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INFORMACJA

o przystąpieniu do opracowania projektu „Aktualizacja Programu ochrony powietrza”

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, na podstawie art. 91 ust. 9c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

środowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.), przystąpił do opracowania projektu uchwały ws. Aktualizacji Programu

ochrony powietrza przyjętego uchwałą nr XXI/505/20 sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie

przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018r. przekroczone zostały

poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.

Podstawą do opracowania aktualizacji są stwierdzone przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w ocenach rocznych

jakości powietrza za 2020 i 2021 roku przekroczenia stężeń dopuszczalnychi docelowych substancji w powietrzu. Z ww. ocen

wynika konieczność opracowania aktualizacji programu z uwagi na:

- w strefie dolnośląskiej - przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomów

docelowych benzo(a)pirenu i arsenu w pyle PM10;

- w strefie aglomeracja wrocławska - przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM2,5 i dwutlenku

azotu oraz poziomu docelowego benzof(a)pirenu;
- wstrefie miasto Legnica z uwagi na przekroczenia obowiązujących poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10,

i PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu i arsenu w pyle PM10;

- wstrefie miasto Wałbrzych - przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowiskui jego ochronie, udziałe

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.) oraz

art. 91 ust. 9 ustawy Prawo ochrony środowiska udostępnia się ww. Roczne oceny jakości powietrza, z którymi można się
zapoznać w Wydziale Instrumentów Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska

3-5, 50-413 Wrocław, pokój 062a, tel. 71/770-42-40, za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (https://bip.dolnyslask.pl/), zakładka „Ochrona Środowiska” - pkt 6. Plany

i programy ochrony środowiska oraz ich aktualizacje,

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 14.10.2022 r. do 04.11.2022 r. drogą elektroniczną na adres e-mail:

powietrze ekometria.com.pl oraz pisemnie lub ustnie do protokołu w Wydziale Instrumentów Środowiskowych (adres jw.).

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednocześnie Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, że po opracowaniu projektu uchwały w sprawie przedmiotowej

aktualizacji Programu ochrony powietrza, zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z możliwością wnoszenia uwag do

projektu dokumentu.

W związkuz realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z art. 13

ww. rozporządzenia, informuję osoby fizyczne zgłaszające ewentualne uwagi do prowadzonego postępowania,że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego

12-14, 50-411 Wrocław; Inspektor Ochrony Danych, e-mail: inspektor umwd.pl;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą w celu spełnienia obowiązków wynikających z prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w ramach

wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym oraz sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust.1 lit. e RODO), w związku z prowadzeniem

postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ww. decyzji Starosty Jeleniogórskiego oraz w celu archiwizacji;

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są/będą pracownicy UMWD, inni uczestnicy postępowania, organy administracji publicznej, sądy;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany dla archiwizacji dokumentacji;

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowychz dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7) Jednocześnie informuję, że w przypadku zgłoszenia uwag do ww. postępowania, w piśmie dotut. organu należy zamieścić klauzulę o zapoznaniu

się przez Panią/Pana z ww. zasadami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.i wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych.

Z upoważnienia Marszałka Województwa Dolnośląskiego
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