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UCHWAŁA NR VIII/90/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/689/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego
w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu
dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym
PM10 oraz planu działań krótkoterminowych.
Nazwa strefy: aglomeracja łódzka.
Kod strefy: PL1001.
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 596, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 84 ust. 1 i 2, art. 91 ust. 3, 3a, 5, 7, 9, 9a, 9b, 9c,
9d, 9e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277) oraz
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz
planów działań krótkoterminowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1028) Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala,
co następuje:
§ 1. Dokonuje następujących zmian w uchwale z dnia 26 kwietnia 2013 r. nr XXXV/689/13 „w sprawie
programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego
pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu
działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: aglomeracja łódzka. Kod strefy: PL1001.” (Dz. Urz. Woj. Łódz.
z 2013 r. poz. 3434, 5517).
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Określa dla aglomeracji łódzkiej - strefy w województwie łódzkim o kodzie PL1001, łącznej powierzchni 40 907 ha i liczbie mieszkańców ca 878 000, program ochrony powietrza, zwany dalej „Programem”:
1) w celu zmniejszenia poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 do poziomów dopuszczalnych, zawierający zakres działań ochronnych dla grup ludności wrażliwych na przekroczenie pyłu zawieszonego PM10, obejmujących w szczególności osoby starsze i dzieci;
2) w celu zmniejszenia poziomów stężeń benzo(a)pirenu jako wskaźnika wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, zawartego w pyle zawieszonym PM10 do poziomu docelowego, który ma
być osiągnięty w określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych
i technologicznych;
3) w celu zmniejszenia poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 do:
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a) poziomu dopuszczalnego, zawierający zakres działań ochronnych dla grup ludności wrażliwych
na przekroczenie pyłu zawieszonego PM2,5, obejmujących w szczególności osoby starsze
i dzieci,
b) osiągnięcia pułapu stężenia ekspozycji, zawierający zakres działań ochronnych dla grup ludności
wrażliwych na przekroczenie pyłu zawieszonego PM2,5, obejmujących w szczególności osoby
starsze i dzieci,
c) krajowego celu redukcji narażenia.”;
2) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Za przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 pyłu zawieszonego
PM2,5 i pułapu stężenia ekspozycji oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 odpowiedzialna jest głównie emisja powierzchniowa pochodząca ze spalania węgla
w paleniskach i kotłowniach domowych oraz w mniejszym stopniu emisja liniowa i punktowa.”;
3) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Na poziom stężeń pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 i benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 miały wpływ czynniki klimatyczne, głównie takie jak: temperatura
powietrza, prędkość i kierunki wiatrów, wilgotność powietrza.”;
4) w § 12 po ust. 2 dodaje ust. 3 w brzmieniu:
„3. Programem ochrony powietrza w celu osiągnięcia pułapu stężenia ekspozycji oraz krajowego celu
redukcji narażenia objęte są następujące miasta strefy aglomeracja łódzka:
1) Łódź;
2) Pabianice;
3) Zgierz;
4) Aleksandrów Łódzki;
5) Konstantynów Łódzki.”;
5) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Integralnymi częściami Programu są załączniki do uchwały:
1) załącznik graficzny nr 1 – zawierający mapę strefy aglomeracja łódzka, wraz z podziałem administracyjnym;
2) załącznik graficzny nr 2 – wskazujący na mapie miejsca lokalizacji stałych punktów pomiarowych
i wyniki pomiarów stężeń w tych punktach: pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu zawartego
w pyle zawieszonym PM10;
2a) załącznik graficzny nr 2a – wskazujący na mapie miejsca lokalizacji punktów pomiarowych pyłu
zawieszonego PM2,5 i wyniki pomiarów stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 w tych punktach oraz
wartości wskaźnika średniego narażenia;
3) załącznik graficzny nr 3 – wskazujący na mapie miejsca występowania obszarów przekroczeń pyłu
zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10, opis ich charakteru,
w tym wielkość powierzchni i liczbę mieszkańców;
3a) załącznik graficzny nr 3a – wskazujący na mapie miejsca występowania obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z opisem obszarów, wielkością powierzchni
obszarów i liczbą mieszkańców narażonych na ponadnormatywne stężenia oraz udziałem poszczególnych rodzajów/typów emisji biorących udział w powstawaniu zanieczyszczenia powietrza pyłem
zawieszonym PM2,5;
4) załącznik nr 4 – przedstawiający rozmieszczenie i poziom emisji w aglomeracji łódzkiej w 2010 r.
w odniesieniu do poszczególnych rodzajów emisji oraz ich udział w emisji ogólnej;
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4a) załącznik 4a – wskazujący na mapie rozmieszczenie i poziom emisji pyłu zawieszonego PM2,5
w strefie aglomeracja łódzka w 2011 r. w odniesieniu do poszczególnych rodzajów emisji oraz ich
udział w emisji ogólnej;
5) załącznik nr 5 – przedstawiający czynniki klimatyczne mające wpływ na kształtowanie się poziomów stężeń;
5a) załącznik nr 5a – przestawiający czynniki klimatyczne w 2011 r. mające wpływ na kształtowanie
się poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM2,5;
6) załącznik nr 6 – ustalający:
a) w tabeli 1 - harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający:
- zakres działań naprawczych według kodów identyfikacji,
- podmioty, do których skierowane są poszczególne działania naprawcze,
- szacunkowe koszty realizacji poszczególnych działań programu oraz źródła ich finansowania,
b) w tabeli 2 – wykaz kodów identyfikacji działań naprawczych wraz z ich opisem,
c) w tabelach 3.1., 3.2. i 3.3. – wykaz kodów identyfikacji obszarów przekroczeń strefy aglomeracja
łódzka wraz ich opisem;
7) załącznik nr 7 – ustalający ogólny schemat organizacji planu działań krótkoterminowych oraz ogólny
schemat organizacyjny systemu działań krótkoterminowych;
7a) załącznik nr 7a – określający tryb i sposób przekazywania przez zespół zarządzania kryzysowego
informacji o przekroczeniach;
7b) załącznik nr 7b – przedstawiający zagrożenia i bariery w realizacji planu działań krótkoterminowych;
8) załącznik nr 8 – zawierający układ przekazywanych informacji o realizacji Programu;
9) załącznik nr 9 – przedstawiający uzasadnienie do Programu zawierające wyniki ocen i analiz mających wpływ na określenie treści Programu, ustalonych na podstawie dokumentacji BSIPP „EKOMETRIA” Sp. z o.o. pt. „Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim – AGLOMERACJA ŁÓDZKA, w której przekroczone zostały wartości poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym
PM10”;
9a) załącznik nr 9a – przedstawiający uzasadnienie do Programu zawierające wyniki ocen i analiz mających wpływ na określenie treści Programu, sformułowane na podstawie dokumentów BSIPP
„EKOMETRIA” Sp. z o.o. pt. „Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa
łódzkiego na podstawie wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref dokonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi za rok 2011. TOM IA – strefa
aglomeracja łódzka – w zakresie pyłu zawieszonego PM2,5”;
9b) załącznik nr 9b – przedstawiający uzasadnienie do zmiany Programu zawierające wyniki ocen
i analiz mających wpływ na określenie treści Programu.”;
6) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Ustala podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów określonych
w § 1 ust. 1 uchwały:
1) Kierunek nr 1 – w zakresie ograniczania emisji powierzchniowej pochodzącej z sektora komunalno–
bytowego:
a) budowa lub rozbudowa centralnych systemów ciepłowniczych lub/i gazowych lub/i energetycznych,
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b) zmiana dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w ciepło, polegająca na podłączeniu budynków
do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wymianie przestarzałych konstrukcyjnie źródeł węglowych
na posiadające certyfikaty energetyczno–emisyjne („znak bezpieczeństwa ekologicznego”) wysokosprawne źródła ciepła opalane: paliwami gazowymi (w szczególności: kotły kondensacyjne,
konwencjonalne niskotemperaturowe), olejem opałowym lekkim, bądź zasilane w energię cieplną
ze źródeł energii odnawialnej (odpowiadających normom polskim i europejskim), ewentualnie
paliwami stałymi spalanymi w kotłach, których konstrukcje, przy obsłudze i podawaniu paliwa
stałego zgodnie z DTR tych kotłów uniemożliwiają spalanie paliw niekwalifikowanych,
c) stosowanie paliwa o parametrach jakościowych jak najlepiej dostosowanych do danego rodzaju
/typu kotła,
d) stosowanie źródeł ciepła bezemisyjnych lub/i niskoemisyjnych posiadających certyfikaty energetyczno–emisyjne (znak „bezpieczeństwa ekologicznego”),
e) stosowanie źródeł ciepła niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł energii odnawialnej odpowiadających normom polskim i europejskim,
f) przegląd kotłowni węglowych w zakresie stanu technicznego, efektywności energetycznej oraz
wielkości w odniesieniu do potrzeb użytkowych, w celu określenia zakresu prac dot. wymiany
kotłów (wraz z instalacją wewnętrzną), ich modernizacji, remontu lub konserwacji,
g) prowadzenie na bieżąco konserwacji i remontów kotłów oraz kominów odprowadzających do
powietrza spaliny,
h) termomodernizacja budynków,
i) instalowanie i stosowanie urządzeń do pomiarów zużycia energii cieplnej i zaworów termostatycznych grzejnikowych,
j) instalowanie i stosowanie technik odpylania, w miarę możliwości technicznych i finansowych,
k) kontrola gospodarstw domowych w zakresie właściwego gospodarowania odpadami, w celu zaniechania praktyk spalania w domowych kotłach i paleniskach odpadów lub paliw niekwalifikowanych,
l) kontrola przestrzegania tzw. „Regulaminu rodzinnego ogrodu działkowego” w zakresie wyposażenia domków działkowych w źródła grzewcze, ewidencja tych źródeł oraz kontrola warunków
ich eksploatacji,
m) organizacja terenów rekreacyjnych z wyznaczonymi miejscami do organizowania ognisk i grillowania,
n) wprowadzenie zakazu grillowania na balkonach i tarasach,
o) skuteczne egzekwowanie zakazu wypalania łąk, ściernisk i pól,
p) inne działania niewymienione w pkt 1 lit. a–o, mające wpływ na osiągnięcie celów Programu;
2) Kierunek nr 2 – w zakresie ograniczania emisji powierzchniowej pochodzącej z działalności gospodarczej:
a) zmiana sposobu ogrzewania budynków na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej lub wymiana przestarzałych konstrukcyjnie węglowych źródeł wytwarzania energii cieplnej i pary technologicznej na
wysokosprawne źródła niskoemisyjne, posiadające certyfikaty energetyczno–emisyjne („znak
bezpieczeństwa ekologicznego”), opalane: paliwami gazowymi (w szczególności: kotły kondensacyjne, konwencjonalne niskotemperaturowe), olejem opałowym lekkim lub paliwami stałymi
spalanymi w kotłach, których konstrukcje, przy obsłudze i podawaniu paliwa stałego zgodnie
z DTR tych kotłów, uniemożliwiają spalanie paliw niekwalifikowanych,
b) termomodernizacja budynków, o ile istnieją ku temu przesłanki ekonomiczne,
c) wprowadzanie systemów efektywnego zarządzania energią, surowcami i środowiskiem,
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d) stosowanie niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł energii odnawialnej odpowiadających
normom polskim i europejskim,
e) wprowadzanie technik i technologii zwiększających efektywność energetyczną instalacji i zmniejszenie zużycia paliw,
f) stosowanie paliwa o parametrach jakościowych jak najlepiej dostosowanych do danego rodzaju/typu kotła,
g) stosowanie technik odpylania o dużej sprawności,
h) wprowadzanie metod odzysku energii cieplnej, o ile jest to uzasadnione technicznie i ekonomicznie,
i) stosowanie niskoemisyjnych technik i technologii, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa
mięsa na skale komercyjną (fast-foody, restauracje, itp.),
j) stosowanie technologii zapobiegających powstawaniu emisji niezorganizowanej pyłu,
k) stosowanie metod ograniczających emisję niezorganizowaną pyłu,
l) wprowadzanie dodatkowych, ze względu na konieczność ochrony powietrza, obowiązków pomiarowych emisji,
m) edukacja ekologiczna pracowników - kształtowanie i wdrażanie postaw proekologicznych,
n) regularne odkurzanie i mycie hal produkcyjnych oraz ich wyposażenia,
o) bieżące przeglądy, konserwacja i remonty: instalacji emitujących pył, urządzeń odpylających,
systemów wentylacji, emitorów i urządzeń monitorujących wielkość emisji,
p) kontrola instalacji w zakresie właściwego gospodarowania odpadami, w celu zaniechania praktyk
spalania w domowych kotłach i paleniskach odpadów lub paliw niekwalifikowanych,
q) instalowanie i stosowanie urządzeń do pomiarów zużycia energii cieplnej i zaworów termostatycznych grzejnikowych;
3) Kierunek nr 3 – w zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej):
a) opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania transportem, ruchem, przepływem towarów i informacją, ułatwiających wykorzystanie infrastruktury i pojazdów, w tym
transportu publicznego,
b) rozwój systemu transportu publicznego,
c) budowa obwodnic i dróg mających na celu odciążenie nadmiernego natężenia ruchu,
d) tworzenie stref z ograniczeniem prędkości ruchu pojazdów,
e) tworzenie polityki cenowej opłat za parkowanie w zależności od wieku pojazdów i wskaźników
emisyjnych,
f) tworzenie polityki cenowej zachęcającej do korzystania z publicznego transportu zbiorowego,
zamiast indywidualnego transportu prywatnego,
g) zsynchronizowanie rozkładów jazdy transportu zbiorowego w celu zachęcenia do korzystania
z tego transportu,
h) organizacja systemu bezpiecznych parkingów na obrzeżach miasta łącznie z systemem taniego
transportu zbiorowego do centrum miast (system Park & Ride),
i) budowa systemu tras rowerowych jako alternatywnego środka transportu,
j) sukcesywna, planowa wymiana pojazdów wykorzystywanych w systemie transportu publicznego
i służbach miejskich na niskoemisyjne,
k) czyszczenie ulic na mokro, szczególnie w okresach bezopadowych,
l) wprowadzenie ograniczeń prędkości na drogach o pylącej nawierzchni,
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m) planowe utwardzanie dróg gruntowych,
n) modernizacja dróg i parkingów – wymiana nawierzchni na nową wykonaną z materiałów i w technologii gwarantującej ograniczenie emisji pyłu podczas eksploatacji,
o) stosowanie przy budowie dróg metod ograniczających emisję niezorganizowaną pyłu,
p) budowa stacji zasilania w CNG lub energię elektryczną środków transportu,
q) modernizacja pojazdów osobowych i ciężarowych, pojazdów wykorzystywanych w systemach
transportu publicznego oraz pojazdów wykorzystywanych przez służby miejskie, mająca na celu
zmniejszenie emisji pochodzącej ze spalania paliw w silnikach tych pojazdów;
4) Kierunek nr 4 – w zakresie ograniczania emisji punktowej pochodzącej z działalności gospodarczej:
a) sukcesywne wprowadzanie technologii pozwalających na wytwarzanie energii elektrycznej
i cieplnej w kogeneracji,
b) wprowadzanie systemów efektywnego zarządzania energią, surowcami i środowiskiem,
c) stosowanie jak najlepszych dla danego typu paleniska paliw tj. o wysokiej wartości opałowej, małej zawartości popiołu i siarki,
d) stosowanie technik odpylania o dużej efektywności,
e) stosowanie instalacji i urządzeń o wysokiej sprawności i efektywności energetycznej,
f) zmniejszenie strat przesyłu energii,
g) zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej,
h) wprowadzanie metod odzysku energii cieplnej,
i) stosowanie technologii zapobiegających powstawaniu emisji niezorganizowanej pyłu,
j) stosowanie metod ograniczających emisję niezorganizowaną pyłu,
k) wprowadzenie dodatkowych obowiązków pomiarowych emisji pyłu z istotnych źródeł emisji pyłu, ze względu na konieczność ochrony powietrza,
l) stosowanie energooszczędnych technologii,
m) termomodernizacja obiektów przemysłowych,
n) bieżąca konserwacja i remonty instalacji związanych z emisją pyłu (w szczególności instalacji
spalania paliw i instalacji technologicznych) wraz z systemami wentylacyjnymi i emitorami oraz
urządzeniami monitorującymi poziom emisji pyłu,
o) wykorzystanie instalacji przemysłowych i ciepła odpadowego do ogrzewania budynków sektora
komunalno-bytowego i budynków użyteczności publicznej;
5) Kierunek nr 5 – w zakresie gospodarowania zużytymi oponami:
a) likwidacja „dzikich” składowisk zużytych opon,
b) zapewnienie możliwości odpowiedniego gromadzenia zużytych opon;
6) Kierunek nr 6 – w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:
a) wprowadzanie odpowiednich lokalnych regulacji prawnych, ograniczających spalanie odpadów
zielonych na terenach prywatnych posesji,
b) usprawnianie infrastruktury recyklingu, w celu ułatwienia zbiórki odpadów,
c) zachęcanie do stosowania kompostowników,
d) organizowanie stałych miejsc selektywnej zbiórki odpadów pochodzenia roślinnego oraz rozpowszechnianie informacji o miejscach ich magazynowania,
e) rozwój sieci łatwo dostępnych miejsc zbiórki makulatury oraz powszechnie dostępna informacja
o lokalizacji tych miejsc zbiórki,
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f) organizowanie i egzekwowanie selektywnej zbiórki odpadów, w szczególności palnych, takich
jak np. makulatura,
g) zbiórka makulatury;
7) Kierunek nr 7 – w zakresie edukacji ekologicznej i reklamy:
a) kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie metod oszczędzania
energii cieplnej, elektrycznej i paliw oraz uświadamianie o szkodliwości spalania paliw niskiej
jakości, rozpowszechnianie metod zapobiegania pożarom,
b) prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie społeczeństwa o szkodliwości
spalania odpadów połączonych z informacją na temat kar administracyjnych za spalanie paliw
niekwalifikowanych i odpadów,
c) uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z użytkowania scentralizowanej sieci
cieplnej, termomodernizacji i innych działań związanych z ograniczeniem emisji niskiej,
d) promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych kotłów o wysokim wskaźniku efektywności energetycznej oraz źródeł energii odnawialnej,
e) propagowanie budownictwa pasywnego i energooszczędnego,
f) wspieranie przedsięwzięć polegających na reklamie oraz innych rodzajach promocji towaru
i usług propagujących model konsumpcji zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony
powietrza;
8) Kierunek nr 8 – w zakresie planowania przestrzennego: Uwzględnianie, w ramach możliwości prawnych, w dokumentach planistycznych wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
służących jako podstawa formalna podejmowania inwestycji, w szczególności takich jak: plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz decyzje o warunkach zabudowy, zapisów dotyczących:
a) sposobu zaopatrzenia w ciepło, nadając priorytet, w przypadku gdy istnieją ku temu techniczne
i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczenia energii, ogrzewaniu z miejskiej sieci
ciepłowniczej, a w następnej kolejności ogrzewaniu gazowemu, olejowemu i ze źródeł energii
odnawialnej (odpowiadających normom polskim i europejskim) oraz ogrzewaniu paliwami stałymi, ale pod następującymi warunkami:
- gdy brak jest możliwości podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- spalanie paliw stałych prowadzone będzie w kotłach nowej generacji posiadających certyfikaty
energetyczno-paliwowe (znak: bezpieczeństwa ekologicznego),
b) lokowania nowych instalacji wytwarzających energię cieplną i zakładów przemysłowych wytwarzających ciepło odpadowe w miejscach umożliwiających maksymalne wykorzystanie energii
cieplnej w celu zaopatrzenia w ciepło innych obiektów przemysłowych, mieszkalnych i użyteczności publicznej,
c) wprowadzania zieleni izolacyjnej i urządzonej oraz niekubaturowe zagospodarowanie przestrzeni
publicznych miasta (place, skwery),
d) kształtowania korytarzy ekologicznych celem lepszego przewietrzania miast, w tym zmiana dotychczasowego przeznaczenia gruntów po zlikwidowanej zabudowie na tereny zielone, pasaże,
place lub inne formy niekubaturowego wykorzystania przestrzeni,
e) modernizacji układu komunikacyjnego celem przeniesienia ruchu poza ścisłe centrum miasta,
f) reorganizacji układu komunikacyjnego po wprowadzeniu stref zamkniętych dla ruchu samochodowego w ścisłym centrum miasta,
g) zakazu na terenach mieszkaniowych działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem terenu w sposób powodujący emisję niezorganizowaną pyłu,
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h) tworzenia preferencyjnych warunków do realizacji inwestycji związanych z uciepłownieniem ze
źródeł centralnych lub/i rozwojem sieci gazowniczej,
i) wyznaczenia stref przemysłowych i obszarów budownictwa mieszkaniowego z uwzględnieniem
czynników środowiskowych, w szczególności kierunku napływu mas powietrza;
9) Kierunek nr 9 – w zakresie identyfikacji źródeł emisji oraz rozwoju narzędzi do zintegrowanego zarządzania jakością powietrza:
a) kontynuacja inwentaryzacji źródeł emisji punktowej i powierzchniowej – utworzenie baz danych
pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji;
10) Kierunek nr 10 – w zakresie finansowania realizacji programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych:
a) stworzenie preferencji finansowania dla:
- działań naprawczych programów ochrony powietrza realizowanych na obszarach przekroczeń
wskazanych w Programie,
- działań wynikających z planów działań krótkoterminowych,
- wzmocnienia systemu oceny jakości powietrza.”;
7) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. 1. Schemat blokowy organizacji planu działań krótkoterminowych oraz ogólny schemat organizacyjny systemu działań krótkoterminowych i przepływu informacji przedstawia załącznik nr 7 do
uchwały.
2. Tryb i sposób przekazywania przez zespół zarządzania kryzysowego informacji o przekroczeniach
określa załącznik nr 7a do uchwały.
3. Zagrożenia i bariery w realizacji Planu określa załącznik nr 7b do uchwały.”;
8) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. 1. Odstępuje od ustalenia listy podmiotów korzystających ze środowiska, o których mowa
w art. 227-229 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, obowiązanych do ograniczenia lub zaprzestania wprowadzania do powietrza pyłu i benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10, z uwagi na brak podmiotów, którym udzielono pozwoleń w wyniku postępowania kompensacyjnego, o którym mowa w art. 227-229 tejże ustawy.
2. Podmioty korzystające ze środowiska, w szczególności obowiązane do ograniczenia lub zaprzestania wprowadzania z instalacji gazów lub pyłów do powietrza:
1) prowadzący instalacje do magazynowania kopalnych stałych surowców energetycznych;
2) prowadzący instalacje do magazynowania kruszyw;
3) prowadzący instalacje do przerobu kopalin innych niż gaz ziemny, ropa naftowa oraz jej naturalne
pochodne;
4) prowadzący instalacje do produkcji klinkieru cementowego, objęte pozwoleniem zintegrowanym lub
pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.”;
9) § 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19. 1. Ustala sposób postępowania właściwych organów administracji publicznej i instytucji wraz
z zakresem działań krótkoterminowych w przypadkach wystąpienia: ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 lub pyłu zawieszonego PM2,5 lub ryzyka przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 (alert poziomu I), ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (alert poziomu III):
1) Alert poziomu I – wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego
PM10 lub pyłu zawieszonego PM2,5 lub wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu docelowego
benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10:
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a) Działanie o kodzie LdDKA01 – rozpowszechnianie informacji na temat prostych sposobów oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa, polegających na:
- skutecznym (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa) uszczelnianiu okien i drzwi wejściowych
w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, budynkach produkcyjnych, usługowych
i magazynowych,
- nieprzegrzewaniu budynków,
- odsłonięciu grzejników, w celu zapewnienia prawidłowej cyrkulacji ciepłego powietrza,
- oszczędności wody ciepłej,
- w dni słoneczne, szczególnie bezwietrzne, odsłanianiu żaluzji lub rolet w oknach, w celu umożliwienia nagrzania pomieszczeń przez promieniowanie słoneczne,
- po zapadnięciu zmroku spuszczanie żaluzji i zasłanianie okien, przy jednoczesnym niezakrywaniu grzejników,
- szybkie wietrzenie pomieszczeń, przy szeroko otwartych oknach i zamkniętych zaworach termostatycznych,
b) Działanie o kodzie LdDKA02 – rozpowszechnianie informacji dotyczących metod redukcji emisji pyłu pochodzącego z ruchu pojazdów (kurz komunikacyjny zawierający ścierane części opon
i asfaltu z nawierzchni), takich jak: wspólne podróżowanie, korzystanie z komunikacji zbiorowej
zamiast indywidualnej, zmniejszanie prędkości pojazdów, itp.,
c) Działanie o kodzie LdDKA03 – o ile jest to możliwe, wydzielenie na drogach wielopasmowych
pasa drogowego przeznaczonego dla ruchu autobusów, taksówek i samochodów osobowych
z więcej niż dwoma pasażerami w czasie wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego pyłu
zawieszonego PM10,
d) Działanie o kodzie LdDKA04 – rozpowszechnianie informacji o kontrolach i wysokościach kar
za niezgodne z prawem wykorzystywanie odpadów w celach grzewczych - spalanie w piecach
i kotłowniach: domowych, zakładowych i in.,
e) Działanie o kodzie LdDKA05 – sporządzenie planów wzmożonego czyszczenia ulic i studzienek
kanalizacyjnych, realizowanych w przypadku ryzyka wystąpienia lub wystąpienia przekroczenia
poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10,
f) Działanie o kodzie LdDKA06 – opracowanie planu kontroli pojazdów silnikowych w zakresie dotrzymywania standardów emisyjnych z pojazdów,
g) Działanie o kodzie LdDKA07 – propagowanie wiedzy o źródłach informacji o ruchu drogowym,
w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
h) Działanie o kodzie LdDKI01 – śledzenie:
- prognoz poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronie internetowej WIOŚ pod adresem: http://www.wios.lodz.pl/serwis/index.php?id=593,
- komunikatów i ostrzeżeń Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczących pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 pod adresem:
http://www.lodzkie.eu/page/1648,komunikaty-i-ostrzezenia.html;
2) Alert poziomu III – wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego
PM10 (możliwość wystąpienia smogu pyłowego):
a) Działanie o kodzie LdDKA01 – rozpowszechnianie informacji na temat prostych sposobów oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa, polegających na:
- skutecznym (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa) uszczelnianiu okien i drzwi wejściowych
w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, budynkach produkcyjnych, usługowych
i magazynowych,
- nieprzegrzewaniu budynków,
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- odsłonięciu grzejników, w celu zapewnienia prawidłowej cyrkulacji ciepłego powietrza,
- oszczędności wody ciepłej,
- w dni słoneczne, szczególnie bezwietrzne, odsłanianiu żaluzji lub rolet w oknach, w celu umożliwienia nagrzania pomieszczeń przez promieniowanie słoneczne,
- po zapadnięciu zmroku spuszczanie żaluzji i zasłanianie okien, przy jednoczesnym niezakrywaniu grzejników,
- szybkie wietrzenie pomieszczeń, przy szeroko otwartych oknach i zamkniętych zaworach termostatycznych,
b) Działanie o kodzie LdDKA02 – rozpowszechnianie informacji dotyczących metod redukcji emisji pyłu pochodzącego z ruchu pojazdów (kurz komunikacyjny zawierający ścierane części opon
i asfaltu z nawierzchni), takich jak: wspólne podróżowanie, korzystanie z komunikacji zbiorowej
zamiast indywidualnej, zmniejszanie prędkości pojazdów, itp.,
c) Działanie o kodzie LdDKA03 – o ile jest to możliwe, wydzielenie na drogach wielopasmowych
pasa drogowego przeznaczonego dla ruchu autobusów, taksówek i samochodów osobowych
z więcej niż dwoma pasażerami, w czasie wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego pyłu
zawieszonego PM10,
d) Działanie o kodzie LdDKA04 – rozpowszechnianie informacji o kontrolach i wysokościach kar
za niezgodne z prawem wykorzystywanie odpadów w celach grzewczych - spalanie w piecach
i kotłowniach: domowych, zakładowych i in.,
e) Działanie o kodzie LdDKA07 – propagowanie wiedzy o źródłach informacji o ruchu drogowym,
w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
f) Działanie o kodzie LdDKA08 – wydanie zalecenia priorytetowego świadczenia usług medycznych osobom odczuwającym pogorszenie stanu zdrowia w okresie przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (smogu pyłowego),
g) Działanie o kodzie LdDKA09 – wydanie zalecenia świadczenia usług w zakresie zbiorowej komunikacji miejskiej lub regionalnej nieodpłatnie (DNI BEZ BILETU), z uwagi na występowanie
przekroczenia poziomu alarmowego określonego dla pyłu zawieszonego PM10 (smogu pyłowego),
h) Działanie o kodzie LdDKA10 – wydanie zalecenia czasowego wyłączenia obszarów miast o największym natężeniu ruchu komunikacyjnego dla przejazdu samochodów ciężarowych o masie
powyżej 3,5 tony, z uwagi na występowanie wysokiego stężenia pyłu zawieszonego PM10,
i) Działanie o kodzie LdDKA11 – realizacja planu kontroli pojazdów silnikowych w zakresie dotrzymywania standardów emisyjnych z pojazdów, o którym mowa w działaniu LdDKA06,
j) Działanie o kodzie LdDKA12 – wzmożone czyszczenie dróg i studzienek kanalizacyjnych (okres
bezopadowy i temperatura powietrza powyżej 3°C) – realizacja planu, o którym mowa w działaniu LdDKA05,
k) Działanie o kodzie LdDKA13 – kontrole zabezpieczeń przed emisją niezorganizowaną pyłu,
l) Działanie o kodzie LdDKA14 – wydanie zalecenia ograniczenia spalania w kominkach, z uwagi
na ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (nie dotyczy budynków,
których jedynym źródłem ciepła jest ogrzewanie kominkowe),
m) Działanie o kodzie LdDKA15 – wydanie zalecenia ograniczenia stosowania ręcznych (trzymanych w ręku) urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi, np. dmuchaw do liści,
n) Działanie o kodzie LdDKI01 – śledzenie:
- prognoz poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronie internetowej WIOŚ pod adresem: http://www.wios.lodz.pl/serwis/index.php?id=593,
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- komunikatów i ostrzeżeń Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczących pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 pod adresem:
http://www.lodzkie.eu/page/1648,komunikaty-i-ostrzezenia.html.
2. Ustala sposób postępowania podmiotów korzystających ze środowiska wraz z zakresem stosowania
działań krótkoterminowych w przypadkach wystąpienia: ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pyłu zawieszonego lub ryzyka przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle
zawieszonym PM10 (alert poziomu I), przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego lub
przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 (alert poziomu II), ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (alert poziomu III – możliwość wystąpienia smogu pyłowego), przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10
(alert poziomu IV – smog pyłowy):
1) Alert poziomu I – wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego
PM10 lub pyłu zawieszonego PM2,5 lub wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu docelowego
benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10:
a) Działanie o kodzie LdDKP01 – stosowanie zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej
i ilości spalanego paliwa w budynkach produkcyjnych, usługowych i magazynowych, o których
mowa w działaniu o kodzie LdDKA01,
b) Działanie o kodzie LdDKP02 – korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
c) Działanie o kodzie LdDKP03 – zabezpieczanie samochodów transportujących materiały pylące
przed emisja nieorganizowaną pyłu,
d) Działanie o kodzie LdDKP04 – bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach (nie dotyczy instalacji, objętych standardami emisyjnymi dla procesów współspalania
i spalania odpadów, które uzyskały pozwolenia zintegrowane lub na wprowadzenie do powietrza
pyłów lub gazów),
e) Działanie o kodzie LdDKP05 – zabezpieczanie placów budowy przed emisją niezorganizowaną
pyłu;
2) Alert poziomu II – wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10
lub pyłu zawieszonego PM2,5 lub przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego
w pyle zawieszonym PM10:
a) Działanie o kodzie LdDKP01 – stosowanie zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej
i ilości spalanego paliwa w budynkach produkcyjnych, usługowych i magazynowych, o których
mowa w działaniu o kodzie LdDKA01,
b) Działanie o kodzie LdDKP02 – korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
c) Działanie o kodzie LdDKP03 – zabezpieczanie samochodów transportujących materiały pylące
przed emisja nieorganizowaną pyłu,
d) Działanie o kodzie LdDKP04 – bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach (nie dotyczy instalacji, objętych standardami emisyjnymi dla procesów współspalania
i spalania odpadów, które uzyskały pozwolenia zintegrowane lub na wprowadzenie do powietrza
pyłów lub gazów),
e) Działanie o kodzie LdDKP05 – zabezpieczanie placów budowy przed emisją niezorganizowaną
pyłu,
f) Działanie o kodzie LdDKP06 – sporządzenie planu wewnętrznych kontroli zabezpieczeń składów
opału, żużla i popiołu, materiałów sypkich przed pyleniem oraz czyszczenia systemów wentylacyjnych, realizowanego w przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego
i przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10,
g) Działanie o kodzie LdDKP07 – czyszczenie dróg wewnętrznych na terenie zakładów;
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3) Alert poziomu III – wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego
PM10 (możliwość wystąpienia smogu pyłowego):
a) Działanie o kodzie LdDKP01 – stosowanie zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej
i ilości spalanego paliwa w budynkach produkcyjnych, usługowych i magazynowych, o których
mowa w działaniu o kodzie LdDKA01,
b) Działanie o kodzie LdDKP02 – korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
c) Działanie o kodzie LdDKP03 – zabezpieczanie samochodów transportujących materiały pylące
przed emisją nieorganizowaną pyłu,
d) Działanie o kodzie LdDKP04 – bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów
w paleniskach (nie dotyczy instalacji, objętych standardami emisyjnymi dla procesów współspalania i spalania odpadów, które uzyskały pozwolenia zintegrowane lub na wprowadzenie do powietrza pyłów lub gazów),
e) Działanie o kodzie LdDKP05 – zabezpieczanie placów budowy przed emisją niezorganizowaną
pyłu,
f) Działanie o kodzie LdDKP07 – czyszczenie dróg wewnętrznych na terenie zakładów,
g) Działanie o kodzie LdDKP08 – realizacja planu wewnętrznych kontroli zabezpieczeń składów
opału, żużla i popiołu, materiałów sypkich przed pyleniem oraz czyszczenia systemów wentylacyjnych, realizowanego w przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego
i przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10, o którym mowa w działaniu
o kodzie LdDKP06,
h) Działanie o kodzie LdDKP09 – ograniczenie używania ręcznych (trzymanych w ręku) urządzeń
napędzanych silnikami spalinowymi, np. dmuchaw do liści,
i) Działanie o kodzie LdDKP10 – ograniczenie prowadzenia prac budowlanych mogących powodować pylenie,
j) Działanie o kodzie LdDKP11 – ograniczenie transportu materiałów pylących,
k) Działanie o kodzie LdDKI01 – śledzenie:
- prognoz poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronie internetowej WIOŚ pod adresem: http://www.wios.lodz.pl/serwis/index.php?id=593,
- komunikatów i ostrzeżeń Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczących pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 pod adresem:
http://www.lodzkie.eu/page/1648,komunikaty-i-ostrzezenia.html;
4) Alert poziomu IV – przekroczenie poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (smog pyłowy):
a) Działanie o kodzie LdDKP01 – stosowanie zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej
i ilości spalanego paliwa w budynkach produkcyjnych, usługowych i magazynowych, o których
mowa w działanie o kodzie LdDKA01,
b) Działanie o kodzie LdDKP02 – korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
c) Działanie o kodzie LdDKP03 – zabezpieczanie samochodów transportujących materiały pylące
przed emisja nieorganizowaną pyłu,
d) Działanie o kodzie LdDKP04 – bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach (nie dotyczy instalacji, objętych standardami emisyjnymi dla procesów współspalania
i spalania odpadów, które uzyskały pozwolenia zintegrowane lub na wprowadzenie do powietrza
pyłów lub gazów),
e) Działanie o kodzie LdDKP05 – zabezpieczanie placów budowy przed emisją niezorganizowaną
pyłu,
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f) Działanie o kodzie LdDKP07 – czyszczenie dróg wewnętrznych na terenie zakładów,
g) Działanie o kodzie LdDKP08 – realizacja planu wewnętrznych kontroli zabezpieczeń składów
opału, żużla i popiołu, materiałów sypkich przed pyleniem oraz czyszczenia systemów wentylacyjnych, realizowanego w przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego
i przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10, o którym mowa w działaniu
o kodzie LdDKP06,
h) Działanie o kodzie LdDKP09 – ograniczenie używania ręcznych (trzymanych w ręku) urządzeń
napędzanych silnikami spalinowymi, np. dmuchaw do liści,
i) Działanie o kodzie LdDKP12 – o ile jest to możliwe, ograniczenie prędkości ruchu pojazdów, co
najmniej o 20 km poniżej dozwolonych prędkości,
j) Działanie o kodzie LdDKP13 – o ile jest to możliwe, zaniechanie jazdy samochodów ciężarowych,
k) Działanie o kodzie LdDKP14 – o ile jest to możliwe, zaniechanie prowadzenia prac budowlanych
mogących powodować pylenie,
l) Działanie o kodzie LdDKI01 – śledzenie:
- prognoz poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronie internetowej WIOŚ pod adresem: http://www.wios.lodz.pl/serwis/index.php?id=593,
- komunikatów i ostrzeżeń Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczących pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 pod adresem:
http://www.lodzkie.eu/page/1648,komunikaty-i-ostrzezenia.html.
3. Ustala sposób postępowania obywateli wraz zakresem stosowania działań krótkoterminowych
w przypadkach wystąpienia: ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego lub ryzyka przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 (alert
poziomu I), przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego lub przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 (alert poziomu II), ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (alert poziomu III – możliwość wystąpienia smogu pyłowego), przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (alert poziomu IV – smog pyłowy):
1) Alert poziomu I – wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego
PM10 lub pyłu zawieszonego PM2,5 lub ryzyka przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu
zawartego w pyle zawieszonym PM10:
a) Działanie o kodzie LdDKM01 – korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej,
b) Działanie o kodzie LdDKM02 – korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na
krótkich odcinkach (rower, pieszo),
c) Działanie o kodzie LdDKM03 – wspólne podróżowanie,
d) Działanie o kodzie LdDKM04 – korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
e) Działanie o kodzie LdDKM05 – stosowanie w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska,
f) Działanie o kodzie LdDKM06 – stosowanie w budynkach mieszkalnych zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa, o których mowa w działaniu o kodzie
LdDKA01,
g) Działanie o kodzie LdDKM07 – zabezpieczanie miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa,
żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowana pyłu;
2) Alert poziomu II – wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10
lub pyłu zawieszonego PM2,5 lub przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego
w pyle zawieszonym PM10:
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a) Działanie o kodzie LdDKM01 – korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej,
b) Działanie o kodzie LdDKM02 – korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na
krótkich odcinkach (rower, pieszo),
c) Działanie o kodzie LdDKM03 – wspólne podróżowanie,
d) Działanie o kodzie LdDKM04 – korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
e) Działanie o kodzie LdDKM05 – stosowanie w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska,
f) Działanie o kodzie LdDKM06 – stosowanie w budynkach mieszkalnych zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa, o których mowa w działaniu o kodzie
LdDKA01,
g) Działanie o kodzie LdDKM07 – zabezpieczanie miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa,
żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowaną pyłu;
3) Alert poziomu III – wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego
PM10 (możliwość wystąpienia smogu pyłowego):
a) Działanie o kodzie LdDKM01 – korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej,
b) Działanie o kodzie LdDKM03 – wspólne podróżowanie,
c) Działanie o kodzie LdDKM04 – korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
d) Działanie o kodzie LdDKM05 – stosowanie w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska oraz o jak najlepszej jakości,
e) Działanie o kodzie LdDKM06 – stosowanie w budynkach mieszkalnych zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa, o których mowa w działaniu o kodzie
LdDKA01,
f) Działanie o kodzie LdDKM07 – zabezpieczanie miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa,
żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowana pyłu,
g) Działanie o kodzie LdDKM08 (dotyczy grup ludności szczególnie wrażliwej):
- unikanie przebywania na otwartej przestrzeni, pozostawanie w pomieszczeniach zamkniętych,
- zrezygnowanie z aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni,
- unikanie wietrzenia mieszkań oraz pomieszczeń służących do nauki, pracy, itp.,
- korzystanie z porad medycznych,
h) Działanie o kodzie LdDKM09 – ograniczenie spalania w kominkach, z uwagi na ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (nie dotyczy budynków, których jedynym
źródłem ciepła jest ogrzewanie kominkowe),
i) Działanie o kodzie LdDKM10 – stosowanie, w miarę możliwości, w paleniskach wielopaliwowych paliw powodujących jak najmniejszą emisję do powietrza,
j) Działanie o kodzie LdDKM11 – ograniczenie stosowania ręcznych (trzymanych w ręku) urządzeń
napędzanych silnikami spalinowymi, np. dmuchaw do liści,
k) Działanie o kodzie LdDKI01 – śledzenie:
- prognoz poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronie internetowej WIOŚ pod adresem: http://www.wios.lodz.pl/serwis/index.php?id=593,
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- komunikatów i ostrzeżeń Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczących pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 pod adresem:
http://www.lodzkie.eu/page/1648,komunikaty-i-ostrzezenia.html;
4) Alert poziomu IV – wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10
(smog pyłowy):
a) Działanie o kodzie LdDKM01 – korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej,
b) Działanie o kodzie LdDKM03 – wspólne podróżowanie,
c) Działanie o kodzie LdDKM04 – korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
d) Działanie o kodzie LdDKM05 – stosowanie w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska oraz o jak najlepszej jakości,
e) Działanie o kodzie LdDKM06 – stosowanie w budynkach mieszkalnych zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa, o których mowa w działaniu o kodzie
LdDKA01,
f) Działanie o kodzie LdDKM07 – zabezpieczanie miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa,
żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowana pyłu,
g) Działanie o kodzie LdDKM08:
- unikanie przebywania na otwartej przestrzeni, pozostawanie w pomieszczeniach zamkniętych,
- zrezygnowanie z aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni,
- unikanie wietrzenia mieszkań oraz pomieszczeń służących do nauki, pracy, itp.,
- korzystanie z porad medycznych,
h) Działanie o kodzie LdDKM10 – stosowanie, w miarę możliwości, w paleniskach wielopaliwowych paliw powodujących jak najmniejszą emisję do powietrza,
i) Działanie o kodzie LdDKM11 – ograniczenie stosowania ręcznych (trzymanych w ręku) urządzeń
napędzanych silnikami spalinowymi, np. dmuchaw do liści,
j) Działanie o kodzie LdDKM12 – jeżeli jest to możliwe, zaniechanie podróżowania,
k) Działanie o kodzie LdDKM13 – ograniczenie spalania w kominkach,
l) Działanie o kodzie LdDKI01 – śledzenie:
- prognoz poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronie internetowej WIOŚ pod adresem: http://www.wios.lodz.pl/serwis/index.php?id=593,
- komunikatów i ostrzeżeń Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczących pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 pod adresem:
http://www.lodzkie.eu/page/1648,komunikaty-i-ostrzezenia.html.”;
10) § 20 otrzymuje brzmienie:
„§ 20. Do realizacji określonego w Programie ochrony powietrza zakresu działań niezbędnych do
osiągnięcia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, pułapu
stężenia ekspozycji, poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10, krajowego celu redukcji narażenia oraz ustalonych w Planie działań krótkoterminowych zobowiązane są
w szczególności: właściwe ze względu na występowanie obszarów przekroczeń organy administracji publicznej (w ramach ich kompetencji), przedsiębiorstwa właściwe do rozwoju sieci ciepłowniczej
i gazowej, spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty korzystające ze środowiska, instytucje właściwe do
rozwoju dróg i utrzymania porządku na drogach, mieszkańcy, instytucje, placówki edukacyjne, organizacje, stowarzyszenia i związki ekologiczne.”;
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11) w § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Informacje, o których mowa w ust. 1 winny być przekazywane w formie pisemnej wraz z jej zapisem na informatycznym nośniku danych w formie elektronicznej umożliwiającej elektroniczne przetwarzanie danych, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku.”;
12) załącznik nr 2a do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
13) załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
14) dodaje załączniki nr 7a, 7b, 9b do uchwały w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach 3-5 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Informacja o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod
uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Sejmiku
Marek Mazur
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Załącznik nr 1
do uchwały nr VIII/90/15
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 31 marca 2015 r.
„Załącznik nr 2a
do uchwały nr XXXV/689/13
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Rys. 1. Lokalizacja stanowisk pomiaru pyłu zawieszonego PM2,5 w aglomeracji łódzkiej
Tabela 1. Lokalizacja stanowisk pomiarowych
Lp.

Stanowisko pomiarowe

Kod krajowy stacji

Współrzędne stacji
19° 31’ 55” E
51° 45’ 32” N

1.

Łódź-Widzew, ul. Czernika1/31)

LdLodzWIOSACzernik

2.

Łódź-Legionów 1

LdLodzWSSEMLegiono

19° 27’ 10” E
51° 46’ 36” N

3.

Zgierz-Śródmieście, ul. Mielczarskiego 1

LdZgierzWIOSAMielcza

19° 25’ 15” E
51° 51’ 26” N

Stanowisko pomiarowe, z którego dane wykorzystano do obliczenia wskaźnika średniego narażenia dla aglomeracji łódzkiej oraz krajowego wskaźniki średniego narażenia.

1)
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Wyniki pomiarów stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 odnotowane w punktach pomiarowych
Wojewódzkiego Systemu Oceny Jakości Powietrza
Tabela 2. Pomiary stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 w strefie aglomeracja łódzka w 2010 r.
Stanowisko pomiarowe

Lp.

Łódź-Widzew, ul. Czernika1/3
Łódź-Legionów 1
Zgierz-Śródmieście, ul. Mielczarskiego 1

1.
2.
3.

Kod krajowy stacji

PM2,5
rok
[µg/m3]

LdLodzWIOSACzernik
LdLodzWSSEMLegiono
LdZgierzWIOSAMielcza

22,9
29,4
32,9

Wielkość przekroczenia
[µg/m3]
1)
PD2)
PD3)
PD+MT
2010 r.
2015 r. 2020 r.
2,9
0,4
4,4
9,4
3,9
7,9
12,9

PD + MT – poziom dopuszczalny plus margines tolerancji określony na 2010 r. wynoszący 29 µg/m3;
PD – poziom dopuszczalny określony na 2015 r. wynoszący 25 µg/m3;
3)
PD – poziom dopuszczalny plus margines tolerancji określony na 2020 r. wynoszący 20 µg/m3.
1)
2)

Tabela 3. Pomiary stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 w strefie aglomeracja łódzka w 2011 r.

Stanowisko

Lp.

1.
2.

Łódź-Widzew
ul. Czernika 1/3
Zgierz-Śródmieście
ul. Mielczarskiego 1

Kod krajowy stacji

Wielkość przekroczenia
[µg/m3]
1)
PD+MT
PD2)
PD3)
2011 r.
2015 r.
2020 r.

PM2,5rok
[µg/m3]

LdLodzWIOSACzernik

24,8

-

-

4,8

LdZgierzWIOSAMielcza

30,5

2,5

5,5

10,5

PD + MT – poziom dopuszczalny plus margines tolerancji określony na 2011 r. wynoszący 28 µg/m3;
PD – poziom dopuszczalny określony na 2015 r. wynoszący 25 µg/m3;
3)
PD – poziom dopuszczalny plus margines tolerancji określony na 2020 r. wynoszący 20 µg/m3.
1)
2)

Tabela 4. Wartości stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 na podstawie, których obliczono wartości wskaźnika średniego narażenia dla roku 2012 i 2013

Stanowisko pomiarowe

Kod krajowy stacji
2010 r.

Łódź-Widzew, ul. Czernika1/3
1)
2)

LdLodzWIOSACzernik

22,9

1)

PM2,5 rok
[µg/m3]
2011 r.
2012 r.
24,8

1)2)

24,5

1)2)

2013 r.
23,02)

Wartość stężeń średniorocznych na podstawie których obliczono wartość wskaźnika średniego narażenia dla roku 2012;
Wartość stężeń średniorocznych na podstawie których obliczono wartość wskaźnika średniego narażenia dla roku 2013.

Tabela 5. Wartości wskaźnika średniego narażenia

1)
2)

Rok

Wskaźnik średniego narażenia
[µg/m3]

2012
2013

24,12)
243)

Wielkość przekroczenia pułapu stężenia ekspozycji
określonego na rok 20151)
[µg/m3]
4,1
4

Pułap stężenia ekspozycji określony na rok 2015 wynosi 20 µg/m3;
Wartość wskaźnika średniego narażenia dla roku 2012 określono w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 26
września 2013 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których
wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji (M.P. z 2013 r. poz. 782);

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

3)
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Wartość wskaźnika średniego narażenia dla roku 2013 określono w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość
wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza
wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji (M.P. z 2014 r. poz. 801).”.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VIII/90/15
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 31 marca 2015 r.
„Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXV/689/13
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Tabela 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy, obszary działań oraz podmioty, do których skierowane są działania naprawcze programu oraz źródła ich finansowania

Lp.

Zakres działań
według kodów
z tabeli nr 2

Miasta objęte
działaniami
naprawczymi

Obszary
przekroczeń
według kodów
z tabel
nr 3.1, 3.2 i 3.3

Data rozpoczęcia
i zakończenia
działania

Podmioty realizujące
działanie

Szacowany koszt
realizacji działania
(mln PLN)

Źródła finansowania

1

2

3

4

5

6

7

8

1

LdEM01, LdEM02,
LdEM08, LdEM09,
LdEM10

Kierunek nr 1 – w zakresie ograniczenia emisji powierzchniowej pochodzącej z sektora komunalno-bytowego
Ld10aLdPM10a01,
Ld10aLdPM10a02,
Ld10aLdPM10a03,
Data rozpoczęcia
Realizacja działania o kodzie
Ld10aLdPM10a04,
realizacji działań
- właściwe ograny adminiLdEM02:
Aleksandrów Łódzki
Ld10aLdPM10a05,
naprawczych Prostracji publicznej,
- Łódź: 79,7;
Konstantynów Łódzki Ld10aLdPM10d01, gramu:
- przedsiębiorstwa kompe- Pabianice: 16,9;
Ld10aLdPM10d02,
- od daty objęcia
tentne do rozwoju sieci cie- Zgierz: 15,2;
Łódź
Ld10aLdPM10d03,
Programem.
płowniczej i gazowej,
- Aleksandrów Łódzki: 5,0;
Ld10aLdPM10d04,
Data zakończenia
- właściciele budynków,
- Konstantynów Łódzki: 3,4.
Pabianice
Ld10aLdPM10d05,
realizacji działań
- spółdzielnie mieszkaniowe, Realizacja pozostałych działań
Ld10aLdPM10d06,
Zgierz
Programu:
- mieszkańcy
wg kosztów określonych przez
Ld11aLdPM2,5a01,
- 2020 rok.
inwestora.
Ld11aLdPM2,5a02,
Ld11aLdPM2,5a03,
Ld10aLdB(a)Pa01

- budżety właściwych organów
administracji publicznej,
- dofinansowanie unijne,
- dotacja i pożyczki z funduszów
celowych,
- kredyty i pożyczki bankowe,
- inne środki zewnętrzne,
- środki własne osób fizycznych,
- środki własne właścicieli nieruchomości

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

1

2

2

LdEM03, LdEM04,
LdEM05, LdEM06,
LdEM07, LdEM09,
LdEM10

3

3

Aleksandrów Łódzki
Konstantynów Łódzki
Łódź

LdEM11,
LdEM15

Pabianice
Zgierz

4

LdEM12

1

2

3
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4
Ld10aLdPM10a01,
Ld10aLdPM10a02,
Ld10aLdPM10a03,
Ld10aLdPM10a04,
Ld10aLdPM10a05,
Ld10aLdPM10d01,
Ld10aLdPM10d02,
Ld10aLdPM10d03,
Ld10aLdPM10d04,
Ld10aLdPM10d05,
Ld10aLdPM10d06,
Ld11aLdPM2,5a01,
Ld11aLdPM2,5a02,
Ld11aLdPM2,5a03,
Ld10aLdB(a)Pa01
4

Aleksandrów Łódzki
5

LdEM13

Konstantynów Łódzki
Łódź

6

LdEM14

Pabianice
Zgierz
Aleksandrów Łódzki
Konstantynów Łódzki

7

LdEM15

Łódź
Pabianice
Zgierz

Ld10aLdPM10a01,
Ld10aLdPM10a02,
Ld10aLdPM10a03,
Ld10aLdPM10a04,
Ld10aLdPM10a05,
Ld10aLdPM10d01,
Ld10aLdPM10d02,
Ld10aLdPM10d03,
Ld10aLdPM10d04,
Ld10aLdPM10d05,
Ld10aLdPM10d06,
Ld11aLdPM2,5a01,
Ld11aLdPM2,5a02,
Ld11aLdPM2,5a03,
Ld10aLdB(a)Pa01

5

Data rozpoczęcia
realizacji działań
naprawczych Programu:
- od daty objęcia
Programem.
Data zakończenia
realizacji działań
Programu:
- zadanie ciągłe.

Poz. 2102

6
- właściwe ograny administracji publicznej,
- przedsiębiorstwa właściwe
do realizacji działań,
- właściciele budynków,
- spółdzielnie mieszkaniowe,
- mieszkańcy
właściwe ograny administracji publicznej

7

8

według kosztów ustalonych
przez realizatora zadania

środki własne

- właściwe ograny administracji publicznej,
- właściwe organizacje
i stowarzyszenia

5

6

7

Data rozpoczęcia
realizacji działań
naprawczych Programu:
- od daty objęcia
Programem.
Data zakończenia
realizacji działań
Programu:
- 2020 rok.

- właściwe ograny administracji publicznej,
- spółdzielnie mieszkaniowe,
- właściwe organizacje

według kosztów ustalonych
przez realizatora zadania

- właściwe ograny administracji publicznej w zakresie
ich zasobów nieruchomości,
- spółdzielnie mieszkaniowe,
- wspólnoty mieszkaniowe

bezkosztowe

-

właściwe ograny administracji publicznej

bezkosztowe

-

Data rozpoczęcia
realizacji działań
naprawczych Programu:
- od daty objęcia
Programem.
Data zakończenia
realizacji działań
Programu:
- zadanie ciągłe.

8
- środki własne
- budżety właściwych organów
administracji publicznej,
- dotacja i pożyczki z funduszów
celowych

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

1

2

3

Aleksandrów Łódzki
Konstantynów Łódzki
8

LdEM99

Łódź
Pabianice
Zgierz

1

LdEG01, LdEG02,
LdEG03, LdEG05,
LdEG08, LdEG09,
LdEG10, LdEG11,
LdEG12
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4
Ld10aLdPM10a01,
Ld10aLdPM10a02,
Ld10aLdPM10a03,
Ld10aLdPM10a04,
Ld10aLdPM10a05,
Ld10aLdPM10d01,
Ld10aLdPM10d02,
Ld10aLdPM10d03,
Ld10aLdPM10d04,
Ld10aLdPM10d05,
Ld10aLdPM10d06,
Ld11aLdPM2,5a01,
Ld11aLdPM2,5a02,
Ld11aLdPM2,5a03,
Ld10aLdB(a)Pa01

5

Data rozpoczęcia
realizacji działań
naprawczych Programu:
- od daty objęcia
Programem.
Data zakończenia
realizacji działań
Programu:
- 2020 rok.

Poz. 2102

6

- właściwe ograny administracji publicznej,
- przedsiębiorstwa właściwe
do realizacji działań,
- właściciele budynków,
- spółdzielnie mieszkaniowe,
- mieszkańcy

7

8

według kosztów ustalonych
przez realizatora zadania

- budżety właściwych organów
administracji publicznej,
- dofinansowanie unijne,
- dotacja i pożyczki z funduszów
celowych,
- kredyty i pożyczki bankowe,
- inne środki zewnętrzne,
- środki własne osób fizycznych,
- środki własne właścicieli nieruchomości

Kierunek nr 2 – w zakresie ograniczenia emisji powierzchniowej pochodzącej z działalności gospodarczej
Ld10aLdPM10a01,
Ld10aLdPM10a02,
Ld10aLdPM10a03,
Data rozpoczęcia
Ld10aLdPM10a04,
realizacji działań
Aleksandrów Łódzki
Ld10aLdPM10a05,
naprawczych ProLd10aLdPM10d01,
Konstantynów Łódzki
gramu:
- podmioty gospodarcze koLd10aLdPM10d02,
- od daty objęcia
rzystające ze środowiska,
według kosztów ustalonych
Łódź
Ld10aLdPM10d03,
Programem.
- właściwe ograny administraprzez realizatora zadania
Ld10aLdPM10d04,
Data zakończenia
cji publicznej
Pabianice
Ld10aLdPM10d05,
realizacji działań
Ld10aLdPM10d06,
Zgierz
Programu:
Ld11aLdPM2,5a01,
- 2020 rok.
Ld11aLdPM2,5a02,
Ld11aLdPM2,5a03,
Ld10aLdB(a)Pa01

środki własne podmiotów gospodarczych korzystających ze
środowiska

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

1
2

2
LdEG04, LdEG06,
LdEG07, LdEG13,
LdEG14, LdEG15

3

Aleksandrów Łódzki
3

LdEG16,
Konstantynów Łódzki
Łódź
Pabianice

4

LdEG17
Zgierz

Aleksandrów Łódzki
Konstantynów Łódzki
1

LdEL01

Łódź
Pabianice
Zgierz
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4
Ld10aLdPM10a01,
Ld10aLdPM10a02,
Ld10aLdPM10a03,
Ld10aLdPM10a04,
Ld10aLdPM10a05,
Ld10aLdPM10d01,
Ld10aLdPM10d02,
Ld10aLdPM10d03,
Ld10aLdPM10d04,
Ld10aLdPM10d05,
Ld10aLdPM10d06,
Ld11aLdPM2,5a01,
Ld11aLdPM2,5a02,
Ld11aLdPM2,5a03,
Ld10aLdB(a)Pa01

5

Data rozpoczęcia
realizacji działań
naprawczych Programu:
- od daty objęcia
Programem.
Data zakończenia
realizacji działań
Programu:
- zadanie ciągłe.

Poz. 2102

6

7

podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska

według kosztów ustalonych
przez realizatora zadania

właściwe organy administracji publicznej

bezkosztowe

-

podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska

według kosztów ustalonych
przez realizatora zadania

środki własne podmiotów gospodarczych korzystających ze
środowiska

Kierunek nr 3 – w zakresie ograniczenia emisji liniowej (komunikacyjnej)
Ld10aLdPM10a01,
Ld10aLdPM10a02,
Ld10aLdPM10a03,
Data rozpoczęcia
Ld10aLdPM10a04,
realizacji działań
Ld10aLdPM10a05,
naprawczych ProLd10aLdPM10d01,
gramu:
Ld10aLdPM10d02,
- od daty objęcia
właściwe organy administrawedług kosztów ustalonych
Ld10aLdPM10d03,
Programem.
cji publicznej
przez realizatora zadania
Ld10aLdPM10d04,
Data zakończenia
Ld10aLdPM10d05,
realizacji działań
Ld10aLdPM10d06,
Programu:
Ld11aLdPM2,5a01,
- 2020 rok.
Ld11aLdPM2,5a02,
Ld11aLdPM2,5a03,
Ld10aLdB(a)Pa01

8
środki własne podmiotów gospodarczych korzystających ze
środowiska

budżety właściwych organów
administracji publicznej

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

1

2

2

3
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4

Data rozpoczęcia
realizacji działań
naprawczych Programu:
- od daty objęcia
Programem.
Data zakończenia
realizacji działań
Programu:
- zadanie ciągłe.

LdEL02
Aleksandrów Łódzki

3

LdEL03

Konstantynów Łódzki
Łódź

4

LdEL04
Pabianice
Zgierz

5

LdEL05

6

LdEL06

7

LdEL07

8

LdEL08

Aleksandrów Łódzki
Konstantynów Łódzki
Łódź

9

LdEL09

Pabianice
Zgierz

10

LdEL10

5

Ld10aLdPM10a01,
Ld10aLdPM10a02,
Ld10aLdPM10a03,
Ld10aLdPM10a04,
Ld10aLdPM10a05,
Ld10aLdPM10d01,
Ld10aLdPM10d02,
Ld10aLdPM10d03,
Ld10aLdPM10d04,
Ld10aLdPM10d05,
Ld10aLdPM10d06,
Ld11aLdPM2,5a01,
Ld11aLdPM2,5a02,
Ld11aLdPM2,5a03,
Ld10aLdB(a)Pa01

Data rozpoczęcia
realizacji działań
naprawczych Programu:
- od daty objęcia
Programem.
Data zakończenia
realizacji działań
Programu:
- 2020 rok.

Data rozpoczęcia
realizacji działań
naprawczych Programu:
- od daty objęcia
Programem.
Data zakończenia
realizacji działań
Programu:
- zadanie ciągłe.

Poz. 2102

6
- właściwe organy administracji publicznej,
- instytucje właściwe do
rozwoju systemu transportu
publicznego
- właściwe organy administracji publicznej,
- instytucje właściwe do
budowy dróg
właściwe organy administracji publicznej

7

8

- budżety właściwych organów
administracji publicznej,
- dofinansowanie unijne

według kosztów ustalonych
przez realizatora zadania

- właściwe organy administracji publicznej,
- właściwe przedsiębiorstwa
komunikacyjne

budżety właściwych organów
administracji publicznej

budżety właściwych organów
administracji publicznej

właściwe organy administracji publicznej
właściwe organy administracji publicznej

bezkosztowe

- budżety właściwych organów
administracji publicznej,
- dofinansowanie unijne,
- dofinansowanie z funduszów
celowych

- właściwe organy administracji publicznej,
- właściwe przedsiębiorstwa
komunikacyjne

właściwe organy administracji publicznej

- właściwe organy administracji publicznej,
- właściwe przedsiębiorstwa
komunikacyjne

-

według kosztów ustalonych
przez realizatora zadania

- budżety właściwych organów
administracji publicznej,
- dofinansowanie unijne,
- fundusze celowe

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

1

2

11

LdEL11

12

LdEL12

13

3

LdEL13
Aleksandrów Łódzki

14

LdEL14

15

LdEL15

Konstantynów Łódzki
Łódź
Pabianice
Zgierz

16

LdEL16
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4

Ld10aLdPM10a01,
Ld10aLdPM10a02,
Ld10aLdPM10a03,
Ld10aLdPM10a04,
Ld10aLdPM10a05,
Ld10aLdPM10d01,
Ld10aLdPM10d02,
Ld10aLdPM10d03,
Ld10aLdPM10d04,
Ld10aLdPM10d05,
Ld10aLdPM10d06,
Ld11aLdPM2,5a01,
Ld11aLdPM2,5a02,
Ld11aLdPM2,5a03,
Ld10aLdB(a)Pa01

5

Data rozpoczęcia
realizacji działań
naprawczych Programu:
- od daty objęcia
Programem.
Data zakończenia
realizacji działań
Programu:
- zadanie ciągłe.
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6
- instytucje właściwe do
utrzymania dróg,
- właściwe organy administracji publicznej

7

8

według kosztów ustalonych
przez realizatora zadania

budżety właściwych organów
administracji publicznej

właściwe organy administracji publicznej

bezkosztowe

-

właściwe organy administracji publicznej

według kosztów ustalonych
przez realizatora zadania

- budżety właściwych organów
administracji publicznej,
- inne środki zewnętrzne

- właściwe organy administracji publicznej,
- przedsiębiorstwa budujące
drogi

według kosztów ustalonych
przez realizatora zadania

budżety właściwych organów
administracji publicznej

według kosztów ustalonych
przez inwestora

środki własne przedsiębiorstw
budowlanych

według kosztów ustalonych
przez inwestora

- budżety właściwych organów
administracji publicznej,
- dofinansowanie unijne,
- dotacja i pożyczki z funduszów
celowych,
- kredyty i pożyczki bankowe,
- inne środki zewnętrzne,
- środki własne przedsiębiorstw
komunikacyjnych,
- środki własne firm transportowych,
- środki własne dystrybutorów
paliw

- właściwe organy administracji publicznej,
- przedsiębiorstwa komunikacyjne,
- firmy transportowe,
- dystrybutorzy paliw

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

1

2

3

Aleksandrów Łódzki
Konstantynów Łódzki
17

LdEL17

Łódź
Pabianice
Zgierz

1
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4
Ld10aLdPM10a01,
Ld10aLdPM10a02,
Ld10aLdPM10a03,
Ld10aLdPM10a04,
Ld10aLdPM10a05,
Ld10aLdPM10d01,
Ld10aLdPM10d02,
Ld10aLdPM10d03,
Ld10aLdPM10d04,
Ld10aLdPM10d05,
Ld10aLdPM10d06,
Ld11aLdPM2,5a01,
Ld11aLdPM2,5a02,
Ld11aLdPM2,5a03,
Ld10aLdB(a)Pa01

5

Data rozpoczęcia
realizacji działań
naprawczych Programu:
- od daty objęcia
Programem.
Data zakończenia
realizacji działań
Programu:
- 2020 rok.

Poz. 2102

6

- właściwe organy administracji publicznej,
- przedsiębiorstwa komunikacyjne
- firmy transportowe

7

według kosztów ustalonych
przez realizatora zadania

Kierunek nr 4 – w zakresie ograniczenia emisji punktowej pochodzącej z działalności gospodarczej
Ld10aLdPM10a01,
Ld10aLdPM10a02,
Ld10aLdPM10a03,
Data rozpoczęcia
Aleksandrów Łódzki
Ld10aLdPM10a04,
realizacji działań
Ld10aLdPM10a05,
naprawczych ProKonstantynów Łódzki
Ld10aLdPM10d01,
gramu:
Ld10aLdPM10d02,
- od daty objęcia
podmioty korzystające ze
według kosztów ustalonych
LdEP01-LdEP15 Łódź
Ld10aLdPM10d03,
Programem.
środowiska
przez inwestora
Ld10aLdPM10d04,
Data zakończenia
Pabianice
Ld10aLdPM10d05,
realizacji działań
Ld10aLdPM10d06,
Programu:
Zgierz
Ld11aLdPM2,5a01,
- zadanie ciągłe.
Ld11aLdPM2,5a02,
Ld11aLdPM2,5a03,
Ld10aLdB(a)Pa01

8

- budżety właściwych organów
administracji publicznej,
- dofinansowanie unijne,
- dotacja i pożyczki z funduszów
celowych,
- kredyty i pożyczki bankowe,
- inne środki zewnętrzne,
- środki własne przedsiębiorstw
komunikacyjnych,
- środki własne firm transportowych

środki własne podmiotów korzystających ze środowiska

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

1

2

3

Aleksandrów Łódzki
Konstantynów Łódzki
1

LdGOP01,
LdGOP02

Łódź
Pabianice
Zgierz

Aleksandrów Łódzki

1

LdGOK01,
LdGOK02,
LdGOK03,
LdGOK05,
LdGOK06

Konstantynów Łódzki
Łódź
Pabianice
Zgierz
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4

5

Poz. 2102

6

7

Kierunek nr 5 – w zakresie gospodarowania zużytymi oponami
Ld10aLdPM10a01,
Ld10aLdPM10a02,
Ld10aLdPM10a03,
Data rozpoczęcia
Ld10aLdPM10a04,
realizacji działań
Ld10aLdPM10a05,
naprawczych ProLd10aLdPM10d01,
gramu:
Ld10aLdPM10d02,
- od daty objęcia
właściwe organy administrawedług kosztów ustalonych
Ld10aLdPM10d03,
Programem.
cji publicznej
przez inwestora
Ld10aLdPM10d04,
Data zakończenia
Ld10aLdPM10d05,
realizacji działań
Ld10aLdPM10d06,
Programu:
Ld11aLdPM2,5a01,
- 2020 rok.
Ld11aLdPM2,5a02,
Ld11aLdPM2,5a03,
Ld10aLdB(a)Pa01
Kierunek nr 6 – w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
Ld10aLdPM10a01,
Ld10aLdPM10a02,
Ld10aLdPM10a03,
Data rozpoczęcia
Ld10aLdPM10a04,
realizacji działań
Ld10aLdPM10a05,
naprawczych ProLd10aLdPM10d01,
gramu:
Ld10aLdPM10d02,
- od daty objęcia
właściwe organy administrawedług kosztów ustalonych
Ld10aLdPM10d03,
Programem.
cji publicznej
przez inwestora
Ld10aLdPM10d04,
Data zakończenia
Ld10aLdPM10d05,
realizacji działań
Ld10aLdPM10d06,
Programu:
Ld11aLdPM2,5a01,
- 2020 rok.
Ld11aLdPM2,5a02,
Ld11aLdPM2,5a03,
Ld10aLdB(a)Pa01

8

budżety właściwych organów
administracji publicznej

budżety właściwych organów
administracji publicznej

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

1

2

3

Aleksandrów Łódzki
Konstantynów Łódzki
2

LdGOK07

Łódź
Pabianice
Zgierz

Aleksandrów Łódzki

1

LdEDU1, LdEDU2, LdEDU3,
LdPRO1,
LdPRO2,
LdREK

Konstantynów Łódzki
Łódź
Pabianice
Zgierz
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4
Ld10aLdPM10a01,
Ld10aLdPM10a02,
Ld10aLdPM10a03,
Ld10aLdPM10a04,
Ld10aLdPM10a05,
Ld10aLdPM10d01,
Ld10aLdPM10d02,
Ld10aLdPM10d03,
Ld10aLdPM10d04,
Ld10aLdPM10d05,
Ld10aLdPM10d06,
Ld11aLdPM2,5a01,
Ld11aLdPM2,5a02,
Ld11aLdPM2,5a03,
Ld10aLdB(a)Pa01

5

Data rozpoczęcia
realizacji działań
naprawczych Programu:
- od daty objęcia
Programem.
Data zakończenia
realizacji działań
Programu:
- zadanie ciągłe.

Poz. 2102

6

7

8

mieszkańcy

-

-

Kierunek nr 7 – w zakresie edukacji ekologicznej i reklamy
Ld10aLdPM10a01,
Ld10aLdPM10a02,
Ld10aLdPM10a03,
Data rozpoczęcia
Ld10aLdPM10a04,
realizacji działań
Ld10aLdPM10a05,
naprawczych Pro- właściwe organy adminiLd10aLdPM10d01,
gramu:
stracji publicznej,
Ld10aLdPM10d02,
- od daty objęcia
- placówki edukacyjne,
Ld10aLdPM10d03,
Programem.
- organizacje,
Ld10aLdPM10d04,
Data zakończenia
- stowarzyszenia,
Ld10aLdPM10d05,
realizacji działań
- związki ekologiczne
Ld10aLdPM10d06,
Programu:
Ld11aLdPM2,5a01,
- zadanie ciągłe.
Ld11aLdPM2,5a02,
Ld11aLdPM2,5a03,
Ld10aLdB(a)Pa01

według kosztów ustalonych
przez realizującego działanie

- budżety właściwych organów
administracji publicznej,
- dofinansowanie z funduszów
celowych

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

1

2

3

Aleksandrów Łódzki
Konstantynów Łódzki
1

LdZAG

Łódź
Pabianice
Zgierz

1

LdIE01

– 29 –

4

5

Poz. 2102

6

Kierunek nr 8 – w zakresie planowania przestrzennego
Ld10aLdPM10a01,
Ld10aLdPM10a02,
Ld10aLdPM10a03,
Data rozpoczęcia
Ld10aLdPM10a04,
realizacji działań
Ld10aLdPM10a05,
naprawczych ProLd10aLdPM10d01,
gramu:
Ld10aLdPM10d02,
- od daty objęcia
właściwe organy samorząLd10aLdPM10d03,
Programem.
dów gminnych
Ld10aLdPM10d04,
Data zakończenia
Ld10aLdPM10d05,
realizacji działań
Ld10aLdPM10d06,
Programu:
Ld11aLdPM2,5a01,
- zadanie ciągłe.
Ld11aLdPM2,5a02,
Ld11aLdPM2,5a03,
Ld10aLdB(a)Pa01

7

8

według kosztów ustalonych
przez realizującego działanie

budżety właściwych organów administracji publicznej

Kierunek nr 9 – w zakresie identyfikacji źródeł emisji oraz rozwoju narzędzi do zintegrowanego zarządzania jakością powietrza
Ld10aLdPM10a01,
Ld10aLdPM10a02,
Ld10aLdPM10a03,
Data rozpoczęcia
Ld10aLdPM10a04,
realizacji działań
Aleksandrów Łódzki
Ld10aLdPM10a05,
naprawczych ProLd10aLdPM10d01,
Konstantynów Łódzki
gramu:
Ld10aLdPM10d02,
- od daty objęcia
właściwe organy administra- według kosztów ustalonych budżety właściwych organów admiŁódź
Ld10aLdPM10d03,
Programem.
cji publicznej
przez realizującego działanie
nistracji publicznej
Ld10aLdPM10d04,
Data zakończenia
Pabianice
Ld10aLdPM10d05,
realizacji działań
Ld10aLdPM10d06,
Zgierz
Programu:
Ld11aLdPM2,5a01,
- zadanie ciągłe.
Ld11aLdPM2,5a02,
Ld11aLdPM2,5a03,
Ld10aLdB(a)Pa01

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

1

1

2

LdIFIN

3
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4

5

Poz. 2102

6

7

Kierunek nr 10 – w zakresie finansowania realizacji programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych
Ld10aLdPM10a01,
Ld10aLdPM10a02,
Ld10aLdPM10a03,
Data rozpoczęcia
Ld10aLdPM10a04,
realizacji działań
Aleksandrów Łódzki
Ld10aLdPM10a05,
naprawczych ProLd10aLdPM10d01,
Konstantynów Łódzki
gramu:
Ld10aLdPM10d02,
- od daty objęcia
właściwe instytucje finansuŁódź
Ld10aLdPM10d03,
Programem.
jące realizację działań
Ld10aLdPM10d04,
Data zakończenia
Pabianice
Ld10aLdPM10d05,
realizacji działań
Ld10aLdPM10d06,
Zgierz
Programu:
Ld11aLdPM2,5a01,
- zadanie ciągłe.
Ld11aLdPM2,5a02,
Ld11aLdPM2,5a03,
Ld10aLdB(a)Pa01

8

-

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
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Tabela 2. Kody działań naprawczych
Kod
działania
1
LdEM01

LdEM02

LdEM03
LdEM04
LdEM05
LdEM06
LdEM07
LdEM08
LdEM09
LdEM10
LdEM11
LdEM12
LdEM13
LdEM14
LdEM15
LdEM99

Opis działania
2
Kierunek nr 1 - w zakresie ograniczania emisji powierzchniowej pochodzącej z sektora komunalno–bytowego
budowa lub rozbudowa centralnych systemów ciepłowniczych lub/i gazowych lub/ i energetycznych
zmiana dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w ciepło, polegająca na podłączeniu budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wymianie przestarzałych konstrukcyjnie źródeł węglowych na posiadające certyfikaty energetyczno–emisyjne („znak bezpieczeństwa ekologicznego”) wysokosprawne źródła ciepła opalane: paliwami
gazowymi (w szczególności: kotły kondensacyjne, konwencjonalne niskotemperaturowe), olejem opałowym lekkim bądź zasilane w energię cieplną ze źródeł energii
odnawialnej (odpowiadających normom polskim i europejskim), ewentualnie paliwami stałymi spalanymi w kotłach, których konstrukcje, przy obsłudze i podawaniu
paliwa stałego zgodnie z DTR tych kotłów uniemożliwiają spalanie paliw niekwalifikowanych
stosowanie paliwa o parametrach jakościowych jak najlepiej dostosowanych do danego rodzaju/typu kotła
stosowanie źródeł ciepła bezemisyjnych lub/i niskoemisyjnych posiadających certyfikaty energetyczno–emisyjne (znak „bezpieczeństwa ekologicznego”)
stosowanie źródeł ciepła niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł energii odnawialnej odpowiadających normom polskim i europejskim
przegląd kotłowni węglowych w zakresie stanu technicznego, efektywności energetycznej oraz wielkości w odniesieniu do potrzeb użytkowych, w celu określenia zakresu prac dot. wymiany kotłów (wraz z instalacją wewnętrzną), ich modernizacji, remontu lub konserwacji
prowadzenie na bieżąco konserwacji i remontów kotłów oraz kominów odprowadzających do powietrza spaliny
termomodernizacja budynków
instalowanie i stosowanie urządzeń do pomiarów zużycia energii cieplnej i zaworów termostatycznych grzejnikowych
instalowanie i stosowanie technik odpylania, w miarę możliwości technicznych i finansowych
kontrola gospodarstw domowych w zakresie właściwego gospodarowania odpadami, w celu zaniechania praktyk spalania w domowych kotłach i paleniskach odpadów
lub paliw niekwalifikowanych
kontrola przestrzegania, tzw. „Regulaminu rodzinnego ogrodu działkowego” w zakresie wyposażenia domków działkowych w źródła grzewcze, ewidencja tych źródeł
oraz kontrola warunków ich eksploatacji
organizacja terenów rekreacyjnych z wyznaczonymi miejscami do organizowania ognisk i grillowania
wprowadzenie zakazu grillowania na balkonach i tarasach
skuteczne egzekwowanie zakazu wypalania łąk, ściernisk i pól
inne działania niewymienione w kierunku nr 1

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

1

LdEG01
LdEG02
LdEG03
LdEG04
LdEG05
LdEG06
LdEG07
LdEG08
LdEG09
LdEG10
LdEG11
LdEG12
LdEG13
LdEG14
LdEG15
LdEG16
LdEG17

LdEL01
LdEL02
LdEL03
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2
Kierunek nr 2 - w zakresie ograniczania emisji powierzchniowej pochodzącej z działalności gospodarczej
zmiana sposobu ogrzewania budynków na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej lub wymiana przestarzałych konstrukcyjnie węglowych źródeł wytwarzania energii cieplnej
i pary technologicznej na wysokosprawne źródła niskoemisyjne posiadające certyfikaty energetyczno–emisyjne („znak bezpieczeństwa ekologicznego”) opalane: paliwami gazowymi (w szczególności: kotły kondensacyjne, konwencjonalne niskotemperaturowe), olejem opałowym lekkim lub paliwami stałymi spalanymi w kotłach, których konstrukcje, przy obsłudze i podawaniu paliwa stałego zgodnie z DTR tych kotłów, uniemożliwiają spalanie paliw niekwalifikowanych
termomodernizacja budynków, o ile istnieją ku temu przesłanki ekonomiczne
wprowadzanie systemów efektywnego zarządzania energią, surowcami i środowiskiem
stosowanie niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł energii odnawialnej odpowiadających normom polskim i europejskim
wprowadzanie technik i technologii zwiększających efektywność energetyczną instalacji i zmniejszenie zużycia paliw
stosowanie paliwa o parametrach jakościowych jak najlepiej dostosowanych do danego rodzaju/typu kotła
stosowanie technik odpylania o dużej sprawności
wprowadzanie metod odzysku energii cieplnej, o ile jest to uzasadnione technicznie i ekonomicznie
stosowanie niskoemisyjnych technik i technologii, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa mięsa na skalę komercyjną (fast-foody, restauracje, itp.)
stosowanie technologii zapobiegających powstawaniu emisji niezorganizowanej pyłu
stosowanie metod ograniczających emisję niezorganizowaną pyłu
wprowadzanie dodatkowych, ze względu na konieczność ochrony powietrza, obowiązków pomiarowych emisji
edukacja ekologiczna pracowników - kształtowanie i wdrażanie postaw proekologicznych
regularne odkurzanie i mycie hal produkcyjnych oraz ich wyposażenia
bieżące przeglądy, konserwacja i remonty: instalacji emitujących pył, urządzeń odpylających, systemów wentylacji, emitorów i urządzeń monitorujących wielkość emisji
kontrola instalacji w zakresie właściwego gospodarowania odpadami, w celu zaniechania praktyk spalania w domowych kotłach i paleniskach odpadów lub paliw niekwalifikowanych
instalowanie i stosowanie urządzeń do pomiarów zużycia energii cieplnej i zaworów termostatycznych grzejnikowych
Kierunek nr 3 - w zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej)
opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania transportem, ruchem, przepływem towarów i informacją, ułatwiających wykorzystanie infrastruktury
i pojazdów, w tym transportu publicznego
rozwój systemu transportu publicznego
budowa obwodnic i dróg, mających na celu odciążenie nadmiernego natężenia ruchu

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

1
LdEL04
LdEL05
LdEL06
LdEL07
LdEL08
LdEL09
LdEL10
LdEL11
LdEL12
LdEL13
LdEL14
LdEL15
LdEL16
LdEL17

LdEP01
LdEP02
LdEP03
LdEP04
LdEP05
LdEP06
LdEP07
LdEP08
LdEP09
LdEP10
LdEP11
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2
tworzenie stref z ograniczeniem prędkości ruchu pojazdów
tworzenie polityki cenowej opłat za parkowanie w zależności od wieku pojazdów i wskaźników emisyjnych
tworzenie polityki cenowej zachęcającej do korzystania z publicznego transportu zbiorowego, zamiast indywidualnego transportu prywatnego
zsynchronizowanie rozkładów jazdy transportu zbiorowego w celu zachęcenia do korzystania z tego transportu
organizacja systemu bezpiecznych parkingów na obrzeżach miasta łącznie z systemem taniego transportu zbiorowego do centrum miast
(system Park & Ride)
budowa systemu tras rowerowych, jako alternatywnego środka transportu
sukcesywna, planowa wymiana pojazdów wykorzystywanych w systemie transportu publicznego i służbach miejskich na niskoemisyjne
czyszczenie ulic na mokro, szczególnie w okresach bezopadowych
wprowadzenie ograniczeń prędkości na drogach o pylącej nawierzchni
planowe utwardzanie dróg gruntowych
modernizacji dróg i parkingów – wymiana nawierzchni na nową wykonaną z materiałów i w technologii gwarantującej ograniczenie emisji pyłu podczas eksploatacji
stosowanie przy budowie dróg metod ograniczających emisję niezorganizowaną pyłu
budowa stacji zasilania w CNG lub energię elektryczną środków transportu
modernizacja pojazdów ciężarowych, pojazdów wykorzystywanych w systemach transportu publicznego oraz pojazdów wykorzystywanych przez służby miejskie, mająca na celu zmniejszenie emisji pochodzącej ze spalania paliw w silnikach tych pojazdów
Kierunek nr 4 - w zakresie ograniczania emisji punktowej pochodzącej z działalności gospodarczej
sukcesywne wprowadzanie technologii pozwalających na wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji
wprowadzanie systemów efektywnego zarządzania energią, surowcami i środowiskiem
stosowanie jak najlepszych dla danego typu paleniska paliw, tj. o wysokiej wartości opałowej, małej zawartości popiołu i siarki
stosowanie technik odpylania o dużej efektywności
stosowanie instalacji i urządzeń o wysokiej sprawności i efektywności energetycznej
zmniejszenie strat przesyłu energii
zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej
wprowadzanie metod odzysku energii cieplnej
stosowanie technologii zapobiegających powstawaniu emisji niezorganizowanej pyłu
stosowanie metod ograniczających emisję niezorganizowaną pyłu
wprowadzenie dodatkowych obowiązków pomiarowych emisji pyłu z istotnych źródeł emisji pyłu, ze względu na konieczność ochrony powietrza

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

1
LdEP12
LdEP13
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LdEP15

2
stosowanie energooszczędnych technologii
termomodernizacja obiektów przemysłowych
bieżąca konserwacja i remonty instalacji związanych z emisją pyłu (w szczególności instalacji spalania paliw i instalacji technologicznych) wraz z systemami wentylacyjnymi i emitorami oraz urządzeniami monitorującymi poziom emisji pyłu
wykorzystanie instalacji przemysłowych i ciepła odpadowego do ogrzewania budynków sektora komunalno-bytowego i budynków użyteczności publicznej

LdGOP01
LdGOP02

Kierunek nr 5 - w zakresie gospodarowania zużytymi oponami
likwidacja „dzikich” składowisk zużytych opon
zapewnienie możliwości odpowiedniego gromadzenia zużytych opon

LdGOK01
LdGOK02
LdGOK03
LdGOK04
LdGOK05
LdGOK06
LdGOK07

Kierunek nr 6 - w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
wprowadzanie odpowiednich lokalnych regulacji prawnych, ograniczających spalanie odpadów zielonych na terenach prywatnych posesji
usprawnianie infrastruktury recyklingu, w celu ułatwienia zbiórki odpadów
zachęcanie do stosowania kompostowników
organizowanie stałych miejsc selektywnej zbiórki odpadów pochodzenia roślinnego oraz rozpowszechnianie informacji o miejscach ich magazynowania
rozwój sieci łatwo dostępnych stałych miejsc zbiórki makulatury oraz powszechnie dostępna informacja o lokalizacji tych miejsc zbiórki
organizowanie i egzekwowanie selektywnej zbiórki odpadów, w szczególności palnych, takich jak, np. makulatura
zbiórka makulatury

LdEP14

LdEDU1
LdEDU2
LdEDU3
LdPRO1
LdPRO2
LdREK

Kierunek nr 7 - w zakresie edukacji ekologicznej i reklamy
kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie metod oszczędzania energii cieplnej, elektrycznej i paliw oraz uświadamianie o szkodliwości
spalania paliw niskiej jakości, rozpowszechnianie metod zapobiegania pożarom
prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie społeczeństwa o szkodliwości spalania odpadów połączonych z informacją na temat kar administracyjnych za spalanie paliw niekwalifikowanych i odpadów
uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z użytkowania scentralizowanej sieci cieplnej, termomodernizacji i innych działań związanych z ograniczeniem
emisji niskiej
promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych kotłów o wysokim wskaźniku efektywności energetycznej oraz źródeł energii odnawialnej
propagowanie budownictwa pasywnego i energooszczędnego
wspieranie przedsięwzięć polegających na reklamie oraz innych rodzajach promocji towaru i usług propagujących model konsumpcji zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony powietrza

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

1

LdZAG

LdIE01

LdFIN
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2
Kierunek nr 8 - w zakresie planowania przestrzennego
Uwzględnianie, w ramach możliwości prawnych, w dokumentach planistycznych wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym zapisów dotyczących:
a) sposobu zaopatrzenia w ciepło, nadając priorytet, w przypadku gdy istnieją ku temu techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania energii,
ogrzewaniu z miejskiej sieci ciepłowniczej, w następnej kolejności ogrzewaniu gazowemu, olejowemu i ze źródeł energii odnawialnej (odpowiadających normom polskim i europejskim) oraz ogrzewaniu paliwami stałymi, ale pod następującymi warunkami:
- gdy brak jest możliwości podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- spalanie paliw stałych prowadzone będzie w kotłach nowej generacji posiadających certyfikaty energetyczno-paliwowe (znak: bezpieczeństwa ekologicznego),
b) lokowanie nowych instalacji wytwarzających energię cieplną i zakładów przemysłowych wytwarzających ciepło odpadowe w miejscach umożliwiających maksymalne
wykorzystanie energii cieplnej w celu zaopatrzenia w ciepło innych obiektów przemysłowych, mieszkalnych i użyteczności publicznej,
c) wprowadzania zieleni izolacyjnej i urządzonej oraz niekubaturowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych miasta (place, skwery),
d) kształtowanie korytarzy ekologicznych celem lepszego przewietrzania miast, w tym zmiana dotychczasowego przeznaczenia gruntów po zlikwidowanej zabudowie na
tereny zielone, pasaże, place lub inne formy niekubatruowego wykorzystania przestrzeni,
e) modernizacji układu komunikacyjnego celem przeniesienia ruchu poza ścisłe centrum miasta,
f) reorganizacji układu komunikacyjnego po wprowadzeniu stref zamkniętych dla ruchu samochodowego w ścisłym centrum miasta,
g) zakazu na terenach mieszkaniowych działalności gospodarczej, związanej z wykorzystaniem terenu w sposób powodujący emisję niezorganizowaną pyłu,
h) tworzenia preferencyjnych warunków do realizacji inwestycji związanych z uciepłownieniem miasta ze źródeł centralnych lub/i rozwojem sieci gazowniczej,
i) wyznaczenia stref przemysłowych i obszarów budownictwa mieszkaniowego, z uwzględnieniem czynników środowiskowych, w szczególności kierunku napływu mas
powietrza
Kierunek nr 9 - w zakresie identyfikacji źródeł emisji oraz rozwoju narzędzi do zintegrowanego zarządzania jakością powietrza
kontynuacja inwentaryzacji źródeł emisji punktowej i powierzchniowej – utworzenie baz danych pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji
Kierunek nr 10 - w zakresie finansowania realizacji programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych
stworzenie preferencji finansowania dla:
- działań naprawczych programów ochrony powietrza realizowanych na obszarach przekroczeń wskazanych w Programie,
- działań wynikających z planów działań krótkoterminowych,
- wzmocnienia systemu oceny jakości powietrza
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Tabela 3.1. Kody obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10
kod obszarów przekroczeń

Lokalizacja obszarów przekroczeń w aglomeracji łódzkiej
powiat

okres uśredniania wyników pomiarów
24 - godziny
(d)

gmina

łódzki

pabianicki

rok kalendarzowy
(a)

-

Ld10aLdPM10d01

Ld10aLdPM10a01

Rys. 3.1., Rys. 3.2.

Ld10aLdPM10d02

Ld10aLdPM10a02

Rys. 4.1., Rys. 4.2.

gmina miejska Zgierz

Ld10aLdPM10d06

Ld10aLdPM10a04

Rys. 5.1., Rys. 5.2.

część miejska gminy Aleksandrów Łódzki

Ld10aLdPM10d05

Ld10aLdPM10a05

Rys. 6.1., Rys. 6.2.

gmina miejska Pabianice

Ld10aLdPM10d03

Ld10aLdPM10a03

Rys. 7.1., Rys. 7.2.

część miejska gminy Konstantynów Łódzki

Ld10aLdPM10d04

gmina miejska Łódź

zgierski

Odniesienie do przedstawienia graficznego poszczególnych
obszarów przekroczeń w załączniku nr 3 do uchwały

-

Rys. 8.

Tabela 3.2. Kody obszarów przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu
Lokalizacja obszarów przekroczeń w aglomeracji łódzkiej
powiat

Kody obszarów przekroczeń

Odniesienie do przedstawienia graficznego poszczególnych
obszarów przekroczeń w załączniku nr 3 do uchwały

Ld10aLdB(a)Pa01

Rys. 9.

gmina

Łódź - miasto na prawach powiatu,
powiat pabianicki, powiat zgierski

gmina miejska Łódź, gmina miejska Pabianice, gmina miejska Zgierz, część miejska gminy Aleksandrów Łódzki, część
miejska gminy Konstantynów Łódzki

Tabela 3.3. Kody obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5
Lokalizacja obszarów przekroczeń

Kod obszarów przekroczeń

Okres uśredniania
wyników pomiarów

Odniesienie do przedstawienia graficznego poszczególnych
obszarów przekroczeń w załączniku nr 3a

powiat

gmina

łódzki

gmina miejska Łódź

Ld11aLdPM2,5a01

rok kalendarzowy

Rys. 1., Rys. 2.

zgierski

gmina miejska Zgierz

Ld11aLdPM2,5a02

rok kalendarzowy

Rys. 3., Rys. 4.

Ld11aLdPM2,5a03

rok kalendarzowy

Rys. 5., Rys. 6.”

pabianicki

gmina miejska Pabianice
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Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/90/15
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 31 marca 2015 r.
„Załącznik nr 7a
do uchwały nr XXXV/689/13
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
TRYB I SPOSÓB POWIADAMIANIA O:
- ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 lub ryzyku przekroczenia poziomu docelowego
B(a)P zawartego w pyle zawieszonym PM10,
- przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 lub przekroczeniu poziomu docelowego B(a)P zawartego w pyle
zawieszonym PM10,
- ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10,
- przekroczeniu poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10.
Tabela 1. Tryb i sposób powiadamiania
Tryb powiadamiania przez
Sposób
Wojewódzki Zespół Zarządzania
powiadamiania
Kryzysowego
1
2
3
4
Alert poziom I – wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego lub ryzyka przekroczenia
poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10
Niezwłocznie, po otrzymaniu informacji od Łódzkiego Wojewódzorgany administracji pukiego Inspektora Ochrony ŚrodowiLdDKA01 – LdDKA07;
blicznej właściwe ze
- drogą e-mailową lub telefoniczną,
ska o ryzyku przekroczenia pozioLdDKI01
względu na lokalizację
- na stronie internetowej Łódzkiego
mu dopuszczalnego pyłu zawieszoobszarów przekroczeń
Urzędu Wojewódzkiego,
nego PM10 lub PM2,5 lub docelo- na stronach internetowych powiawego B(a)P
tów i gmin.
podmioty korzystające ze
W trybie określonym w art. 93 ust.
LdDKP01 – LdDKP05
środowiska
1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska
LdDKM01 – LdDKM07
obywatele
Alert poziom II – wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego lub przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10
Podmioty korzystające ze
- drogą e-mailową lub telefoniczną,
LdDKP01 – LdDKP07
środowiska
- na stronie internetowej Łódzkiego
W trybie określonym w art. 93 ust.
Urzędu Wojewódzkiego,
1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- na stronach internetowych poPrawo ochrony środowiska
LdDKM01 – LdDKM07
obywatele
wiatów i gmin,
- za pomocą lokalnych mediów
Alert poziom III – wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (możliwość wystąpienia
smogu pyłowego)
Niezwłocznie, po otrzymaniu
organy administracji puinformacji od Łódzkiego WojeLdDKA01 – LdDKA04;
blicznej właściwe ze
wódzkiego Inspektora Ochrony
LdDKA08 – LdDKA15;
względu na lokalizację
Środowiska o ryzyku przekroczenia
LdDKI01
- drogą e-mailową lub telefoniczną,
obszarów przekroczeń
poziomu alarmowego pyłu zawie- na stronie internetowej Łódzkiego
szonego PM10
Urzędu Wojewódzkiego,
LdDKP01 – LdDKP05;
podmioty korzystające ze
- na stronach internetowych powiaLdDKP07 – LdDKP11;
środowiska
tów i gmin,
LdDKI01
W trybie określonym w art. 93
- za pomocą lokalnych mediów
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
LdDKM01;
2001 r. - Prawo ochrony środowiska
LdDKM03 – LdDKM07;
obywatele
LdDKM09 – LdDKM11;
LdDKI01
Zakres działań
krótkoterminowych

Realizujący działania
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Sposób
powiadamiania

2
4
grupy osób szczególnie
wrażliwych na wysokie
LdDKM08
stężenia pyłu zawieszonego PM10
Alert poziom IV – wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10
(smog pyłowy)
Niezwłocznie, po otrzymaniu
LdDKP01 – LdDKP05;
informacji od Łódzkiego WojeLdDKP07 – LdDKP09;
podmioty korzystające ze
wódzkiego Inspektora Ochrony
- drogą e-mailową lub telefoniczną,
LdDKP12 – LdDKP14;
środowiska
Środowiska o przekroczeniu po- na stronie internetowej Łódzkiego
LdDKI01
ziomu alarmowego pyłu zawieszoUrzędu Wojewódzkiego,
nego PM10
- na stronach internetowych powiatów i gmin,
LdDKM01;
W trybie określonym w art. 93 ust.
- za pomocą lokalnych mediów”
LdDKM03 – LdDKM08;
obywatele
1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
LdDKM10 – LdDKM13;
Prawo ochrony środowiska
LdDKI01
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Załącznik nr 4
do uchwały nr VIII/90/15
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 31 marca 2015 r.
„Załącznik nr 7b
do uchwały nr XXXV/689/13
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
PRZEWIDYWANE SKUTKI REALIZACJI DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH, ZAGROŻENIA
I BARIERY REALIZACJI
Przewidywane skutki realizacji działań krótkoterminowych:
1. Krótkotrwałe zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów.
2. Zmniejszenie zużycia paliw w maszynach silnikowych.
3. Krótkotrwałe ograniczenie pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz prekursorów aerozoli wtórnych.
4. Zmniejszenie szkodliwego oddziaływania pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5,
benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10.
Główne zagrożenia i bariery w realizacji Planu:
1. Narastające natężenie ruchu pojazdów silnikowych w całym kraju i wzrost emisji tlenków azotu.
2. Budowa i rozbudowa dróg szybkiego ruchu i autostrad – wzrost zużycia paliw.
3. Brak przepisów zapewniających wprowadzenie skutecznych, krótkoterminowych ograniczeń ruchu lub
wyłączenia z ruchu pojazdów silnikowych ze względu na konieczność ochrony powietrza i zdrowia obywateli.
4. Brak przepisów ustawowych ograniczających korzystanie z pojazdów, maszyn i urządzeń z silnikami spalinowymi, z uwagi na ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza oraz konieczność ochrony zdrowia
ludzi.
5. Powszechne korzystanie z pojazdów, maszyn i urządzeń silnikowych o przestarzałej konstrukcji i wysokich wskaźnikach emisyjnych, z uwagi na brak możliwości finansowych obywateli na zakup niskoemisyjnych pojazdów, maszyn i urządzeń silnikowy zaawansowanych technologicznie.
6. Brak lub słabo rozwinięta komunikacja miejska i międzygminna zapewniająca obsługę i osiąganie powszechnych celów podróży zwielokrotnionej liczby pasażerów w sytuacji wprowadzenia ograniczenia
ruchu samochodów osobowych, ze względu na konieczność ochrony powietrza i zdrowia ludzi.
7. Brak lub słabo rozwinięty transport szynowy miejski i międzygminny, mogący odciążyć komunikację
samochodową.
8. Brak systemów zarządzania ruchem na większości dróg w województwie i w związku z tym, brak możliwości szybkiego reagowania na komunikaty wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego wprowadzającego min. ograniczenia prędkości na drogach, w sytuacjach ponadnormatywnego zanieczyszczenia
powietrza.
9. Brak parkingów ParkRide, w związku z tym, konieczność poruszania się po drogach miejskich samochodów osobowych dowożących ludzi do miejsc pracy i nauki.
10. Słabo rozwinięta sieć tras rowerowych.
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11. Brak wystarczającej edukacji ekologicznej obywateli na tematy związane z problematyką zanieczyszczeń
powietrza oraz ich szkodliwym oddziaływaniem na zdrowie ludzi.
12. Niewystarczająca edukacja ekologiczna kierowców i w związku z tym brak wiedzy na temat sposobów
jazdy mających wpływ na zmniejszenie zużycia paliw w pojazdach silnikowych.
13. Sprzeciw społeczeństwa w stosunku do pewnych ograniczeń (zakaz używania sprzętu ogrodniczego, budowlanego, ograniczenie prędkości ruchu), nawet jeśli podyktowane będą koniecznością ochrony zdrowia.
14. Zła sytuacja ekonomiczna wielu mieszkańców skłaniająca do stosowania najtańszych wysokoemisyjnych
metod ogrzewania.”.
Załącznik nr 5
do uchwały nr VIII/90/15
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 31 marca 2015 r.
„Załącznik nr 9b
do uchwały nr XXXV/689/13
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
UZASADNIENIE DO ZMIANY PROGRAMU ZAWIERAJĄCE WYNIKI OCEN I ANALIZ MAJĄCYCH
WPŁYW NA OKREŚLENIE TREŚCI UCHWAŁY
Pułap stężenia ekspozycji jest dodatkowym unijnym1 standardem jakości powietrza odniesionym do pyłu
zawieszonego PM2,5, wyznaczonym na podstawie pomiarów przeprowadzonych na obszarach tła miejskiego
w aglomeracjach i w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców w celu ograniczenia szkodliwego wpływu na
zdrowie ludzi. Ta najdrobniejsza frakcja pyłu składająca się z ziaren o średnicy aerodynamicznej do 2,5 µm
wykazuje zdolność bezpośredniego wnikania do układu oddechowego i krwionośnego przyczyniając się do
powstawania szeregu schorzeń płuc i układu krążenia, a także sprzyja rozwojowi chorób nowotworowych.
Obowiązek opracowania i uchwalenia przez Sejmik Województwa Łódzkiego programu ochrony powietrza
w celu osiągnięcia pułapu stężenia ekspozycji powstał z dniem 28 maja 2012 r., tj. po wejściu w życie nowelizacji art. 91 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska wprowadzonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r.
o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 460). Projekt programu ma być zaopiniowany przez właściwych prezydentów lub burmistrzów miast aglomeracji łódzkiej oraz właściwych starostów powiatów, do których te miasta przynależą. Art. 91 ust. 9 ustawy - Prawo
ochrony środowiska zapewnia udział społeczeństwa w tworzeniu programu (jak i zmiany programu).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomu niektórych
substancji w powietrzu pułap stężenia ekspozycji pyłu zawieszonego PM2,5 wynosi 20 µg/m3 (dla okresu
uśredniania wyników pomiarów trzy lata kalendarzowe) i ma być osiągnięty w 2015 roku. Ponadto, z uwagi na
obowiązek wynikający z dyrektywy CAFE Minister Środowiska rozporządzeniem z dnia 14 sierpnia 2012 r.
w sprawie krajowego celu redukcji narażenia (Dz. U. z 2012 r. poz. 782) określił poziom krajowego celu redukcji narażenia wynoszący 18 µg/m3, planowany do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 roku.
Na podstawie art. 3 pkt 46a ustawy - Prawo ochrony środowiska wartość pułapu stężenia ekspozycji dla
aglomeracji i miast powyżej 100 tys. mieszkańców jest wyznaczana na podstawie wskaźnika średniego narażenia, obliczanego w oparciu o dane pomiarowe z obszarów tła miejskiego uzyskane przez WIOŚ z punktu pomiaru stężeń pyłu zawieszonego PM2,5. Dla aglomeracji łódzkiej punktem pomiarowym służącym do wyznaczenia wskaźnika średniego narażenia jest stacja pomiarowa zlokalizowana w Łodzi, przy ul. Czernika 1/3.
Z uwagi na przepisy art. 86a ustawy - Prawo ochrony środowiska wartość wskaźnika średniego narażenia
oblicza Główny Inspektor Ochrony Środowiska metodą określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska
1)

Dyrektywa PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).
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z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny
dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji (Dz. U. z 2012 r. poz. 2029), a na podstawie art. 86b ustawy Minister
Środowiska ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor
Polski” w terminie do dnia 30 września każdego roku.
Z mocy tego przepisu Minister Środowiska wydał dwa obwieszczenia, tj.:
- z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy
i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców
większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu
miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika
średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji (M.P. z 2013 r. poz. 782),
- z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy
i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców
większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu
miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika
średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji (M.P. z 2014 r. poz. 810).
Na podstawie wymienionych wyżej obwieszczeń stwierdzono, że w latach 2012-2013 w aglomeracji łódzkiej został przekroczony pułap stężenia ekspozycji przewidziany do osiągnięcia od 2015 roku. I tak, w roku
2012 wartość średniego wskaźnika narażenia wyniosła 24,1 µg/m3 przekraczając standard jakości powietrza (jakim jest pułap stężenia ekspozycji pyłu zawieszonego PM2,5) o 4,1 µg/m3, natomiast w roku 2013 wartość średniego wskaźnika narażenia wyniosła 24 µg/m3 przekraczając standard jakości powietrza o 4 µg/m3. W związku
z tym, na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy - Prawo ochrony środowiska zasadnym jest uchwalenie przez Sejmik
Województwa Łódzkiego zmiany obecnie obowiązującego programu ochrony powietrza dla aglomeracji łódzkiej,
w celu osiągnięcie pułapu stężenia ekspozycji oraz osiągnięcie krajowego celu redukcji narażenia.
Zmiana uchwały nr XXXV/689/13 Sejmik Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego
pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu
działań krótkoterminowych określona uchwałą nr XLI/764/13 Sejmik Województwa Łódzkiego z dnia
12 grudnia 2013 r. wprowadziła do programu działania naprawcze niezbędne do osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5. Wobec tego, działania w zakresie określonym w niniejszej zmianie Programie służą zarazem zmniejszeniu wartości wskaźnika średniego narażenia i osiągnięciu pułapu stężenia ekspozycji oraz krajowego celu redukcji narażenia.
W programie ustalono, że podstawowym źródłem odpowiedzialnym za ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 i tym samym wysoką wartość wskaźnika średniego narażenia jest emisja powierzchniowa
pochodząca ze spalania paliw stałych w sektorze komunalno-bytowym oraz w mniejszym stopniu emisja liniowa i punktowa. Zatem redukcja emisji pyłu zawieszonego PM2,5 w tym sektorze poprzez zmianę sposobu
ogrzewania oraz ograniczenie emisji ze źródeł liniowych pochodzących z ruchu pojazdów na drogach ma
wpływ na zmniejszenie wartości wskaźnika średniego narażenia.
Wyniki ocen i analiz o których mowa w art. 84 ust. 3 ustawy - Prawo ochrony środowiska, w tym także
uwarunkowania wynikające z dokumentów, planów i programów krajowych i regionalnych odnoszące się do
pyłu zawieszonego PM2,5 zostały omówione w załączniku nr 9a do uchwały.
Program ochrony powietrza jest skierowany do wszystkich podmiotów korzystających ze środowiska,
a szczególnie: właścicieli budynków i osób fizycznych wykorzystujących do ogrzewania kotły i paleniska na
paliwa stałe, podmiotów korzystających ze środowiska eksploatujących źródła spalania paliw, organów administracji publicznej miast aglomeracji właściwych do organizacji i zaopatrzenia gminy w energię cieplną, energię elektryczną i paliwa gazowe, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw energetycznych
i gazowych, transportowych i in..
Z uwagi na konieczność uszczegółowienia Planu działań krótkoterminowych w szczególności w zakresie
trybu i sposobu ogłaszania o zaistniałych przekroczeniach, co wynika z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
- Prawo ochrony środowiska i § 9 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie programów ochrony powie-
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trza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1028) oraz ujednolicenia z Planami działań
krótkoterminowych uchwalonymi dla strefy łódzkiej dokonano zmiany w § 17 uchwały nr XXXV/689/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. „w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy
w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa
strefy: aglomeracja łódzka. Kod strefy: PL1001.”. Ponadto, mając na uwadze art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo
ochrony środowiska zgodnie, z którym Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego (WZZK) w Łodzi po
otrzymaniu informacji od Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska powiadamia społeczeństwo i podmioty korzystające ze środowiska określono system powiadamiania, który ma być oparty na
4 poziomach, tj.:
Alert poziom I - w przypadku, gdy wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 lub ryzyko przekroczenia poziomu docelowego B(a)P zawartego w pyle zawieszonym PM10.
Alert poziom II - w przypadku, gdy wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego
PM10, przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 lub przekroczenie poziomu docelowego B(a)P zawartego w pyle zawieszonym PM10.
Alert poziom III - w przypadku, gdy wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10.
Alert poziom IV - w przypadku, gdy wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego pyłu zawieszonego
PM10.
Ogłaszanie alertu wyższego stopnia nie musi być poprzedzone alertem niższego stopnia.
Z cyt. art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska wynika również, że Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego po uzyskaniu informacji od Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
niezwłocznie występuje z powiadomieniem społeczeństwa i podmiotów korzystających ze środowiska na każdym poziomie alertu, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Powiadomienie winno zawierać: datę,
godzinę i obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia lub przekroczenie, przyczyny przekroczenia, prognozy zmian poziomów substancji w powietrzu łącznie z przyczynami tych zmian, czas trwania przekroczenia
albo ryzyka jego wystąpienia, środki ostrożności, które mają być podjęte przez obywateli, w tym wskazane
w powiadomieniu grupy ludności wrażliwej na przekroczenie oraz zalecenia skierowane do podmiotów korzystających ze środowiska o obowiązujących ograniczeniach i innych środkach zaradczych.
Informacja powinna się znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
niezwłoczne po przekazaniu przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska informacji
o ryzyku przekroczenia/przekroczeniu poziomu docelowego/alarmowego.
W przypadku, gdy Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego (WZZK) otrzyma informację o ryzyku
wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub alarmowego na podstawie art. 92 ust. 1d ustawy Prawo ochrony środowiska powiadamia ograny właściwe do realizacji działań określonych planem działań
krótkoterminowych.
Powyższe procedury powinny być uszczegółowione przez wewnętrzne procedury wypracowane przez WZZK.
Poniżej przedstawiono propozycje komunikatów kierowanych na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, do ludności i podmiotów korzystających ze środowiska.
Treść komunikatów jest zróżnicowana w zależności od tego czy występuje:
- ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 lub ryzyko przekroczenia poziomu docelowego
B(a)P zawartego w pyle zawieszonym PM10,
- przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 lub przekroczenie poziomu docelowego B(a)P zawartego w pyle zawieszonym PM10,
- ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10,
- przekroczenie poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10.
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ALERT POZIOMU I
„OSTRZEŻENIE NR ….
Zjawisko: ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10/ryzyko przekroczenia
poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5/ryzyko przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: ………………..…
Ważność: ………………..
Czas wydania: …………..
Uwagi: …………………..
Zalecenia: W celu zapobiegnięcia dalszemu pogorszeniu warunków aerosanitarnych:
- mieszkańcom zaleca się:
- korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej,
- korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo),
- wspólne podróżowanie,
- korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
- stosowanie w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska,
- stosowanie w budynkach mieszkalnych zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa,
- zabezpieczanie miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowana pyłu;
- podmiotom korzystającym ze środowiska, w szczególności:
a) Prowadzącym instalacje do magazynowania kopalnych stałych surowców energetycznych,
b) Prowadzącym instalacje do magazynowania kruszyw,
c) Prowadzącym instalacje do przerobu kopalin innych niż gaz ziemny, ropa naftowa oraz jej naturalne
pochodne,
d) Prowadzącym instalacje do produkcji klinkieru cementowego, objęte pozwoleniem zintegrowanym lub
pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
zaleca się:
- stosowanie zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa w budynkach produkcyjnych, usługowych i magazynowych,
- bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach (nie dotyczy instalacji, objętych
standardami emisyjnymi dla procesów współspalania i spalania odpadów, które uzyskały pozwolenia
zintegrowane lub na wprowadzenie do powietrza pyłów lub gazów).
Opis:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi przekazał powiadomienie o ryzyku wystąpieniu
przekroczenia poziomu:
- dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 na obszarze ……………….……………….…………….. ,
- dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 na obszarze …………………………....…………..……. ,
- docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 na obszarze …….……..………. .
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Kontaktowy numer telefonu do informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla
bezpieczeństwa ludzi ……..”
ALERT POZIOMU II
„OSTRZEŻENIE NR ….
Zjawisko: przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10/przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5/przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle
zawieszonym PM10
Stopień zagrożenia: 2
Obszar: …………..………
Ważność: …….…………..
Czas wydania: …………..
Uwagi: ……………………
Zalecenia: W celu zapobiegnięcia dalszemu pogorszeniu warunków aerosanitarnych:
- mieszkańcom zaleca się:
- korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej,
- korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo),
- wspólne podróżowanie,
- korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
- stosowanie w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska,
- stosowanie w budynkach mieszkalnych zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa,
- zabezpieczanie miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowana pyłu;
- podmiotom korzystającym ze środowiska, w szczególności:
a) Prowadzącym instalacje do magazynowania kopalnych stałych surowców energetycznych,
b) Prowadzącym instalacje do magazynowania kruszyw,
c) Prowadzącym instalacje do przerobu kopalin innych niż gaz ziemny, ropa naftowa oraz jej naturalne
pochodne,
d) Prowadzącym instalacje do produkcji klinkieru cementowego, objęte pozwoleniem zintegrowanym lub
pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
zaleca się:
- stosowanie zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa w budynkach
produkcyjnych, usługowych i magazynowych,
- bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach (nie dotyczy instalacji, objętych
standardami emisyjnymi dla procesów współspalania i spalania odpadów, które uzyskały pozwolenia
zintegrowane lub na wprowadzenie do powietrza pyłów lub gazów),
- zabezpieczanie samochodów transportujących materiały pylące oraz placów budowy przed emisja
nieorganizowaną pyłu,
- sporządzenie planu wewnętrznych kontroli zabezpieczeń składów opału, żużla i popiołu, materiałów
sypkich przed pyleniem oraz czyszczenia systemów wentylacyjnych,
- czyszczenie dróg wewnętrznych na terenie zakładów.
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Opis:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi przekazał powiadomienie o ryzyku wystąpieniu
przekroczenia poziomu:
- dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 na obszarze ………………………….. ,
- dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 na obszarze …………….……..……. ,
- docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 na obszarze …………..………. .
Przekroczenie poziomu:
- dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 zanotowano na stanowisku/ach pomiarowym/ch w:
……………………………………………………………………… ,
- dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 zanotowano na stanowisku/ach pomiarowym/ch w:
……………………………………………………………………… ,
- docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 zanotowano na stanowisku/ach pomiarowym/ch w: ..………………………………………………….. .
Kontaktowy numer telefonu do informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie
dla bezpieczeństwa ludzi ……..”
ALERT POZIOMU III
„OSTRZEŻENIE NR ….
Zjawisko: ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego określonego dla pyłu zawieszonego
PM10 (możliwość wystąpienia smogu pyłowego)
Stopień zagrożenia: 3
Obszar: …………..………
Ważność: …….…………..
Czas wydania: …………..
Uwagi: ……………………
Zalecenia: W celu zapobiegnięcia dalszemu pogorszeniu warunków aerosanitarnych:
- ludności szczególnie wrażliwej zaleca się:
- unikanie przebywania na otwartej przestrzeni,
- pozostawanie w pomieszczeniach zamkniętych,
- zrezygnowanie z aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni,
- unikanie wietrzenia mieszkań oraz pomieszczeń służących do nauki, pracy, itp.,
- korzystanie z porad medycznych,
- mieszkańcom zaleca się:
- korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej,
- wspólne podróżowanie,
- korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
- stosowanie w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska oraz
o jak najlepszej jakości,
- stosowanie w budynkach mieszkalnych zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa, o których mowa w działaniu o kodzie LdDKA01,
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- zabezpieczanie miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowana pyłu,
- ograniczenie spalania w kominkach, z uwagi na ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (nie dotyczy budynków, których jedynym źródłem ciepła jest ogrzewanie kominkowe),
- stosowanie, w miarę możliwości, w paleniskach wielopaliwowych paliw powodujących jak najmniejszą emisję do powietrza,
- ograniczenie stosowania ręcznych (trzymanych w ręku) urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi, np. dmuchaw do liści,
- śledzenie:
 prognoz poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronie internetowej WIOŚ pod adresem:
http://www.wios.lodz.pl/serwis/index.php?id=593,
 komunikatów i ostrzeżeń Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczących pyłu zawieszonego PM10 pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/1648,komunikaty-i-ostrzezenia.html;
- podmiotom korzystającym ze środowiska, w szczególności:
a) Prowadzącym instalacje do magazynowania kopalnych stałych surowców energetycznych,
b) Prowadzącym instalacje do magazynowania kruszyw,
c) Prowadzącym instalacje do przerobu kopalin innych niż gaz ziemny, ropa naftowa oraz jej naturalne
pochodne,
d) Prowadzącym instalacje do produkcji klinkieru cementowego, objęte pozwoleniem zintegrowanym lub
pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
zaleca się:
- stosowanie zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa w budynkach
produkcyjnych, usługowych i magazynowych,
- bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach (nie dotyczy instalacji, objętych
standardami emisyjnymi dla procesów współspalania i spalania odpadów, które uzyskały pozwolenia
zintegrowane lub na wprowadzenie do powietrza pyłów lub gazów),
- czyszczenie dróg wewnętrznych na terenie zakładów,
- realizacja planu wewnętrznych kontroli zabezpieczeń składów opału, żużla i popiołu, materiałów sypkich przed pyleniem oraz czyszczenia systemów wentylacyjnych, realizowanego w przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego i przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10,
- śledzenie:
 prognoz poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronie internetowej WIOŚ pod adresem:
http://www.wios.lodz.pl/serwis/index.php?id=593,
 komunikatów i ostrzeżeń Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczących pyłu zawieszonego PM10 pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/1648,komunikaty-i-ostrzezenia.html;
Opis:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi powiadomił o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 na obszarze
……………….. w dniu ………………………………….… .
Przekroczenie ww. poziomu zanotowano na stanowisku pomiarowym w ………….. w dniu ……….. .
Wartość zanotowana na stanowisku pomiarowym wyniosła S24 =….. µg/m3.
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Prognozuje się, iż poziom stężeń pyłu zawieszonego PM10 wzrośnie/zmaleje w związku
z …………………………………………………………...…………..……………………………………… .
Za wystąpienie przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu
zawieszonego PM10 odpowiedzialna jest …………………………………………………………………… .
Grupy ludności szczególnie wrażliwe na przekroczenie:
- dzieci i młodzież poniżej 19 roku życia,
- osoby starsze i w podeszłym wieku,
- osoby z chorobami układu oddechowego (szczególnie chore na POChP i astmę),
- osoby z chorobami układu krwionośnego,
- osoby palące papierosy i bierni palacze,
- osoby pracujące w warunkach szkodliwych dla zdrowia.
Objawy chorobowe wywołane wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego PM10:
- podrażnienie i stany zapalne układu oddechowego, zwłaszcza podczas aktywności fizycznej,
- trudności w oddychaniu, kaszel i podrażnienie gardła,
- zwiększenie podatność płuc na infekcje, alergeny i inne zanieczyszczenia powietrza (nasilenie ataków
astmy i objawów POChP).
Kontaktowy numer telefonu do informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla
bezpieczeństwa ludzi ……..”
ALERT POZIOMU IV
„OSTRZEŻENIE NR ….
Zjawisko: przekroczenie poziomu alarmowego określonego dla pyłu zawieszonego PM10 (smog pyłowy)
Stopień zagrożenia: 4
Obszar: ………………..…
Ważność: ……….………..
Czas wydania: …………..
Uwagi: ……………………
Zalecenia: W celu zapobiegnięcia dalszemu pogorszeniu warunków aerosanitarnych:
- mieszkańcom zaleca się:
- korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej,
- wspólne podróżowanie,
- korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
- stosowanie w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska oraz
o jak najlepszej jakości,
- stosowanie w budynkach mieszkalnych zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa,
- zabezpieczanie miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowaną pyłu,
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- unikanie przebywania na otwartej przestrzeni; pozostawanie w pomieszczeniach zamkniętych; zrezygnowanie z aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni; unikanie wietrzenia mieszkań oraz pomieszczeń służących do nauki, pracy, itp.; korzystanie z porad medycznych,
- stosowanie, w miarę możliwości, w paleniskach wielopaliwowych paliw powodujących jak najmniejszą emisję do powietrza,
- ograniczenie stosowania ręcznych (trzymanych w ręku) urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi, np. dmuchaw do liści,
- jeśli jest to możliwe, zaniechanie podróżowania,
- ograniczenie spalania w kominkach,
- śledzenie:
 prognoz poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronie internetowej WIOŚ pod adresem:
http://www.wios.lodz.pl/serwis/index.php?id=593,
 komunikatów i ostrzeżeń Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczących pyłu zawieszonego PM10 pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/1648,komunikaty-i-ostrzezenia.html;
- podmiotom korzystającym ze środowiska, w szczególności:
a) Prowadzącym instalacje do magazynowania kopalnych stałych surowców energetycznych,
b) Prowadzącym instalacje do magazynowania kruszyw,
c) Prowadzącym instalacje do przerobu kopalin innych niż gaz ziemny, ropa naftowa oraz jej naturalne
pochodne,
d) Prowadzącym instalacje do produkcji klinkieru cementowego, objęte pozwoleniem zintegrowanym lub
pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
zaleca się:
- stosowanie zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa w budynkach
produkcyjnych, usługowych i magazynowych,
- bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach (nie dotyczy instalacji, objętych
standardami emisyjnymi dla procesów współspalania i spalania odpadów, które uzyskały pozwolenia
zintegrowane lub na wprowadzenie do powietrza pyłów lub gazów),
- czyszczenie dróg wewnętrznych na terenie zakładów,
- realizacja planu wewnętrznych kontroli zabezpieczeń składów opału, żużla i popiołu, materiałów sypkich przed pyleniem oraz czyszczenia systemów wentylacyjnych, realizowanego w przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego i przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10,
- śledzenie:
 prognoz poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronie internetowej WIOŚ pod adresem:
http://www.wios.lodz.pl/serwis/index.php?id=593,
 komunikatów i ostrzeżeń Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczących pyłu zawieszonego PM10 pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/1648,komunikaty-i-ostrzezenia.html;
Opis:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi powiadomił o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 na obszarze ……………….. w dniu ………… .
Przekroczenie ww. poziomu zanotowano na stanowisku pomiarowym w ………….. w dniu ……….. .
Wartość zanotowana na stanowisku pomiarowym wyniosła S24 =….. µg/m3.
Prognozuje się, iż poziom stężeń pyłu zawieszonego PM10 wzrośnie/zmaleje w związku
z ………………………………………………………………………………………………………………..
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Za wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 odpowiedzialna jest
…….…………………………………………………………………………………………………..……… .
Grupy ludności szczególnie wrażliwe na przekroczenie:
- dzieci i młodzież poniżej 19 roku życia,
- osoby starsze i w podeszłym wieku,
- osoby z chorobami układu oddechowego (szczególnie chore na POChP i astmę),
- osoby z chorobami układu krwionośnego,
- osoby palące papierosy i bierni palacze,
- osoby pracujące w warunkach szkodliwych dla zdrowia.
Objawy chorobowe wywołane wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego PM10:
- podrażnienie i stany zapalne układu oddechowego, zwłaszcza podczas aktywności fizycznej,
- trudności w oddychaniu, kaszel i podrażnienie gardła,
- zwiększenie podatność płuc na infekcje, alergeny i inne zanieczyszczenia powietrza (nasilenie ataków
astmy i objawów POChP).
Kontaktowy numer telefonu do informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla
bezpieczeństwa ludzi ……..”.”
Załącznik nr 6
do uchwały nr VIII/90/15
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 31 marca 2015 r.
INFORMACJA O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU ORAZ O TYM, W JAKI SPOSÓB
ZOSTAŁY WZIĘTE POD UWAGĘ I W JAKIM ZAKRESIE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE UWAGI
I WNIOSKI ZGŁOSZONE W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA
Zarząd Województwa Łódzkiego na etapie opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/689/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego „w sprawie programu
ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań
krótkoterminowych. Nazwa strefy: aglomeracja łódzka. Kod strefy: PL1001.” zapewnił udział społeczeństwa
na zasadach i w terminach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) poprzez podanie do publicznej informacji o opracowaniu cyt.
projektu uchwały: w prasie lokalnej województwa łódzkiego, na tablicach ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego oraz urzędów zainteresowanych gmin i starostw, a także na stronie Internetowej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Biuletynie Informacji Publicznej. W ramach udostępnienia ww. informacji nie złożono uwag do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie
zmiany uchwały nr XXXV/689/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego „w sprawie programu ochrony powietrza
dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu
docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych.
Nazwa strefy: aglomeracja łódzka. Kod strefy: PL1001.”. W terminie od 4.02.2015 r. - 25.02.2015 r. nie złożono żadnych uwag i wniosków do ww. projektu uchwały.
Podmiot wnoszący uwagi

Zwięzła treść uwagi

Sposób uwzględnienia uwagi

-

-

-

