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Odpowiadając na pismo z dnia 30 lipca 2010 r., znak: DGOas-044-  
10/36355/10/PK, dotyczące projektu Krajowego Planu Wdrażania Konwencji 
Sztokholmskiej, zgłaszam do niego następujące uwagi: 

1. W części 1.1.2.3 „Wymagania dotyczące emisji" określając kompetencje 
marszałków województw posłużono się przepisem art. 378 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 
150 z późn. zm .) w brzmieniu obowiązującym do dnia 14 listopada 2008 r. 

2. Odnosząc się do treści części 2.12 „Uwolnienia z niezamierzonej produkcji" 
dotyczącej treści wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 
środowiska: 
Nietrafne są zawarte w projekcie zapisy, iż w programach ochrony środowiska 
określa się sposób za pewnienia jak najlepszej jakości powietrza poprzez: 
- utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla 
nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach, 
- zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do 
dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane (art. 85). 
Praktyka wskazuje, iż ww. tematyka jest w programach ochrony środowiska 
poruszana, brak jest jednakże w ustawie Prawo ochrony środowiska przepisu, 
któ ry  nakładałby na organy wykonawcze województw, powiatów i gmin 
podobny wymóg, zwłaszcza gdy badania i ocena poziomu substancji 
w powietrzu nie wykazują przekroczeń. Kwestie zmniejszania poziomów 
substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one 
dotrzymane, zawierają programy ochrony powietrza, stanowione przez sejmiki 
województw, mające moc prawa miejscowego. 
Ponadto należy zauważyć, iż w p rojekcie omyłkowo zapisano, iż organem 
wykonawczym gminy jest zarząd. 

3. W części 3 „Planowane działania" wśród zidentyfikowanych przypadków 
niesprzyjających wdrażaniu Konwencji Sztokholmskiej proponuję dopisać 
dodatkowy, tj. nieprecyzyjne przepisy utrudniające przeprowadzanie kontroli 
palenisk domowych (kwestie wejścia na posesję, poboru próbek, sankcji za 
stwierdzone przypadki spalania odpadów). 
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