
ZAKRES PRZEKAZYWANEGO SPRAWOZDANIA OKRESOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA 

KOŃCOWEGO Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA LUB JEGO 

AKTUALIZACJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – 

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ PLANU DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH, O 

KTÓRYM MOWA W ART. 92 UST. 2 TEJ USTAWY 

2. Sprawozdanie okresowe z realizacji Planu działań krótkoterminowych w zakresie dwutlenku 

siarki dla strefy aglomeracji trójmiejskiej. 

1. Ogólne 

2.Link do strony internetowej, na której  

zamieszczony został plan działań krótkoterminowych  

https://powietrze.pomorskie.eu/ 

2.1 Czy były stwierdzone przekroczenia poziomów 

alarmowych (zwanych dalej „PA”) lub istotne przekroczenia 

(ponad 200%) poziomów dopuszczalnych (zwanych dalej 

„PD”) lub docelowych (zwanych dalej „PDC”) w danym 

roku sprawozdawczym – w przypadku sprawozdania 

okresowego oraz w ciągu ostatnich trzech lat – w przypadku 

sprawozdania końcowego?* 

□ Tak, PA 

□ Tak, PD/PDC 

□ Tak, obydwa 

□ Nie 

Jeśli tak, proszę podać szczegóły - 

3. Proszę opisać wszystkie aspekty wdrażania planu oraz dodać swoje uwagi i sdoświadczenia 

Plan nie był wdrażany ze względu na brak informacji o przekroczeniach. 

 

4. Czy uruchomiono działania określone planem działań 

krótkoterminowych* 

□ Tak 

□ Nie 

4.1 Jeśli tak, to jak często, w jakich sytuacjach? Proszę opisać 

Nie dotyczy 

5. Plany działań krótkoterminowych: udostępnienie informacji do publicznej wiadomości: 

5.1. Czy informacje dotyczące planu były podawane do publicznej 

wiadomości* 

□Tak 

□ Internet 

□ Radio 

□ Telewizja 

□ Inne 

□ Nie 

5.2 Link do strony internetowej, na której została zamieszczona 

informacja 

- 

https://powietrze.pomorskie.eu/


5.3 Proszę opisać ogólną strategię udostępniania informacji, w tym podstawowych grup zainteresowanych stron 

Nie dotyczy 

6. Plany działań krótkoterminowych: wpływ 

6.1 Proszę podać informację na temat wpływu i skuteczności podjętych działań przez sektory 

Nie dotyczy 

6.2 Jakie działania zostały uznane za najbardziej skuteczne? Proszę opisać te działania i wyjaśnić dlaczego 

Nie dotyczy 

6.3 Proszę podać linki do raportów i lub odniesienia do innych dokumentów wykorzystane do przygotowania 

sprawozdania z planu działań krótkoterminowych  

(np. linki do stron internetowych, na których zamieszczane były komunikaty) 

Nie dotyczy 

7. Pozostałe problemy 

- 

8. Uwagi 

 

- 

 


