ZADANIA OKREŚLONE PLANAMI DZIAŁAŃ
KRÓTKOTERMINOWYCH
Obowiązek określania planów działań krótkoterminowych wynika z art. 92 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017r. poz. 519 z późn. zm.).
Programy ochrony powietrza określa się dla stref, w których poziom choćby jednej substancji
przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub poziom docelowy.
Plany działań krótkoterminowych określa się dla stref, w których istnieje ryzyko wystąpienia
przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu.
Programy ochrony powietrza mają na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i poziomów
docelowych substancji w powietrzu.
Plany działań krótkoterminowych określa się, by:
- zmniejszyć ryzyko wystąpienia przekroczeń poziomów dopuszczalnego, docelowego lub
alarmowego substancji w powietrzu,
- ograniczyć skutki i czas trwania zaistniałych przekroczeń.
Programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych określa, w drodze uchwały,
Sejmik Województwa Mazowieckiego. Są one sporządzane na podstawie dokumentacji
wykonywanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012r.
w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz.
U. z 2012 r. poz. 1028).
Podstawowym dokumentem wskazującym na konieczność wykonania programu ochrony
powietrza w zakresie jakości powietrza, jest opracowana przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Warszawie roczna ocena poziomów substancji w powietrzu w danej
strefie w województwie za poprzedni rok. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Warszawie, na bieżąco monitoruje jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i
pyłu zawieszonego PM 2,5 w strefie mazowieckiej.
Program ochrony powietrza skupia się na istotnych powodach występowania przekroczeń
zanieczyszczeń powietrza oraz na znalezieniu skutecznych i możliwych do zrealizowania
działań. Wdrożenie tych działań, pozwoli na obniżenie poziomu zanieczyszczeń, co najmniej
do poziomu docelowego.
Główny cel sporządzenia programu ochrony powietrza, to przywrócenie naruszonych
standardów jakości powietrza w zakresie zanieczyszczeń.
Plan działań krótkoterminowych, jest integralną częścią programu ochrony powietrza.
Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności

poprzez:
- utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub
co najmniej na tych poziomach;
- zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej dopuszczalnych, gdy nie są one
dotrzymane;
- zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych
albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.
W przypadku ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego,
dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu, Zarząd Województwa w terminie 15
miesięcy od dnia otrzymania informacji od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
na podstawie art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U.
2017r. poz. 519 z późn. zm.) opracowuje i przedstawia do zaopiniowania w trybie właściwym
wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom projekt uchwały w sprawie działań
krótkoterminowych, w których ustala się działania mające na celu:
zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich przekroczeń;
ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.
Sejmik Województwa Mazowieckiego, w terminie 18 miesięcy od dnia otrzymania od
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

w Warszawie informacji o powyższym

ryzyku, określa w drodze uchwały plan działań krótkoterminowych.
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego powiadamia Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego o:
Poziom I – ryzyko wystąpienia sytuacji przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu
zawieszonego PM10 lub pyłu zawieszonego PM2,5, wraz z obszarem tego przekroczenia oraz
przewidywanym czasem trwania oraz o ustąpieniu tego ryzyka;
Poziom II – wystąpienie sytuacji przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego
PM10 lub pyłu zawieszonego PM2,5, wraz z obszarem tego przekroczenia oraz
przewidywanym czasie trwania;
Poziom III – wystąpienie poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10, wraz z obszarem
tego przekroczenia oraz przewidywanym czasem trwania oraz o ustąpieniu przekroczenia
(spadku stężeń poniżej poziomu informowania);
Poziom IV – wystąpienie poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10, wraz z obszarem
tego przekroczenia oraz przewidywanym czasem trwania oraz o ustąpieniu tego
przekroczenia.

Zadania do realizacji przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

w zakresie

wystąpienia przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń w środowisku:
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego po przyjęciu informacji od Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego o ogłoszeniu alertu natychmiast powiadamia Wójta
Gminy .
powiadamia odpowiednie organy o ogłoszeniu, odwołaniu bądź zmianie poziomu alertu oraz
o konieczności podjęcia działań określonych Planem Działań Krótkoterminowych;
podejmuje decyzje o ogłoszeniu alertu;
podejmuje decyzje o odwołaniu alertu lub o zmianie poziomu alertu;
Zamieszcza powiadomienia o ogłoszeniu, zmianie bądź odwołaniu alertu, jego obszarze,
czasie trwania, powodach wystąpienia oraz o zaleceniach dla ludności na stronie internetowej
Urzędu Gminy – Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
powiadamia społeczeństwo, placówki szkolno-wychowawcze, jednostki służby zdrowia,
odpowiednie służby (straży pożarnej, policji) oraz lokalny zarząd dróg o ogłoszeniu, odwołaniu
bądź zmianie poziomu w przypadku wystąpienia alertu poziomu III i IV oraz o konieczności
podjęcia działań określonych Planem Działań Krótkoterminowych;
koordynuje wdrażanie działań i wspomaga służby lokalne.
Na terenie gminy Kadzidło nie odnotowano do chwili obecnej negatywnego wpływu pyłu
PM/2,5 w związku z znikomym uprzemysłowieniem i znaczącym stopniem zalesienia.

Powiadamianie w czasie ALERT-u:
Wykaz powiadamianych instytucji - alert poziomu I i II
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