
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa 

Lubelskiego w sprawie przyjęcia: 

 

1. Projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie przyjęcia „Programu 

ochrony powietrza dla strefy lubelskiej ze względu na przekroczenia poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelowego 

benzo(a)pirenu”, 

2. Projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie przyjęcia „Programu 

ochrony powietrza dla strefy aglomeracja lubelska ze względu na przekroczenia 

poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelowego 

benzo(a)pirenu” 

 z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  

 

1. Omówienie przebiegu konsultacji. 

Zgodnie z uchwałą CXVII/2413/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 lutego 

2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Lubelskiego w sprawie przyjęcia projektu „Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej 

ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 

oraz docelowego benzo(a)pirenu” z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa 

Lubelskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego oraz zgodnie z uchwałą CXVII/2412/2020 Zarządu 

Województwa Lubelskiego z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie przyjęcia projektu „Programu 

ochrony powietrza dla strefy aglomeracja lubelska ze względu na przekroczenia poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu” z Radą 

Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie przeprowadził konsultacje w/w projektów uchwał w terminie od 2 do 

23 marca 2020r. 

Uwagi i opinie dotyczące ww. programów należało wyrażać pisemnie korzystając  

z załączonego formularza i złożyć w następujący sposób: 
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1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego  

w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin; 

2) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego  

w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin lub: Departament Środowiska  

i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, 

ul. M. Curie Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, przy czym termin, o którym mowa w ust. 2  

pkt 2, uważa się za zachowany, jeżeli dokument zawierający uwagi i opinie zostanie 

doręczony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie najpóźniej 

w dniu 23 marca 2020 r.;  

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dszn@lubelskie.pl.  

Projekty ww. programów zostały wyłożone do zapoznania w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa  Lubelskiego w Lublinie w Departamencie Środowiska  

i Zasobów Naturalnych, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, pok 4.405 oraz 

umieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.lubelskie.pl Ekologia i ochrona 

środowiska oraz  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego.  

Ponadto w dniu 28 lutego 2020 r., pismem znak: DŚ-III.721.10.2020.AGK 

przedmiotowe projekty zostały przekazane Radzie Działalności Pożytku Publicznego 

Województwa Lubelskiego. 

 

2. Przedstawienie wszystkich uwag i opinii zgłoszonych w toku konsultacji. 

Podczas trwania konsultacji ww. projektów Towarzystwo dla Natury i Człowieka 

złożyło swoje wnioski i uwagi. Organizacja znajduje się w rejestrze Organizacji Pożytku 

Publicznego, jednak zgodnie z definicją zawartą w uchwale Nr XLVII/824/10 Sejmiku 

Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 124, 

poz. 2157, z późn. zm.), nie wypełnia przesłanek organizacji, która może brać udział  

w przedmiotowych konsultacjach. Jednak na podstawie ustawy z dnia 3 października 

2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) uwagi i wnioski zostały rozpatrzone w uzasadnieniu 

projektów uchwał.  

W toku postępowania jako stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego swoje 

uwagi przedłożył Związek Gmin Lubelszczyzny. Nie mogą one zostać rozpatrzone na 

przedmiotowym etapie postępowania, ponieważ w piśmie nie wskazano nr KRS 

http://www.lubelskie.pl/
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organizacji, co stanowi wymóg niezbędny zgodnie z uchwałą Nr XLVII/824/10 Sejmiku 

Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 124, 

poz. 2157, z późn. zm.). Jednak na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 roku  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 283 z późn. zm.) uwagi zostały rozpatrzone w uzasadnieniu projektów uchwał.  

 

3. Wnioski, sugestie lub propozycje zmian w konsultowanym projekcie aktu prawa 

miejscowego. 

Podczas trwania konsultacji do w/w projektów nie wpłynęły żadne wnioski, sugestie 

lub propozycje zmian, które w świetle obowiązujących przepisów mogą być 

rozpatrywane.  

4. Opinia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. 

Na posiedzeniu w dniu 18 maja 2020 r. w ramach konsultacji pozytywnie 

zaopiniowano projekty uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie przyjęcia: 

4.1  „Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej ze względu na przekroczenia 

poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelowego 

benzo(a)pirenu” z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa 

Lubelskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

4.2  „Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja lubelska ze względu na 

przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz 

docelowego benzo(a)pirenu” z Radą Działalności Pożytku Publicznego 

Województwa Lubelskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  
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