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Zgodnie z przepisem art. 91 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) i art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – 

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1211 z późn. zm.) 

oraz zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 605/20 z dnia 26 czerwca 2020 r., 

przedstawiam do zaopiniowania załączony projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie 

programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko. 

Dodatkowo informuję, że powyższy projekt uchwały umieszczony został na stronach  

BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w zakładce „Ogłoszenia” oraz na stronie 

www.powietrze.lodzkie.pl. 

Opinia dotycząca projektu przedmiotowej uchwały w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony 

powietrza, zgodnie z zapisem art. 91 ust. 2 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, powinna być wydana  

w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania projektów uchwał. 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 91 ust. 2a i 6a ustawy Prawo ochrony środowiska niewydanie 

opinii we wspomnianym powyżej terminie oznacza akceptację przekazanego projektu uchwały w sprawie 

aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza. 

Ponadto uprzejmie proszę o wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu załączonego do pisma 

obwieszczenia, w terminie od 7 lipca do 29 lipca 2020 roku. Proszę również o umieszczenie na tablicy 

ogłoszeń, wraz z obwieszczeniem, załączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych. 

Wywieszenie ww. obwieszczenia jest związane z realizacją wymogów wynikających z art. 91 ust. 9 

http://www.powietrze.lodzkie.pl/


 

 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), art. 21 

ust. 2 pkt 23 lit. a, art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 

Jednocześnie proszę o potwierdzenie do dnia 5 sierpnia 2020 r. wywieszenia obwieszczenia  

wraz z podaniem terminu jego wywieszenia. 

 

 

 

 

z up. Marszałka 
Województwa Łódzkiego 

 
Wojciech Frątczak 

Dyrektor Departamentu 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

- Plik zawierający projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego  

oraz obwieszczenie i klauzulę informacyjną. 

 

 

Rozdzielnik: 

– Prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie miast i gmin strefy łódzkiej 

– Starostowie powiatów strefy łódzkiej 
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