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WOJ EWODZnVA POMORSK| EGO

Gdańsk, dnia2l kwietnia 2021 r.

wg rozdzielnika

Zarząd Województwa Pomorskiego, biorąc pod uwagę utwozenie centralnejewidencji

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.202O

r., poz. 2127), pżyjął projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr 308/XXIV/20 Sejmiku

Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie programu ochrony

powietrza dla strefy pomorskiej, w której został pzekroczony poziom dopuszczalny pyłu

zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

CEEB powstała w celu gromadzenia jednolitych, ustandaryzowanych i spójnych

danych dotyczących budynków i lokali oraz eksploatowanych w nich:

1) źródeł ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej,

2) żródeł energii elektrycznej,

3) źródeł spalania paliw, w rozumieniu ań. 157 a ust. ,1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2a20 r, poz. 1219, 1378, 1565 i 2127), o nominalnej

mocy cieplnej mniejszej niz 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w ań.

181 ust. 1 pkt 1 i2 tej ustawy, albo zgłoszenia, o którym mowa w ań. 152 ust. 1 tej ustawy.

Dnia 25 marca 2021 r. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił Komunikat w

sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złozenie

deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykozystaniem systemu

teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków (Dz, U.2a21

r, poz. 583). Na podstawie rłniv. komunikatu, od { Iipca 2021 r. wejdzie w zycie obowiązek

złożenia deklaracji w terminach zgodnych z ustawą.

Jednym z działań przewidzianych do realizacji w programie ochrony powietza dla

strefy pomorskiejjest działanie naprawcze polegające na inwentaryzaĄi źródeł niskiej emisji -
ogrzewania lokali mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz uzyteczności publicznej w

gminach strefy pomorskiej. Do realizacji tego działania zobowiązane zostały samoządy

gminne strefy pomorskiej, Zgodnie z harmonogramem realizacji działań naprawczych, termin

realizacji działania ustalono od 1 stycznia2021r. do 31 grudnia 2021 r,
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Wzwiązku z powyższym zaistniała konieczność dokonana zmiany zapisów załącznika

nr 4 do uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w zakresie

działań naprawczych: ,,lnwentaryzacja zródeł niskiej emisji - ogrzewania lokali mieszkalnych,

handlowych i usługowych oraz uzyteczności publicznej w gminach strefy pomorskiej" (kod

działania WpsPomlnZe) oraz ,,Opracowanie i przyjęcie w gminach strefy pomorskiej

szczegółowego harmonogram u rzeczowo-finansowego wdrazania uchwał antysmogowych"

(kod działania WpsPomHrFi), w celu dostosowania harmonogramu realizacji działań

wynikających z programu ochrony powietrza, do harmonogramu tworzenia bazy CEEB.

W związku z powyzszym zwracam się z prośbą o zaopiniowanie projektu

pzedmiotowej uchwały, zgodnie z ań, 91 ust. 1, 3a i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z2020 r. poz, 1219 ze zm,).

Dokument dostępny jest na stronie BlP UMWP:

https://bip.pomorskie.eu/Article/id,335.html (BlP-> Sprawy do załatwienia -> Środowisko,

rolnictwo,zasobynaturalne->Planyiprogramy->
województwie pomorskim).

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta są obowiązani do wydania opinii w

terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały. Nieudzielenie opinii w tym terminie

uznaje się za akceptację projektu uchwały.

Zarząd, zapewniając udział społeczeństwa w zmienie pzedmiotowego programu,

przekazał projekt uchwały do konsultacji społecznych, które będą trwały od dnia 30 kwietnia

do 21 maia 2021 roku. Uprzejmie proszę o uruchomienie wszystkich dostępnych metod

informowania społeczeństwa o komunikacie ZWP w tej sprawie, aby wiedza o tym niezwykle

istotnym i oddziałującym również na osoby fizyczne akcie prawa miejscowego dotarła do

wszystkich mieszkańców.

Załacznik:
1. Komunikat Zarządu Województwa Pornorskiego - wersja edytowalna i nieedytowalna.

Otrzvmuią:
1. Gminy w strefie pomorskiej.
2, Starostwa w wojewódatwie pomorskim.
3. a/a (Małgozata Wadecka, e-mail m. ,eu , tel, 58 32 68 977; Martyna Romanowska,

e-mail : Ę{9n§!.quŁs3e€)§g!u§!]§*eu, tel. 32 68 664).
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KoMUNlKAT
ZARZĄDU WOJ EWÓDZTWA POMORSKIEGO

o udziale społeczeństwa w opracowaniu
zmiany uchwały w sprawie Programu ochrony powietrua dla strefy pomorskiej, w któĘ

został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy
benzo(a)pirenu

Na podstawie ań. 91 ust. 9 ustawy z dnia27 kwietnia 20a1 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity:
Dz. U. z2020 r,, poz. 1219 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. z2021 r., poz.247)

Zarząd Województwa Pom o rs kieg o
zawiadamia, że:

Zapewnia udział społeczeństwa w zmianie uchwały nr 30b/XXlV/20 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 28 wześnia 2020 roku w sprawie Programu ochrony powietza dla strefy
pomorskiej, w któĘ został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10
oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

Z treścią projektu przedmiotowej zmiany uchwały można zapoznaó się w siedzibie Uzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pzy ulicy Augustyńskiego 2 w sekretariacie
Depańamentu Środowiska i Rolnictwa oraz na stronie internetowej

any i programy -> Riograiny ochrony powietza
w województwie pomorskim),

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 30 kwietnia do 2f maia 202f r. drogą
elektroniczną na adres e-mail: konsultacie-srodowisko@pomorskie.eu, ustnie do protokołu lub
pisemnie na adres:

U rząd Marszałkowski Woiewództwa Pomorskiego
Depańament Srodowiska i Rolnictwa

ul. Okopowa21127
80-810 Gdańsk
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Józef sarnawski

Organem wlaściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jesi Zaząd Województwa Pomorskiego. W myśl art, 41 ustawy
o Udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski złożone po dniu 21,05.2021 r. nie będą rozpatrywane.

Uźąd Marsźalkowski Województwa Pomorskiego, ul. okopowa 2'1127,80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 555. faks 58 32 68 556, e-mai|: zaaad@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu


