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Załącznik nr 1 

Lista przyjętych w 2020 r., w podziale na województwa, uchwał sejmików województw w sprawie 

programów ochrony powietrza, dla stref, w których w 2018 r. w wyniku oceny jakości powietrza 

stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczanych i docelowych niektórych substancji 

w powietrzu 

I. Warmińsko-Mazurskie (2 strefy) 

1) Uchwała Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 maja 2020 r. Nr XVI/280/20 

w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej” 

https://bip.warmia.mazury.pl/akty/14503/uchwala-w-sprawie-okreslenia-programu-ochrony-powietrza-

dla-strefy-warminsko-mazurskiej.html  

2) Uchwała Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 maja 2020 r. Nr XVI/281/20 

w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Elbląg”; 

https://bip.warmia.mazury.pl/akty/14487/15861_uchwala-w-sprawie-okreslenia-programu-

ochrony-powietrza-dla-strefy-miasto-elblag..html 

 

II. Zachodniopomorskie (3 strefy)  

3) Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XVI/204/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. 

w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy 

aglomeracja szczecińska”; 

http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-xvi20420-sejmiku-wojewodztwa-zachodniopomorskiego 

 

4) Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XVI/205/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. 

w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy 

miasto Koszalin”; 

http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-xvi20520-sejmiku-wojewodztwa-zachodniopomorskiego 

 

5) Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XVI/206/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. 

w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy 

zachodniopomorskiej”; 

http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-xvi20620-sejmiku-wojewodztwa-zachodniopomorskiego 

 

III. Podlaskie (2 strefy) 

6)  Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. nr XIX/235/20 zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja białostocka” 

(zmiana planu działań krótkoterminowych); 

https://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/programy_i_dzialania/programy_od_200

9/aktualizacja-programu-ochrony-powietrza-dla-strefy-aglomeracja-bialostocka.html 

 

7)  Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. nr XIX/236/20 zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej”; 

https://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/programy_i_dzialania/programy_od_200

9/aktualizacja-programu-ochrony-powietrza-dla-strefy-podlaskiej-1.html 

IV. Śląskie (5 stref) 

8) Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. nr VI/21/12/2020 w sprawie 

przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”; 

https://slaskie.pl/content/program-ochrony-powietrza  

https://bip.warmia.mazury.pl/akty/14503/uchwala-w-sprawie-okreslenia-programu-ochrony-powietrza-dla-strefy-warminsko-mazurskiej.html
https://bip.warmia.mazury.pl/akty/14503/uchwala-w-sprawie-okreslenia-programu-ochrony-powietrza-dla-strefy-warminsko-mazurskiej.html
http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-xvi20420-sejmiku-wojewodztwa-zachodniopomorskiego
http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-xvi20520-sejmiku-wojewodztwa-zachodniopomorskiego
http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-xvi20620-sejmiku-wojewodztwa-zachodniopomorskiego
https://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/programy_i_dzialania/programy_od_2009/aktualizacja-programu-ochrony-powietrza-dla-strefy-aglomeracja-bialostocka.html
https://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/programy_i_dzialania/programy_od_2009/aktualizacja-programu-ochrony-powietrza-dla-strefy-aglomeracja-bialostocka.html
https://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/programy_i_dzialania/programy_od_2009/aktualizacja-programu-ochrony-powietrza-dla-strefy-podlaskiej-1.html
https://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/programy_i_dzialania/programy_od_2009/aktualizacja-programu-ochrony-powietrza-dla-strefy-podlaskiej-1.html
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https://bip.slaskie.pl/wojewodztwo/programy_plany_i_strategie_wojewodztwa/program-ochrony-

powietrza.html 

 

V. Świętokrzyskie (2 strefy) 

9) Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. nr XXII/291/20 

w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz 

z planem działań krótkoterminowych”; 

https://www.swietokrzyskie.pro/program-ochrony-powietrza-dla-wojewodztwa-swietokrzyskiego-

wraz-z-planem-dzialankrotkoterminowych/ 

 

VI. Wielkopolskie (3 strefy) 

10) Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXI/391/20 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie 

określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej”, 

https://www.umww.pl/departamenty_departamentsrodowiska_powietrze_programy-ochrony-

powietrza 

 

11) Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXI/392/20 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie 

określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz”, 

https://www.umww.pl/departamenty_departamentsrodowiska_powietrze_programy-ochrony-

powietrza 

 

12) Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXI/393/20 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie 

określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska”; 

https://www.umww.pl/departamenty_departamentsrodowiska_powietrze_programy-ochrony-

powietrza 

 

VII. Dolnośląskie (4 strefy) 

13) Uchwała nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie 

przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 

r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem 

działań krótkoterminowych; 

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/4389/ 

 

VIII. Opolskie (2 strefy) 

14) Uchwała Nr XX/193/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie 

przyjęcia Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego; 

https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2020/2186/ 

https://bip.opolskie.pl/category/strategie-programy-plany-sprawozdania-i-opracowania/ochrona-

srodowiska/program-ochrony-powietrza-archiwum/  

IX. Lubelskie (2 strefy) 

15) Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 lipca 2020 r. nr XVIII/291/2020 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”, 

https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1141&p1=szczegoly&p2=1542820 

https://bip.slaskie.pl/wojewodztwo/programy_plany_i_strategie_wojewodztwa/program-ochrony-powietrza.html
https://bip.slaskie.pl/wojewodztwo/programy_plany_i_strategie_wojewodztwa/program-ochrony-powietrza.html
https://www.swietokrzyskie.pro/program-ochrony-powietrza-dla-wojewodztwa-swietokrzyskiego-wraz-z-planem-dzialankrotkoterminowych/
https://www.swietokrzyskie.pro/program-ochrony-powietrza-dla-wojewodztwa-swietokrzyskiego-wraz-z-planem-dzialankrotkoterminowych/
https://www.umww.pl/departamenty_departamentsrodowiska_powietrze_programy-ochrony-powietrza
https://www.umww.pl/departamenty_departamentsrodowiska_powietrze_programy-ochrony-powietrza
https://www.umww.pl/departamenty_departamentsrodowiska_powietrze_programy-ochrony-powietrza
https://www.umww.pl/departamenty_departamentsrodowiska_powietrze_programy-ochrony-powietrza
https://www.umww.pl/departamenty_departamentsrodowiska_powietrze_programy-ochrony-powietrza
https://www.umww.pl/departamenty_departamentsrodowiska_powietrze_programy-ochrony-powietrza
https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/4389/
https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2020/2186/
https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1141&p1=szczegoly&p2=1542820
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16) Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 lipca 2020 r. nr XVII/292/2020 w sprawie 

przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla aglomeracji lubelskiej ze względu na przekroczenia 

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

https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1142&p1=szczegoly&p2=1542825 

X. Kujawsko-Pomorskie (4 strefy) 

17) Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. nr 

XXIII/338/20 w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego 

PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek, którego integralną część stanowi plan 

działań krótkoterminowych” , 

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/program-ochrony-powietrza-w-zakresie-pylu-zawieszonego-pm10-

oraz-benzoapirenu-dla-strefy-miasto-wloclawek-uchwalony-przez-sejmik-wojewodztwa-kujawsko-

pomorskiego-uchwala-nr-xxiii3/  

18) Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. nr 

XXIII/339/20 w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego 

PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska, którego integralną częścią 

stanowi plan działań krótkoterminowych”, 

http://umwkp.rbip.mojregion.info/program-ochrony-powietrza-w-zakresie-pylu-zawieszonego-pm10-

pm25-oraz-benzoapirenu-dla-strefy-aglomeracja-bydgoska-uchwalony-przez-sejmik-wojewodztwa-

kujawsko-pomorskiego-uchwal/  

19) Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. nr 

XXIII/340/20 w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego 

PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej, którego integralną część stanowi plan 

działań krótkoterminowych”, 

http://umwkp.rbip.mojregion.info/program-ochrony-powietrza-w-zakresie-pylu-zawieszonego-pm10-

oraz-benzoapirenu-dla-strefy-kujawsko-pomorskiej-uchwalony-przez-sejmik-wojewodztwa-kujawsko-

pomorskiego-uchwala-nr-xxii/  

20) Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. nr 

XXIII/341/20 w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego 

PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń, którego integralną część stanowi plan działań 

krótkoterminowych”. 

http://umwkp.rbip.mojregion.info/program-ochrony-powietrza-w-zakresie-pylu-zawieszonego-pm10-

oraz-benzoapirenu-dla-strefy-miasto-torun-uchwalony-przez-sejmik-wojewodztwa-kujawsko-

pomorskiego-uchwala-nr-xxiii3412/ 

XI. Lubuskie (3 strefy) 

21) Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 września 2020 r. nr XXII/323/20 w sprawie 

uchwalenia Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań 

krótkoterminowych, 

https://bip.lubuskie.pl/228/3386/Nowe_Programy_Ochrony_Powietrza/  

22) Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 września 2020 r. nr XXII/324/20 w sprawie 

uchwalenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra wraz z planem działań 

krótkoterminowych, 

https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1142&p1=szczegoly&p2=1542825
https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/program-ochrony-powietrza-w-zakresie-pylu-zawieszonego-pm10-oraz-benzoapirenu-dla-strefy-miasto-wloclawek-uchwalony-przez-sejmik-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-uchwala-nr-xxiii3/
https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/program-ochrony-powietrza-w-zakresie-pylu-zawieszonego-pm10-oraz-benzoapirenu-dla-strefy-miasto-wloclawek-uchwalony-przez-sejmik-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-uchwala-nr-xxiii3/
https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/program-ochrony-powietrza-w-zakresie-pylu-zawieszonego-pm10-oraz-benzoapirenu-dla-strefy-miasto-wloclawek-uchwalony-przez-sejmik-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-uchwala-nr-xxiii3/
http://umwkp.rbip.mojregion.info/program-ochrony-powietrza-w-zakresie-pylu-zawieszonego-pm10-pm25-oraz-benzoapirenu-dla-strefy-aglomeracja-bydgoska-uchwalony-przez-sejmik-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-uchwal/
http://umwkp.rbip.mojregion.info/program-ochrony-powietrza-w-zakresie-pylu-zawieszonego-pm10-pm25-oraz-benzoapirenu-dla-strefy-aglomeracja-bydgoska-uchwalony-przez-sejmik-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-uchwal/
http://umwkp.rbip.mojregion.info/program-ochrony-powietrza-w-zakresie-pylu-zawieszonego-pm10-pm25-oraz-benzoapirenu-dla-strefy-aglomeracja-bydgoska-uchwalony-przez-sejmik-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-uchwal/
http://umwkp.rbip.mojregion.info/program-ochrony-powietrza-w-zakresie-pylu-zawieszonego-pm10-oraz-benzoapirenu-dla-strefy-kujawsko-pomorskiej-uchwalony-przez-sejmik-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-uchwala-nr-xxii/
http://umwkp.rbip.mojregion.info/program-ochrony-powietrza-w-zakresie-pylu-zawieszonego-pm10-oraz-benzoapirenu-dla-strefy-kujawsko-pomorskiej-uchwalony-przez-sejmik-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-uchwala-nr-xxii/
http://umwkp.rbip.mojregion.info/program-ochrony-powietrza-w-zakresie-pylu-zawieszonego-pm10-oraz-benzoapirenu-dla-strefy-kujawsko-pomorskiej-uchwalony-przez-sejmik-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-uchwala-nr-xxii/
http://umwkp.rbip.mojregion.info/program-ochrony-powietrza-w-zakresie-pylu-zawieszonego-pm10-oraz-benzoapirenu-dla-strefy-miasto-torun-uchwalony-przez-sejmik-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-uchwala-nr-xxiii3412/
http://umwkp.rbip.mojregion.info/program-ochrony-powietrza-w-zakresie-pylu-zawieszonego-pm10-oraz-benzoapirenu-dla-strefy-miasto-torun-uchwalony-przez-sejmik-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-uchwala-nr-xxiii3412/
http://umwkp.rbip.mojregion.info/program-ochrony-powietrza-w-zakresie-pylu-zawieszonego-pm10-oraz-benzoapirenu-dla-strefy-miasto-torun-uchwalony-przez-sejmik-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-uchwala-nr-xxiii3412/
https://bip.lubuskie.pl/228/3386/Nowe_Programy_Ochrony_Powietrza/
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https://bip.lubuskie.pl/228/3386/Nowe_Programy_Ochrony_Powietrza/  

23) Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 września 2020 r. nr XXII/325/20 w sprawie 

uchwalenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wlkp. wraz z planem działań 

https://bip.lubuskie.pl/228/3386/Nowe_Programy_Ochrony_Powietrza/krótkoterminowych 

https://bip.lubuskie.pl/228/3386/Nowe_Programy_Ochrony_Powietrza/ 

 

XII. Łódzkie (2 strefy) 

24) Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 września 2020 r. Nr XX/303/20 w sprawie 

programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej 

http://powietrze.lodzkie.pl/program-ochrony-powietrza/obowiazujace-programy-ochrony-powietrza-i-

plany-dzialan-krotkoterminowych 

25) Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 września 2020 r. Nr XX/304/20 w sprawie 

programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka 

http://powietrze.lodzkie.pl/program-ochrony-powietrza/obowiazujace-programy-ochrony-powietrza-i-

plany-dzialan-krotkoterminowych 

 

XIII. Pomorskie (2 strefy) 

 

26) Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. Nr 307/XXIV/20 w 

sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został 

przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy 

benzo(a)pirenu, 

 

27) Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. Nr 308/XXIV/20 w 

sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom 

dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu. 

edziennik.gdansk.uw.gov.pl  

 
XIV. Mazowieckie (3 strefy) 

 

28) Uchwała Nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie 

określenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały 

przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu  

https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,4148,11520.html  

 

XV. Podkarpackie (2 strefy)  

29) Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2020 r. Nr XXVII/463/20 w 

sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone 

przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu 

zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań 

Krótkoterminowych,  

30) Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2020 r. Nr XXVII/464/20 w 

sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów z uwagi na 

stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu 

https://bip.lubuskie.pl/228/3386/Nowe_Programy_Ochrony_Powietrza/
https://bip.lubuskie.pl/228/3386/Nowe_Programy_Ochrony_Powietrza/krótkoterminowych
https://bip.lubuskie.pl/228/3386/Nowe_Programy_Ochrony_Powietrza/
http://powietrze.lodzkie.pl/program-ochrony-powietrza/obowiazujace-programy-ochrony-powietrza-i-plany-dzialan-krotkoterminowych
http://powietrze.lodzkie.pl/program-ochrony-powietrza/obowiazujace-programy-ochrony-powietrza-i-plany-dzialan-krotkoterminowych
http://powietrze.lodzkie.pl/program-ochrony-powietrza/obowiazujace-programy-ochrony-powietrza-i-plany-dzialan-krotkoterminowych
http://powietrze.lodzkie.pl/program-ochrony-powietrza/obowiazujace-programy-ochrony-powietrza-i-plany-dzialan-krotkoterminowych
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiu2arcubbsAhVl-SoKHRvoCpAQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fedziennik.gdansk.uw.gov.pl%2Feli%2FPOL_WOJ_PM%2F2017%2F1328%2Fogl%2Fpol%2Fpdf&usg=AOvVaw0c-KOH3YGY4uruOO2Gyz5n
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiu2arcubbsAhVl-SoKHRvoCpAQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fedziennik.gdansk.uw.gov.pl%2Feli%2FPOL_WOJ_PM%2F2017%2F1328%2Fogl%2Fpol%2Fpdf&usg=AOvVaw0c-KOH3YGY4uruOO2Gyz5n
https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,4148,11520.html
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dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem 

krajowego celu redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z 

Planem Działań Krótkoterminowych.  

 

https://bip.podkarpackie.pl   

 

XVI. Małopolskie (3 strefy) 

31) Uchwała XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie 

Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego 

 

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1824861,uchwala-nr-xxv37320-sejmiku-wojewodztwa-

malopolskiego-z-dnia-28-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-programu-o.html  

 

 

 

 

 

 

https://bip.podkarpackie.pl/
https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1824861,uchwala-nr-xxv37320-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-28-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-programu-o.html
https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1824861,uchwala-nr-xxv37320-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-28-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-programu-o.html

