
P r o j e k t

UCHWAŁA NR...................
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia...................  2022 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ustronie Morskie na 
lata 2022-2025”

Na podstawie art. 14 ust. 2, art. 17, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ustronie Morskie 
na lata 2022-2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ewa Ostrowska



Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie 
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ustronie Morskie na lata 

2022-2025”.

Podstawowym celem sporządzania i uchwalania Programu Ochrony 
Środowiska (POŚ) jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony 
środowiska (polityka ochrony środowiska to zespól działań mających na celu stworzenie 
warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju) zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i 
programowych. POŚ stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem 
spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na 
szczeblu JST.

W związku z powyższym w celu realizacji polityki ochrony środowiska, 
wykonując ustawowy obowiązek organ wykonawczy gminy, zgodnie z ustawą z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.1973 ze zm.) 
opracował „Program ochrony środowiska dla Gminy Ustronie Morskie na lata 2022 -  2025”. 
Przedmiotowy Program zawiera w szczególności ocenę stanu środowiska, definiuje cele 
i zadania na najbliższe lata, monitoring realizacji programu oraz nakłady finansowe potrzebne 
na wdrożenie założeń Programu. Działania ujęte w Programie mają na celu osiągnięcie 
trwałego i zrównoważonego rozwoju Gminy Ustronie Morskie oraz poprawę jej atrakcyjności 
poprzez działania społeczne i inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska, a także poprawę 
świadomości mieszkańców gminy w zakresie zachowań proekologicznych.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo 
ochrony środowiska projekt Programu przekazano do zaopiniowania organowi 
wykonawczemu Powiatu w Kołobrzegu. Uchwałą nr 669/2022 z dnia 02 listopada 2022 r. 
Zarząd Powiatu w Kołobrzegu zaopiniował pozytywnie projekt „Programu ochrony 
środowiska dla Gminy Ustronie Morskie na lata 2022- 2025 ”, Pismem z dnia 08 listopada 
2022 r„ znak: WOPN.410.187.2022.KM Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Szczecinie, po zapoznaniu się z treścią projektu Programu oraz załączonych materiałów, 
nie wniósł uwag do w/w dokumentu. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny w Szczecinie w oparciu o analizę tego dokumentu i analizę prognozy 
oddziaływania na środowisko dla tego projektu pismem z dnia 10 listopada 2022 r. znak: 
NZNS.7040.3.150.2022 nie wniósł uwag do projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony 
Środowiska dla Gminy Ustronie Morskie na lata 2022-2025”.

W terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości obwieszczenia o 
rozpoczęciu procesu opiniowania społecznego przedmiotowych dokumentów tj. od 17 
października do 07 listopada br„ nie wniesiono uwag do projektu POŚ. Wniesiono uwagi 
przez dwa podmioty po upływie w/w terminu tj. w dniu 08 listopada br.

Mając na uwadze powyższe przyjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za zasadne.


