
 

 

Uchwała Nr XVII/135/2016 

Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 31marca 2016 r. 

 

w sprawie przyjęcia do realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska                   

dla miasta Tczewa na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024               

wraz z podsumowaniem. 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 17 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 21, poz. 

888 i poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 822, poz. 1101, poz. 1146, poz. 

1322 i poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 122, poz. 151, poz. 277, poz. 478, poz. 774, poz. 881, 

poz. 933, poz. 1045, poz. 1223, poz. 1434, poz. 1593, poz. 1688 i poz. 2278, M. P. z 2013 r. 

poz. 729 i poz. 821, z 2014 r. poz. 648 i poz. 790 oraz z 2015 r. poz. 815 i poz. 904), po 

zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo – Budżetowej, Rada 

Miejska w Tczewie 

 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Przyjmuje się do realizacji Aktualizację Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na 

lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024 wraz z podsumowaniem, 

stanowiące odpowiednio załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący  

                                                                                      Rady Miejskiej  w Tczewie 

       

                                                                                            Mirosław Augustyn   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
 

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, Organ 

wykonawczy Gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza gminne 

programy ochrony środowiska. Uwzględniają one cele zawarte w strategiach, programach 

i dokumentach programowych. 

 

Na podstawie ww. wymienionych przepisów Prezydent Miasta Tczewa sporządził 

Aktualizację Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2016-2020 

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024 wraz z podsumowaniem, o którym mowa 

w art. 55 ust. 3 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. Ww. dokument jest aktualizacją programu ochrony środowiska, przyjętego 

przez Radę Miejską w Tczewie uchwałą Nr XXV/198/2012 z dnia 29 października 2012 r. 

 

Art. 46 pkt 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, nakłada wymóg przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla projektów ww. planów, jednocześnie art. 48 ust. 1 tej ustawy stwarza 

możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny po uzyskaniu uzgodnienia 

właściwych organów. 

 

Zgodnie z art. 53, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 

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

oddziaływania na środowisko, przystępując do opracowywania aktualizacji dokumentu 

wystąpiono do właściwych organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gdańsku oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku 

z wnioskiem o odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko przedmiotowego dokumentu. Ww. organy uzgodniły:  

• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem  

nr RDOŚ-Gd-WOO.410.170.2015.ASP.1 z dnia 28.01.2016 r., 

• Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku pismem 

nr ONS.9022.1.146.2015.LK z dnia 07.01.2016 r. 

 

Mimo braku takiej konieczności, dla dokumentu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 

dla Miasta Tczewa na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024 

sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko. Projekt dokumentów: Projekt 

Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tczewa na lata 2016-2020 

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024 wraz z Prognozą Oddziaływania na 
środowisko, wyłożono do publicznego wglądu na okres 21 dni. 

 

Prezydent Miasta Tczewa w prowadzonym postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko dokumentu aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na 

lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024 wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko zapewnił możliwość udziału społeczeństwa podczas konsultacji 

społecznych. Nie wniesiono uwag i wniosków do projektów ww. dokumentów.    

 

 Z-ca Prezydenta Miasta  

     

       Adam Burczyk  


