
UCHWAŁA NR XXXVIII/1255/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 
2014 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 486 z późn. zm.1)) oraz art. 84 i art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898 i 1089) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r. 
w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Dol. 
poz. 985 oraz z 2015 r. poz. 4537), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 pn. „Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja Wrocławska”, w punkcie 1.6.11 
pn. „Harmonogram rzeczowo - finansowy działań naprawczych zmierzających do ograniczenia 
zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10, pyłem zawieszonym PM2,5, benzo(a)pirenem oraz 
NO2”, w tabeli pn. „Działanie pierwsze”, zamieszczonej na stronie 90, w wierszu pn. „Szacowany efekt 
ekologiczny”, wyrażenie: „[Mg/rok]” zastępuje się wyrażeniem: „[Mg]”;

2) w załączniku nr 4 pn. „Program ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej”, w punkcie 1.6.10 pn. 
„Harmonogram rzeczowo - finansowy działań naprawczych zmierzających do ograniczenia 
zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10, benzo(a)pirenem oraz CO”, w tabeli pn. „Działanie 
pierwsze”, zamieszczonej na stronie 748, w wierszu pn. „Szacowany efekt ekologiczny”, wyrażenie: 
„[Mg/rok]” zastępuje się wyrażeniem: „[Mg]”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego:
P. Wróblewski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. 
poz. 730, 935, 1475 i 1566.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 października 2017 r.

Poz. 4169


		2017-10-11T11:44:43+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




