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Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast, Starostowie
Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego
przekazuję do zaopiniowania Projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
przyjęcia Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego obejmującego strefy:
Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów, strefa małopolska. Projekt Programu dostępny jest pod
adresem www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje.
W związku z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1396 z późn. zm.) Prawo ochrony środowiska (Poś) uprzejmie proszę o wydanie opinii do
projektu Programu ochrony powietrza w terminie miesiąca od dnia otrzymania niniejszego
pisma. Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Poś niewydanie opinii we wskazanym terminie oznacza
akceptację projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza.
Jednocześnie w związku art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), proszę o podanie do publicznej
wiadomości informacji o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu ochrony
powietrza dla województwa małopolskiego obejmującego strefy: Aglomeracja Krakowska,
miasto Tarnów, strefa małopolska.
Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać w terminie do 27 lipca 2020 r.
poprzez formularz dostępny pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, pisemnie
na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska
UMWM.
Projekt Programu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz pod
adresem www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, a ponadto jest wyłożony do wglądu
w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, p. 253,
ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku. Organem
właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.
Z poważaniem,
Tomasz Urynowicz
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
/ – podpisano cyfrowo – /

Otrzymują:
1.

Starostowie powiatów województwa małopolskiego

2.

Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast województwa małopolskiego

3.

a/a

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

