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Wg rozdzielnika

lnformuję, że zalząd Województwa Pomorskiego przyjął projekt uchwały sejmiku

Województwa Pomorskiego W sprawie Wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego,

z wyłączeniem Gmany Miasta sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,

W których następu,ie spalanie paliw (tzw. ,,uchwaĘ antysmogowej dla Województwa pomorskiego").

zgodnie z art. 96 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

(Dz, U. z 2019 r. poz, 1396 ze zm.) zwracam się z prośbą o zaopiniowanie projektu przedmiotowej

uchwały.

Dokument dostępny jest na stronie BlP UMWP: hltps://bip.pomorskie.eu/m.505,uchwalv-

antvsmooowe.htm l (BlP-> sprawy do załatwienia -> Środowisko, rolnictwo, zasoby natura|ne->

UchWały antysmogowe).

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta istarosta są obowiązani do Wydania opinii W terminie

miesiąca od dnia oteymania projektu uchwały. Nieudzielenie opinii W tym terminie uznaje się

za akceptację pro]ektu uchwały,

zażąd, zapewniając udział społeczeństwa W opracowywaniu prz€dmiotowej uchwały

antysmogowej, przekazał projekt do konsultacji społecznych, które trwają od dnia 24 październlka

do29 listopada 2019 roku. Uprzeimie proszę o uruchomienie Wszystkich dostępnych metod

informowania społeczeństwa o komunikacie ZWP W tej sprawie, aby Wiedza o tym niezwykle islotnym

i oddziałującym przede Wszystkim na osoby fizyczne akcie prawa miejscowego dotarła do Wszystkich

mieszkańców.

Jednocześnie serdecznie zapraszam pźedstawicieli uźędóW gmin oraz starostw do udziału

W spotkaniach konsuItacyjnych - szczegółowe informacje w załączonym komunikacie.

Tadeusz Styn

Z-ca Dyrektora

/podpisany cfrowo/

hlaczniki
1. Komunikat zażądu Województwa Pomorskiego - We§ja edytowalna i nieedytowalna

otrzymuią:
1. Gminy w województwie pomo§kim.
2. Starostwa W Województwie pomor§kim,

3. ąb (Anna skwarska, e-mailI a§k!ąĘ!ą@p9!!9§Ką9g, tel. 58 32 68 796; Mańyna Romanowska,
e-mail: !!.!9[!.ą!9!§!a@p9trp§E9€q , tel, 58 32 68 664)

oEPARTAMENT śRo3owlsKA I RoLNlcTwA
Utząd Malszałkowsk Wajewódżiwa Pornorsk ego, ul okopowa 21l27, 80-810 Gdańsk
lel, 58 32 68 650, faks 58 32 68 663, e.ma l dros@pornorskle,eu, www pomo.skie,e!



KoMUNlKAT
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

o udziale społeczeństwa W opracowaniu
uchwaly Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa pomorskiego, z Włączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów
w zakresie eksploatacji instalacji, w l<tórych następuje spalanie paliw (tant. ,,uchwały
antysmogowej dla wojewódzfula pomorskiego")

Na podstawie ań. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 200'l r. Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity: Dz. U, z2019 r., poz. '1396 ze zm,) oraz ań. 39 ustawy 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. z2O18 r,, poz,2081 zezm,)

Zarząd Województwa Pomorskiego
zawiadamia, że:

Zapewnia udział społeczeństwa w opracowaniu uchwały Sejmiku Wojewódźwa
Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z
wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw (źw ,,uchwały antysmogowej dla województwa
pomorskiego").

Z treścią projektu pżedmiotowej uchwały można zapoznać się w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ulicy Augustyńskiego 2 w sekretariacie
Depańamentu Środowiska i Rolnictwa oraz na stronie internetowej
hatp§://bip, pomorskie.eu/m.505, uchwalV-antVSmoqowe. html

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 24 października do 29 listopada 20{9 r,
drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacie-srodowisko@pomorskie.eu, ustnie
do protokołu lub pisemnie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Depańament Środowiska i Rolnictwa

ul, Okopouta 21127
80-810 Gdańsk

w ramach konsultacii społecznvch odbeda sie spotkania:
w Gdańsku dnia 12 :istopada 2019 roku o godzinie 1 2:00 w Sali ,,Niebo Polskie"
Uzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Augustyńskiego,1,
w Słupsku dnia ,l4 listopada 2019 loku o godzinie 1 1:00 w Sali Słupskiego
lnkubatora Technologicznego, ul. Pońowa 13,
w Kościerzynie dnia 22 listopada 2019 roku o godzinie 10:00 w Sali Widowiskowej
im. Lubomira Szopińskiego, ul. 3 Maja 9a.

organem Właściwym do lożpatryWania uwag iwnioskóW jest zażąd Wojewódżtwa Pomorskiego, Wmyśl art,41 ustawy
o Udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udźiale społeczeństwa w ochronie środowiska oGż o ocenach
oddziaływania na środowisko uwagi iWnioskiżłożone po dniu 29,11,2019 r, nie będą lozpatryWane,


