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وزارة البيئـة وال�شـ�ؤون اŸناخيـة
قــرار وزاري
رقــــم 2017/41
باإ�شــدار ’ئحــة جــ�دة الهــ�اء اŸحيــط
ا�ستنادا اإ قانون حماية البيئة ومكافحة التلو ال�سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم , 2001/114
واإ املر�سوم ال�سلطا رقم  2008/18بتحديد ا ت�سا�سات وزارة البيئة وال�سوون املنا ية
واعتماد هيكلها التنظيمي ,
وبناء على ما تقت�سي امل�سلحة العامة ,
ـ ـــرر
ا ــاد ا أولـــــ
يعمل فـي �ساأن جودة الهواء املحيط باأحكام الالئحة املرفقة .
اŸــادة الثانيــــة
يل ى كـل مـا يخـال الالئحـة املرفقـة اأو يتعار ص مع اأحكامها .
اŸــادة الثالـثــــة
على املخاطبني باأحكــام الالئحــة املرفق ــة توفـي ــق اأو ساعه ــم طبقــا لأحكامهــا ــالل مــدة
ل تتجاوز � 6ستة اأ�سهر من تاريخ العمل بها .
اŸــادة الرابعــة
ينـ�سر هـذا القرار فـي ا ريـدة الر�سميـة ويعمل ب من اليوم التا لتاريخ ن�سر .
�شـدر فـي  12 :مـن رجـــــــــــــــــب 1438هـ
ا ـوا ــــ  10مـ ابريـــــــــــــــ 2017
مـحمــد بن �شـالـم بن �شعيد الت�بي
وزيـ ـ ـ ــر البي ـ ـ ـ ـ ــة وال�س ـ ـ ــوون املنا يـ ـ ـ ـ ــة
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’ئـحــــة جــ�دة الهـــ�اء اŸحيــــط
اŸــادة ( ) 1
فـي تطبيــق أاحــكام هـذ الالئحــة يكــون للكلمات والعبـارات التية املعنى املحدد قـرين كل
منها ما لـم يقتـ�ص �سيـا الن�ص معـنى ا ـر
الـــ�زارة :
وزارة الــبي ـة والـ�ســوون الـمنـا ـية .
الدائـــرة اŸخت�شــة :
دائـرة التفتيـ�ص والـرقـابـة الـبي يـة بـالـمـديـريـة الـعـامــة لل�سـوون الـبي يـة بـالــوزارة .
ا�Ÿشـــدر :
العمليـة اأو الـن�سـاط الذي يحتمـل اأن يكـون �سببـا مبا�سـرا اأو ـري مبا�سـر للتلـو الـبي ـي .
منط ــــة ال مــ
املـوقـع الـربي اأو الـ�ســاحـلـي اأو الـعـائـم فـي الـمـوان اأو امليا البحـرية للمنطقة القت�سادية
اخلال�سة لل�سلطنـة والذي يوجـد بـ م�سـدر واحـد اأو اأكـ .
ا ــــال
اأي �سـخـ ــ�ص طـبـيـع ــي اأو اعـتـبـ ــاري يـكـ ــون مـالـكـ ــا لـم�س ـ ــدر اأو ملنطق ــة عم ــل اأو م�س ــوول
عن ت�س يلها اأو اإدارتها .
الهـــ�اء اŸحيـــط :
ال ـال الـجـوي ار الـمبـا وحدود املـ�سادر ومناطـق الـعـمــل .
ملو ـات الـ ــوا ا ـ ـيـــ
اأي مــادة تـوجــد فــي الـه ــواء املحيــط ب كـيــز يتجاوز احلـدود املبينـة فـي الـجـدول املرفـق
بهـذ الالئحـة .
حمطـــة الر ســــ
املكـان املخ�سـ�ص ملراقبـة ملو ـات الهـواء الذي يحتوي على اأجهـزة متطـورة لر�سـد ملو ـات
الـهواء املحيـط .
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اŸــادة ( ) 2
ل يجـوز للمال اأن يت�سبب بفعـل اأو ترك فـي زيـادة ملو ـات الـهواء املحيـط بن�سبـة تتجـاوز
الـحـدود الـمبينـة فـي الـجـدول الـمـرفق بهـذ الالئحـة .
اŸــادة ( ) 3
يلـتزم املـال بـاإن�ساء طة الر�سد و ل وفقا لل�سوابط التية
 - 1تكليـ ا�ست�سـاري بيـ ـي لتحديـد  3ـال ـة مواقـع علــى الأق ــل كخي ــارات لو سـع
طـة الر�سـد ويتم ا تيـار املوقع الأن�سب بعـد التن�سيـق مـع الـوزارة .
 - 2اأن يـ او ارتـفـا موقـع طـة الـر�س ــد مـا بيـن  2مـ يـن ا ني ــن إالــى )4
اأربعـة اأمتـار مـن �سطـ الأر ص .
 - 3اأن يكون البعد بني موقع طة الر�سد وبني اأي عائق طبيعي اأو �سناعي م�سروبا
فـي  2.5م ين ا نني ون�س م ارتفا العائق .
اŸــادة ( ) 4
يـلـتـزم املـال بـر�سـد ملو ـات الهـواء الـمحيـط حـ�سب الـطـر القيـا�سيـة العامليـة املعتمـدة
فـي هـذا الـ�سـاأن وتقـديـم بيانات ر�سـد دوريـة من طـة الر�س ــد ك ــل  3ـال ـ ــة اأ�سه ــر
إا الدائرة املخت�سـة وكلما طلـب منـ لـ .
اŸــادة ( ) 5
تتـو الـدائـرة املخت�ســة اإدارة �سبكـة طـات الر�سـد الـخا�سـة بالـوزارة واإعداد تقـاريـر
�سنويـة عن جـودة الهـواء املحيـط .
اŸــادة ( ) 6
للوزارة احلق فـي اإلزام املال  -الذي تتجاوز ملو ات الهواء املحيط مل�سدر اأو منطقة
عمل احلدود امل�سمو بها  -اأن يربط طة الر�سد اخلا�سة ب ب�سبكة طات الر�سد
اخلا�سة بالوزارة واأن يقدم بيانات ر�سد هذ امللو ات اإلك ونيا واأن يتخذ الإجراءات
الالزمة لتخفـي تركيز تل امللو ات .

ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1190

اŸــادة ( ) 7
يلتزم املال بال�سما ملو الــوزارة املخت ــ�ص عاين ــة طــات الر�سد التابعة للم�سدر
اأو منطقة عمل و ل فـي اأي وق .
اŸــادة ( ) 8
تفـر ص على املـال ال ــذي يـمتن ــع ع ــن ترك ـي ــب طـ ــة الر�سـ ــد ـرامــة اإداري ــة ل تقـ ــل
عـن  1000أالـ ريال عما مع اإلـزامـ ب كـيب املحطـة .
اŸــادة ( ) 9
م ــع ع ــدم الإ ـ ــالل ب ـ ـاأي عقـوبـ ــة اأ�سـ ــد ي ـنـ ــ�ص عليهـ ــا قـانـ ــون حمـايـ ــة البي ـ ــة ومكافحـ ــة
التـل ــو امل�سـ ــار اإلي ـ ـ اأو اأي قـان ــون ا ـ ــر تفر ص على كل مـن يخـال اأحكـام هذ الالئحـة
رام ــة اإداريــة ل تـق ــل عـن  500م�سمـائـة ريـال عمانـي مـع اإلزامـ بت�سحيـ املخالفـة .
وت�ساع ال رامة فـي حالة التكرار .
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