiku
Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie
programu ochrony powietrza
dla 4 stref województwa
kujawsko-pomorskiego ze
względu na przekroczenia
wartości docelowych
benzo(a)pirenu

Odnosi się do
fragmentu

Tabela na stronie 97.
Lp.3 (edukacja
ekologiczna)

tab. w zal.2 str.92
Część dot. Miasta
Torunia

zapisy dot. wymogów
ochrony powietrza

Treść uwagi

Uwzględnienie

Komentarz

Prośba o wykreślenie kwoty 30 tys.
zł /gminę z tabeli. Każda gmina
powinna sama decydować o
wielkości kosztów realizacji zadania
w miarę swoich możliwości
finansowych.
Opiniuję negatywnie zapis w postaci
priorytetu 2: Wymiana urządzeń
niskosprawnych zasilanych innymi
paliwami. Zgodnie z tym zapisem
zobowiązuje się tut. organ do
prowadzenia działań na rzecz
wymiany starych, niskosprawnych
urządzeń opalanych gazem czy
olejem na nowe urządzenie lub
podłączenie do sieci ciepłowniczej,
co jest ekonomicznie
nieuzasadnione w stosunku do
uzyskanych elektów ekologicznych.
Ponadto w kierunkach działania w
ramach ograniczenia emisji
komunalno-bytowej (kod działania
KPmToPZP) wnioskuję o
doprecyzowanie zapisów dot.
wymogów ochrony powietrza jakie
powinny być uwzględniane w
nowopowstających lub zmienianych
planach zagospodarowania
przestrzennego i na etapie
wydawania decyzji o warunkach
zabudowy.

TAK

Wskazano, że koszty według
kosztorysów i zadań własnych gmin
lub powiatów

TAK

Zapis zmieniono.

TAK

Zapisy zostały doprecyzowane
w zakresie określenia czego zapis
w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego powinien dotyczyć
i jakie warunki uwzględniać.

LP. Data pisma

Zgłaszający

Część dokumentu

Odnosi się do
fragmentu

Treść uwagi

Wskazanie jest zbyt ogólne.
Obejmuje różnego rodzaju tereny
zielone np. porośnięte murawami,
zakrzaczeniami nie
przedstawiającymi większej
wartości ochronnej. Zastosowanie
Uwzględnienie
tego ustalenia uzasadnione jest tylko
zachowania terenów
w przypadku gdy taka zieleń
zielonych
(wartościowa lub mająca znaczenie
dla stanu aerosanitaniego terenu)
faktycznie występuje na danym
terenie, z uwzględnieniem
planowanego przeznaczenia i zasad
jego gospodarowania.
Zbyt ogólne wskazanie, sprzeczne z
zakresem rzeczowym wymaganym
w ustaleniach planu. Jednym z
obligatoryjnych ustaleń jest bowiem
Uwzględnienia
określenie w/w zasad ochrony
określonych wymogów
środowiska oraz zasad modernizacji,
ochrony powietrza
rozbudów)' i budowy systemów
infrastruktury technicznej
obejmujących ustalenia dotyczące
m.in. zaopatrzenie w energię cieplną
Wskazanie nie znajduje
uzasadnienia merytorycznego. Jest
zbyt szczegółowym wskazaniem
systemu, który przy odpowiedniej
Wprowadzenie zakazu technologii i z zastosowaniem
instalowania kominków - wysokiej jakości paliwa - nie
dla centrum miasta
stanowi zagrożenia dla jakości
powietrza. Również pojęcie
„centrum miasta" Wymaga
doprecyzowania kryteriów jego
wyznaczania.

Uwzględnienie

Komentarz

TAK

Uzasadnienie zachowania terenów
zielonych zostało dodane do zapisu
odnośnie działania. Zapis ten miał
na cel utrzymanie obszarów
zielonych w miastach, które
stanowią naturalne obszary
ograniczania emisji i bardzo często
znajdują się również w korytarzach
przewietrzania miasta.

TAK

Zapisy zostały doprecyzowane aby
były zgodne z wymogami
opracowania planów i dotyczyły
zachowania zasad ochrony
środowiska w tym szczególnie
ochrony powietrza: zachowanie
obszarów korytarzy przewietrzania
miast, czy stosowanie
ekologicznych systemów
grzewczych.
Zapis odnośnie ograniczenia został
zmieniony.

TAK

LP. Data pisma

Zgłaszający

Część dokumentu

Załącznik nr 3

Odnosi się do
fragmentu

Treść uwagi

Wprowadzenie nakazu stosowania
ogrzewania proekologicznego: sieci
ciepłowniczej, gazu, lub pomp
ciepła - dla nowych budynków
jednorodzinnych jest wskazaniem
zbyt szczegółowym. Wymienia
bowiem tylko niektóre z nośników
energii cieplnej, co przy szybko
rozwijających się technologiach
może w sposób nieuzasadniony,
Wprowadzenie nakazu
ograniczyć prawa rzeczowe
stosowania ogrzewania
użytkowników. Proponuję
proekologicznego
określenie zasady, iż zaopatrzenie w
energię cieplną odbywać się będzie
z sieci ciepłowniczej (o ile jest to
ekonomicznie i technicznie
uzasadnione) lub z urządzeń
lokalnych lub indywidualnych przy
zastosowaniu paliw i technologii
zapewniających minimalne
wskaźniki emisji substancji do
powietrza lub bezemisyjnych.
Wnoszę również o sprecyzowanie
zapisu w załączniku nr 3 do
Uchwały dotyczącego
przekazywania informacji o
Przekazywanie
wydawanych decyzjach
informacji o
administracyjnych m.in.
wydawanych decyzjach pozwoleniach na wprowadzanie
administracyjnych
zanieczyszczeń do powietrza,
pozwoleniach zintegrowanych o
zakres niezbędnych informacji,
które powinny być przekazywane
organowi przyjmującemu Program.

Uwzględnienie

Komentarz

TAK

Zapisy zostały zmienione.

TAK

Został w zapisach wskazany art. 84
ust. 2 pkt.7 ustawy POŚ wskazujący
na konieczność przekazywania
organowi przyjmującemu program
informacji o wydawanych decyzjach
mających wpływ na realizację
programu.

LP. Data pisma

10 09.02.2016

Zgłaszający

Starostwo
Powiatowe w
Toruniu

Część dokumentu
Projekt Uchwały Sejmiku
Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie
programu ochrony powietrza
dla 4 stref województwa
kujawsko-pomorskiego ze
względu na przekroczenia
wartości docelowych
benzo(a)pirenu

Załącznik do uchwały

Załącznik nr 3 do Uchwały

11

Odnosi się do
fragmentu

Wójt Gminy
25.01.2016 Pruszcz

Projekt Uchwały Sejmiku
Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie
programu ochrony powietrza
dla 4 stref województwa
kujawsko-pomorskiego ze
względu na przekroczenia
wartości docelowych
benzo(a)pirenu

str. 97, tabelka, pkt 3 organy wykonawcze
powiatów dla sposobu
działania

Obowiązki organów i
podmiotów
zlokalizowanych na
terenie stref objętych
Programem

Treść uwagi

Postanawiam zaopiniować
pozytywnie przedłożony projekt
uchwały z następującymi uwagami:
wykreślić z tabelki -organy
wykonawcze powiatów dla sposobu
działania: „kontrola nad strażą
miejska...."
Proponuję zapis, iż gminy na
obszarach na których nie
odnotowano przekroczeń
docelowych B(a)P w strefie
kujawsko-pomorskiej nie są
zobowiązane do przedkładania
rocznych sprawozdań z Programu
ochrony powietrza, tym bardziej, iż
w harmonogramie rzeczowofinansowym dla stref województwa
kujawsko-pomorskiego wpisane
zostały działania dla gmin, w
których występują obszary
przekroczeń stężeń docelowych
benzo(a)pirenu.
Pozostałe zapisy w uchwale
Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie określenia
programu ochrony powietrza dla 4
stref województwa KujawskoPomorskiego ze względu na
przekroczenia wartości docelowych
benzo(a)pirenu opiniuję pozytywnie.

Uwzględnienie

TAK

Komentarz

Zapis został zmieniony.

Sprawozdawczość dotyczy
wszystkich gmin i powiatów
na obszarze strefy kujawskopomorskiej, ze względu na to,
że część działań jest działaniami
wspomagającymi, które mają na
celu utrzymanie jakości powietrza
spełniającej normy. Niezależnie od
tego czy gmina jest w obszarze
przekroczeń, czy nie powinna
realizować edukację ekologiczną
i jeśli takie działania są prowadzone
a wpływają na jakość powietrza,
powinny być sprawozdawane.

LP. Data pisma
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Zgłaszający

Wójt Gminy
26.01.2016 Osielsko

Część dokumentu

Projekt Uchwały Sejmiku
Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie
programu ochrony powietrza
dla 4 stref województwa
kujawska-pomorskiego ze
względu na przekroczenia
wartości docelowych
benzo(a)pirenu

Odnosi się do
fragmentu

Treść uwagi

Uwagi: zapis na str. 28 wers 13
załącznika nr 1 do uchwały, tj.:
„Największe zawartości frakcji
PM2,5 w TSP w Polsce występują w
przypadku procesów produkcyjnych
(ok. 54%), oraz w sektorze
komunalno-bytowym (ok. 35%).
Analizując udział frakcji pyłu PM2,5
w pyle PM10 warto zwrócić uwagę,
że jest on największy przy
transporcie
drogowym,
gdzie
stanowi ok. 90%. Należy przy tym
podkreślić, że znaczna część emisji
Projekt Uchwały
pyłu z transportu drogowego
Sejmiku Województwa pochodzi z procesów innych niż
Kujawsko-Pomorskiego spalanie paliw, do których zaliczyć
w sprawie programu
można np. ścieranie opon i
ochrony powietrza dla 4 hamulców
oraz
ścieranie
stref województwa
nawierzchni dróg” i zapis na str. 88
kujawska-pomorskiego wers 17 (załącznik nr 2 str. 3), tj.:
ze względu na
„Ograniczenie emisji liniowej jest
przekroczenia wartości osiągane głównie poprzez poprawę
docelowych
stanu
technicznego
pojazdów
benzo(a)pirenu
poruszających się po drogach.
Parametry techniczne pojazdów będą
się sukcesywnie poprawiać wskutek
dostosowywania do wymogów
prawnych – nowe pojazdy są
rejestrowane
pod
warunkiem
spełniania
określonych
norm
emisyjnych. Działania w kierunku
ograniczania
emisji
liniowej
nie przyniosą jednak rezultatów
poprawy jakości powietrza dlatego
nie zostały ujęte w harmonogramie
działań”.
Cytaty wydają się sprzeczne

Uwzględnienie

Komentarz
Zapisy w załączniku nr 1 odnoszą
się do emisji pyłów, gdzie
faktycznie większa część pochodzi
z unoszenia pyłów z podłoża.
Natomiast benzo(a)piren powstaje w
wyniku spalania paliwa w silnikach
spalinowych i dlatego w załączniku
nr 2 jest określone, że ograniczenie
emisji liniowej osiągane jest przez
poprawę stanu technicznego
pojazdów. Aby jednoznacznie
określić różnicę, do załącznika nr 2
dodano wyrażenie „Ograniczenie
emisji benzo(a)pirenu ze źródeł
liniowych” w miejsce
„Ograniczenie emisji liniowej…”.

LP. Data pisma

13 28.01.2016

Zgłaszający

Burmistrz Janowca
Wielkopolskiego

Część dokumentu

Projekt Uchwały Sejmiku
Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie
programu ochrony powietrza
dla 4 stref województwa
kujawsko-pomorskiego ze
względu na przekroczenia
wartości docelowych
benzo(a)pirenu

Odnosi się do
fragmentu

Sposób działania
określony dla gmin w
których występują
obszary przekroczeń
stężeń docelowych
benzo(a)pirenu

Treść uwagi

Uwzględnienie

Sposób działania określony dla
gmin w których występują obszary
przekroczeń stężeń docelowych
benzo(a)pirenu, tj. wprowadzenie
zapisów do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego: dla nowych budynków
jednorodzinnych - stosowanie
ogrzewania proekologicznego:
wyłącznie sieci ciepłowniczej, gazu
lub pomp ciepła - w przypadku
Gminy Janowiec Wielkopolski jest
niedopuszczalne - na obszarze
naszej gminy nie występuje sieć
ciepłownicza oraz sieć gazu
ziemnego. Wobec powyższego nie
jest możliwe nakazanie
mieszkańcom stosowania tylko w/w
sposobów ogrzewania. Ponadto
zastosowanie pomp ciepła oraz
ogrzewania gazowego ze
zbiorników indywidualnych może
być w wielu przypadkach
niemożliwe ze względów
technicznych (zbyt mała
powierzchnia działek
przeznaczonych do zabudowy) oraz
ze względu na zbyt wysoki koszt
zastosowania tej metody
ogrzewania.
Sposób działania (kierunek
działania: ograniczenie emisji
komunalno-bytowej/kod działania:
KPsKPPZP) w wykazanych
obszarach przekroczeń powinien:
1) dotyczyć wyłącznie obszarów
przekroczeń - a nie terenów całej
gminy;
2) wprowadzać realne, możliwe do
zastosowania zapisy do

TAK

Komentarz
Zapisy te zostały zmienione
i wprowadzony zapis dotyczy
bardziej ogólnej definicji
ekologicznych źródeł spalania
paliw.

LP. Data pisma

Zgłaszający

Część dokumentu

Odnosi się do
fragmentu

Treść uwagi

Uwzględnienie

miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
oraz decyzji o warunkach zabudowy
-tj. zalecać stosowanie zapatrzenia
w ciepło poprzez instalowanie
urządzeń ogrzewania
proekologicznego m.in. ogrzewania
niskoemisyjnego o urządzeniach
wysokowydajnych w tym również
na paliwa stałe.

Wykazanie przekroczeń dla obszaru
wsi Juncewo, wsi typowo rolniczej
położonej na granicy województw
kujawsko-pomorskiego i
Wielkopolskiego. Wykazany obszar
dotyczy luźnej zabudowy
mieszkaniowej (ok. 25 budynków
mieszkalnych jednorodzinnych) bez
zabudowy o charakterze
przemysłowym. Wykazane
przekroczenia prawdopodobnie nie
są emitowane z terenu miejscowości
Juncewo tylko z obszarów gminy
przyległej- Damasławek. Wobec
powyższego nakaz stosowania na
tym obszarze tak rygorystycznych
nakazów jak instalowanie pomp
Wykazanie przekroczeń ciepła lub gazu jest
dla obszaru wsi Juncewo niedopuszczalne.

TAK

Komentarz

LP. Data pisma

Zgłaszający

Część dokumentu

Odnosi się do
fragmentu

Tabela Obszary przekroczeń
poziomu docelowego B(a)P w Rubryka Opis obszaru
strefie kujawsko-pomorskiej

Tabela Obszary przekroczeń
poziomu docelowego B(a)P w Rubryka Opis obszaru
strefie kujawsko-pomorskiej

14 12.02.2016

Wójt Gminy
Włocławek

Projekt Uchwały Sejmiku
Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie
programu ochrony powietrza
dla 4 stref województwa
kujawsko-pomorskiego ze
względu na przekroczenia
wartości docelowych
benzo(a)pirenu

Załącznik nr 4

Treść uwagi

Uwzględnienie

Komentarz

Użyto zapisu, cyt. „ Obszar 98 gmin
strefy kujawsko - pomorskiej:",
jednocześnie wymieniając te gminy.
Otóż liczba wymienionych gmin nie
odpowiada liczbie 98. Czy w
przypadku Włocławka zapis dotyczy
Gminy Włocławek, czy Gminy
Miasta Włocławek? Istnieje
konieczność
doprecyzowania zapisu.
Wskazana liczba 98 gmin nie jest
spójna z zapisem w Załączniku Nr 2
do Uchwały Działania mające na
celu poprawę stanu jakości
powietrza, w którym użyto
następującego stwierdzenia, cyt. „
Są to: aglomeracja bydgoska, strefa
miasto Toruń, strefa miasto
Włocławek oraz 96 gmin i miast
strefy kujawsko - pomorskiej"
Został nałożony m.in. na wójta
obowiązek przygotowania na
szczeblu gminnym corocznego
sprawozdania z redukcji emisji
powierzchniowej z sektora
komunalno - bytowego w ramach
systemu zachęt, zgodnie z
zamieszczonym wzorem. Wyrażam
zdanie, że proces tworzenia systemu
zachęt finansowych jest procesem
bardzo złożonym, rozciągniętym w
czasie, a jego efektywność jest
uzależniana od możliwości
finansowych gminy oraz możliwości
pozyskania innych źródeł
finansowania. Brak zatem takiego
systemu zachęt w gminie, opartego
na realnych możliwościach
finansowych, które są bardzo
ograniczone koniecznością realizacji

TAK

Lista gmin została doprecyzowana
i zweryfikowana biorąc pod uwagę
podział administracyjny.

TAK

Lista gmin została doprecyzowana
i zweryfikowana biorąc pod uwagę
podział administracyjny.

NIE

Program ochrony powietrza nie jest
programem dotyczącym przestrzeni
czasowej jednego roku, dlatego też
należy wziąć pod wagę fakt, iż w
latach kolejnych możliwa będzie
realizacja działań naprawczych
włączając stosowanie zachęt
finansowych dla mieszkańców,
przez co przedłożenie sprawozdania
również daje możliwość weryfikacji
procesów realizacji działań
naprawczych.

LP. Data pisma

Zgłaszający

Część dokumentu

Odnosi się do
fragmentu

Treść uwagi

Uwzględnienie

Komentarz

innych zadań, uniemożliwi w
znacznym stopniu przekazywanie
corocznych sprawozdań, zgodnie z
proponowanym wzorem (Załącznik
Nr 4).

Projekt Uchwały Sejmiku
Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie
programu ochrony powietrza
dla 4 stref województwa
kujawsko-pomorskiego ze
względu na przekroczenia
wartości docelowych
benzo(a)pirenu

15 10.02.2016

Urząd Gminy
Lubanie

Załącznik nr 4

Projekt Uchwały Sejmiku
Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie
programu ochrony powietrza
dla 4 stref województwa
kujawsko-pomorskiego ze
względu na przekroczenia
wartości docelowych
benzo(a)pirenu
Załącznik nr 4

Zasadnym jest. w kontekście
zróżnicowanych możliwości gminy
dotyczących opracowania systemu
zachęt finansowych do wymiany
systemów grzewczych, nadanie
niektórym zapisom załącznika Nr 4
charakteru fakultatywności, a nie
obligatoryjności.
Proszę o doprecyzowanie w
programie (w załączniku nr 4)
informacji czy gminy, w których nie
występują obszary przekroczeń
poziomu docelowego B(a)P są też
zobowiązane do sporządzania
sprawozdań.

TAK

Niektóre działania wskazane
z harmonogramie mają charakter
fakultatywny, obligatoryjne
są działania przynoszące efekt
ekologiczny.

TAK

Sprawozdawczość dotyczy
wszystkich gmin i powiatów na
obszarze strefy kujawskopomorskiej, ze względu na to,
że część działań jest działaniami
wspomagającymi, które mają na
celu utrzymanie jakości powietrza
spełniającej normy. Niezależnie
od tego czy gmina jest w obszarze
przekroczeń, czy nie powinna
realizować edukację ekologiczną
i jeśli takie działania są prowadzone
a wpływają na jakość powietrza,
powinny być sprawozdawane.

LP. Data pisma

16 10.02.2016

Zgłaszający

Zastępca
Prezydenta
Bydgoszczy

Zastępca
Prezydenta
Bydgoszczy
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10.02.2016

Część dokumentu

Projekt Uchwały Sejmiku
Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie
programu ochrony powietrza
dla 4 stref województwa
kujawsko-pomorskiego ze
względu na przekroczenia
wartości docelowych
benzo(a)pirenu

Projekt Uchwały Sejmiku
Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie
programu ochrony powietrza
dla 4 stref województwa
kujawsko-pomorskiego ze
względu na przekroczenia
wartości docelowych
benzo(a)pirenu

Odnosi się do
fragmentu

Treść uwagi

Uwzględnienie

Komentarz

Podanie nazw ulic wchodzących
w skład poszczególnych obszarów
przekroczeń KP13AByBaP a01;
KP13AByBaP a02

TAK

Obszar przekroczenia został opisany
ulicami w Bydgoszczy

Dołączenie od uchwały arkuszy
kalkulacyjnych umożliwiających
obliczanie efektu ekologicznego
dotyczącego efektu redukcji
benzo(a)pirenu

NIE

Arkusz kalkulacyjny nie jest
załącznikiem do uchwały, natomiast
wskaźniki efektu ekologicznego
zostały wskazane w Programie
w załączniku nr 4 do uchwały.

Wskazanie materiałów,
dokumentów źródłowych
wykorzystanych do opracowania
Programu w szczególności tabel i
wykresów.

TAK

Materiały wykorzystane
w pracowaniu Programu zostały
dodane na końcu zał. nr 1
do uchwały.

Rozpisanie założeń na podstawie
których wyznaczono emisję
benzo(a)pirenu przyjętą do analizy
rozprzestrzeniania zanieczyszczeń.

NIE

Założenia przyjęte do wyznaczenia
emisji benzo(a)pirenu zostały
opisane w załączniku nr 1
do uchwały.

Zweryfikowanie zapisu w pkt.
Działania niezbędne do
przywrócenia poziomu docelowego
benzo(a)pirenu w powietrzu który
brzmi: 2)Zapisy w planach
zagospodarowania przestrzennego
zakazujące używania paliwa stałego
do ogrzewania oraz zakazujące
budowy kominów opalanych
drewnem w obszarach przekroczeń
wartości docelowych
benzo(a)pirenu, podczas gdy w
tabeli w Harmonogramie rzeczowo
finansowym zapis brzmi: Zapisy w
planach zagospodarowania
przestrzennego zakazujące

TAK

Zapisy dotyczące planów
zagospodarowania przestrzennego
zostały zmienione, a informacje
o zakazie stosowania kominków
zostały usunięte

LP. Data pisma

Zgłaszający

Część dokumentu

Odnosi się do
fragmentu

Treść uwagi

Uwzględnienie

Komentarz

Dlaczego w dokumencie
uwzględniono pomiary
benzo(a)pirenu prowadzone przez
WIOŚ w 2013 roku a nie 2014 roku.

NIE

Uwzględniono pomiary z 2013 roku
ponieważ rok ten jest rokiem
bazowym Programu ochrony
powietrza.

O jakiej inwentaryzacji źródeł
emisji jest mowa w projekcie
uchwały ?

NIE

W uchwale jest mowa o
inwentaryzacji źródeł, która została
wykonana w 2014 roku na potrzeby
opracowania Programu ochrony
powietrza dla wszystkich obszarów
stref województwa kujawskopomorskiego, w oparciu o dostępne
informacje o źródłach emisji.

Proszę o uzasadnienie zapisu w
Harmonogramie rzeczowo
finansowym „ wprowadzenie
zapisów do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla centrów miast - zakaz
instalowania kominków, oraz dla
nowych budynków jednorodzinnych
- stosowanie ogrzewania
proekologicznego: sieć
ciepłownicza, gaz lub pompy
ciepła”
Dlaczego ograniczono zakaz
kominków a nie dla wszystkich
urządzeń na paliwa stałe (dla
obszarów gdzie możliwe jest
podłączenie proekologicznych
urządzeń. Dlaczego za ogrzewanie
proekologiczne uznano jedynie sieć

TAK

Zapisy dotyczące planów
zagospodarowania przestrzennego
zostały zmienione, a informacje
o zakazie stosowania kominków
zostały usunięte. Zmieniono
określenie ekologicznych źródeł
spalania nie wskazując konkretnych.

używania paliwa stałego do
ogrzewania oraz zakazujące budowy
kominów opalanych drewnem w
obszarach przekroczeń wartości
docelowych benzo(a)pirenu

Zastępca
Prezydenta
Bydgoszczy

16

10.02.2016

Projekt Uchwały Sejmiku
Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie
programu ochrony powietrza
dla 4 stref województwa
kujawsko-pomorskiego ze
względu na przekroczenia
wartości docelowych
benzo(a)pirenu

LP. Data pisma

Zgłaszający

Część dokumentu

Odnosi się do
fragmentu

Treść uwagi

Uwzględnienie

Komentarz

ciepłowniczą, gaz lub pompy ciepła
pomijając ogrzewanie elektryczne
czy olejowe.

Na terenie miasta Bydgoszczy
została przeprowadzona
inwentaryzacja źródeł niskiej emisji.
Wyniki inwentaryzacji nie są
zbieżne z zamieszczoną w
projekcie uchwały tabelą „Ładunek
benzo(a)pirenu w woj. kujawskopomorskim w roku bazowym 2013.

NIE

Inwentaryzacja prowadzona przez
Urząd Miasta wykonywana była
w 2015 roku, natomiast dane
odnoszą się do 2013 roku i były
zebrane w 2014 roku na potrzeby
Programu ochrony powietrza.
Różnice wynikać mogą z innej
metody inwentaryzacji oraz
dostępnych danych.

