
 
ZARZĄDZENIE NR 30 / 2021 

 
Starosty Nowodworskiego 

z dnia 30 kwietnia 2021 roku 
 
 
 
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa 

Pomorskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, 
w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 
oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu. 

 
 
 

Na podstawie art. 91 ust. 1, 3a, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 1 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920)   

zarządzam, co następuje 

 

§ 1 

Opiniuję pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 308/XXIV/20 Sejmiku 
Województwa Pomorskiego, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu 
zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu z uwagą, o potrzebie  
uwzględnienia gminy miasta Krynica Morska w tabeli 2 – szacowana liczba kotłów, które 
powinny zostać wymienione w gminach strefy pomorskiej w ramach realizacji działania 
WpsPomZSO w latach 2021-2026 szacowany efekt ekologiczny oraz szacowany koszt realizacji 
działania załącznika. Nr 4 do w/w uchwały.  

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                  S T A R O S T A 

                                           (-) 
                                                         Jacek Gross 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

 W związku z utworzeniem centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) na 
podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i 
remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127) zaistniała potrzeba 
dokonania zmian w aktualnie obowiązujących programach w tym w programie ochrony 
powietrza.  

 W ślad za tym Zarząd Województwa Pomorskiego pismem znak:DROŚ-
EP.721.12.2.2021.MW z dnia 21 kwietnia 2021 r. zwrócił się do Starosty Nowodworskiego o 
zaopiniowanie, zgodnie z art. 91 ust. 1, 3a i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1219 z późn. zm.), projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę nr 308/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programu ochrony 
powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu 
zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu. Wnoszone zmiany dotyczą 
zapisów załącznika nr 4 do w/w uchwały w zakresie działań naprawczych: „Inwentaryzacja 
źródeł niskiej emisji – ogrzewania lokali mieszkalnych, handlowych i usługowych oraz 
użyteczności publicznej w gminach strefy pomorskiej” (kod działania WpsPominZe) oraz 
„Opracowanie i przyjęcie w gminach strefy pomorskiej szczegółowego harmonogramu 
rzeczowo-finansowego wdrażania uchwał antysmogowych” (kod działania WpsPomHrFi), w celu 
dostosowania harmonogramu realizacji działań wynikających z programu ochrony powietrza, do 
harmonogramu tworzenia bazy CEEB.   

Starosta, zgodnie z art. 91 ust. 6 cytowanej wyżej ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
jest obowiązany do wydania opinii w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały w 
sprawie programu ochrony powietrza.  

W Tabeli nr 2 Szacowana liczba kotłów, które powinny zostać wymienione w gminach 
strefy pomorskiej w ramach realizacji działania WpsPomZSO w latach 2021-2026 szacowany 
efekt ekologiczny oraz szacowany koszt realizacji działania zmienianego załącznika Nr 4 w/w 
uchwały zestawiono gminy województwa pomorskiego. Z terenu powiatu nowodworskiego 
wpisano Nowy Dwór Gdański – miasto, Nowy Dwór Gdański – teren wiejski, gmina Ostaszewo, 
gmina Stegna i gmina Sztutowo. Nie uwzględniono gminy miasta Krynica Morska, stąd uwaga o 
umieszczenie stosownych danych.   

 

 

 

 

 


