INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI PROGRAMÓW
OCHRONY POWIETRZA DLA STREF WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Tabelę pt.: „Informacje ogólne na temat sprawozdania z realizacji programu ochrony
powietrza” wypełnia się przy każdym sprawozdaniu:
1. wiersz nr 1: „Rok sprawozdawczy” - wpisać rok, za który wypełniamy sprawozdanie;
2. wiersz nr 2: ” Województwo” należy wpisać „śląskie”;
3. wiersz nr 3: „Strefa (Kod strefy)” - podać nazwę strefy, której dotyczy Program
ochrony powietrza, z realizacji którego wypełniamy sprawozdanie;
4. wiersz 4: „Gmina/powiat” - podać nazwę gminy/powiatu, w którym zrealizowano
działania naprawcze, z których wypełniamy sprawozdanie;
5. wiersz 5: „Nazwa urzędu marszałkowskiego przejmującego sprawozdanie” - wpisać
„Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego”;
6. wiersz 6: „Nazwa urzędu przedstawiającego sprawozdanie” - podać nazwę urzędu
przedstawiającego sprawozdanie z realizacji danych działań naprawczych;
7. wiersz 7: „Adres pocztowy urzędu przedstawiającego sprawozdanie” - podać adres
pocztowy urzędu przedstawiającego sprawozdanie z realizacji danych działań
naprawczych;
8. wiersz 8: „Nazwisko osoby do kontaktu” - podać nazwisko osoby do kontaktu w
sprawie sprawozdań z realizacji danych działań naprawczych;
9. wiersz 9: „Numer służbowy telefonu osoby (osób) do kontaktu” - podać numer
służbowy telefonu osoby (osób) do kontaktu w sprawie sprawozdań z realizacji
danych działań naprawczych;
10. wiersz 10: „Numer służbowego faksu osoby (osób) do kontaktu” - podać numer
służbowego faksu osoby (osób) w sprawie sprawozdań z realizacji danych działań
naprawczych;
11. wiersz 11: „Służbowy adres e-mail osoby (osób) do kontaktu” - podać służbowy adres
e-mail osoby do kontaktu w sprawie sprawozdań z realizacji danych działań
naprawczych.
W drugiej kolejności wybieramy tabelę z odpowiednim działaniem naprawczym, z
którego wypełniamy sprawozdanie. W zależności od ilości i rodzaju zrealizowanych działań
naprawczych, wybieramy odpowiednią liczbę odpowiadających tabel. Tabele wypełniamy w
następujący sposób:
1. wiersz nr 1: „Kod działania naprawczego” - podać kod działania naprawczego, z
którego realizacji wypełniamy sprawozdanie. Kody działań naprawczych podane są
przy opisie działań w programach ochrony powietrza dotyczących danej strefy:
 Załącznik do uchwały Nr III/52/15/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16
czerwca 2010r. „Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w
których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrz”
 Uchwała Nr IV/16/7/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2011
roku w sprawie: Programu ochrony powietrza dla stref gliwicko – mikołowskiej i
częstochowsko – lublinieckiej województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały
ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”.
 Uchwała nr IV/45/12/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2013r.
w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla terenu byłej strefy bieruńskopszczyńskiej województwa śląskiego, gdzie stwierdzone zostały ponadnormatywne
poziomy substancji w powietrzu”.;

2. wiersz nr 2: ”Tytuł” - podać tytuł działania naprawczego, np. „Program Ograniczenia
Niskiej Emisji”, „Czyszczenie ulic” – w zależności od działania naprawczego;
3. wiersz nr 3: „Kod sytuacji przekroczenia” - podać kod sytuacji przekroczenia z
odpowiedniego programu ochrony powietrza dotyczącego danej strefy. W przypadku
braku kodu sytuacji przekroczenia, podać nazwę powiatu/gminy/miejscowości, w
której wystąpiło przekroczenie;
4. wiersz 4: „Opis” - podać opis zrealizowanego działania naprawczego, z którego
wypełniamy sprawozdanie, np. „Opracowanie/aktualizacja oraz wdrożenie programów
ograniczenia niskiej emisji”, „Budowa, modernizacja i remonty dróg”;
5. wiersz 5: „Nazwa i kod strefy” - podać nazwę oraz kod strefy, której dotyczy Program
ochrony powietrza, z realizacji którego wypełniamy sprawozdanie;
6. wiersz 6: „Obszar” - podać nazwę miasta/miejscowości oraz adres, gdzie zostało
przeprowadzone działanie naprawcze;
7. wiersz 7: „Termin zastosowania” - podać datę realizacji danego działania
naprawczego;
8. wiersz 8: „Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia” – określić szacunkowo czas
redukcji stężeń zanieczyszczeń po zrealizowaniu danego działania naprawczego: A:
krótkoterminowe (mniej niż rok), B: średniookresowe (około roku), C:
długoterminowe (powyżej 1 roku);
9. wiersz 9: „Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze” - podać
kategorię źródeł, których dotyczy działanie naprawcze. Do określenia kategorii źródeł
stosuje się odpowiednie kody: A – transport, B – przemysł, w tym wytwarzanie ciepła
i energii elektrycznej, C – rolnictwo, D – źródła związane z handlem i
mieszkalnictwem, E – inne (podać jakie);
10. wiersz 10: „Wskaźnik(i) monitorowania postępu” - podać wskaźnik specyficzny dla
danego działania naprawczego, np. powierzchnia użytkowa mieszkań w [m2] lub ilość
lokali ogrzewanych paliwami stałymi w których nastąpiła zmiana ogrzewania na
gazowe, długość drogi w [km] poddanej modernizacji;
11. wiersz 11: „Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w PLN/euro)” - podać
całkowity koszt zrealizowanego działania naprawczego w PLN/euro. W przypadku
przeliczania kwot na euro, należy zastosować przelicznik z obowiązującego na dany
moment rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych;
12. wiersz 12: „Sposób finansowania” - wskazać źródła finansowania działań,
uwzględniając również źródła dofinansowania;
13. wiersz 13: „Wielkość dofinansowania (w PLN/euro)” - podać kwotę dofinansowania,
jeśli dotyczy. W przypadku przeliczania kwot na euro, należy zastosować przelicznik
z obowiązującego na dany moment rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w
sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę
przeliczania wartości zamówień publicznych;
14. wiersz 14: „Uwagi” – wpisać uwagi dotyczące podanych informacji, jeśli dotyczy.
Część informacji została wypełniona, wówczas należy jedynie wybrać właściwą dla
strefy, a resztę usunąć.

