
 

Uchwała Nr XXXII/ 278/2009 

Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 26 marca 2009 roku 

 
 
w sprawie: uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 

2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015” wraz z „Planem 

gospodarki odpadami dla miasta Tczewa na lata 2008-2011 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2012-2015”. 
 

Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150; zm. 
Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227;  
Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) i art. 14 ust. 3 i 6 ustawy z 
dnia z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity w Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 
251; zm.  Nr 88, poz. 587; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464 i z 2009 Nr 18, 
poz. 97), po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo – 
Budżetowej, Rada Miejska w Tczewie 

 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Uchwala się „Program ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2008-2011 z 
uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015” wraz z „Planem gospodarki odpadami dla 
miasta Tczewa na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015”, 
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. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

Uzasadnienie 
 

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w 
Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 rozdz. III art. 14 do 17) Organ wykonawczy Gminy, w celu 
realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza gminne plany ochrony środowiska. 
Określają one: 
1) cele ekologiczne; 
2) priorytety ekologiczne; 

a) poziomy celów długoterminowych; 
3) rodzaj i harmonogram działań proekologicznych; 
4) środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki 

finansowe. 
Projekt programu zaopiniował pozytywnie Zarząd Powiatu Tczewskiego Uchwałą                    
Nr 107/292/08 z dnia 2 października 2008r.  
 
Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity w Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 
251 rozdz. III art. 14 do 16) Gmina zobowiązana jest do opracowywania gminnego planu 
gospodarki odpadami stanowiącego część programu ochrony środowiska. Plany gospodarki 
odpadami określają: 
1) opis aktualnego stanu gospodarki odpadami; 
2) cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania; 
3) prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami; 
4) zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania 

odpadami; 
5) rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji; 
6) instrumenty finansowe służące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami, 

zawierające następujące elementy; 
7) system gospodarowania odpadami; 
8) system monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami. 
Projekt planu zaopiniował pozytywnie Zarząd Powiatu Tczewskiego (Uchwała Nr 97/266/08 
z dnia 31 lipca 2008r.), Zarząd Województwa Pomorskiego (znak DROŚ.E.EP.MH.7620-
105/08 z dnia 06.10.2008r.) i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku (znak ZGPWeg-401/PP9871/2008 PW-4608 z dnia 29 września 2008r.). 

Po otrzymaniu pozytywnych opinii uprawnionych organów, wykonano prognozę 
oddziaływania na środowisko ww. dokumentów. Zapewniono możliwość udziału 
społeczeństwa podczas konsultacji społecznych. Nie wniesiono uwag do projektów 
dokumentów.    

 

 


