
UCHWAŁA NR XL/289/10  

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska gminy miasta ChełmŜy na lata 

2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015 wraz z Planem Gospodarki Odpadami 

gminy miasta ChełmŜy na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015.  

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, 
poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146), 
art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz.1056, Nr 
199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 
106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, 
Nr 28, poz. 145 i Nr 76, poz. 489) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, 
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz. 666 
oraz z 2010r. Nr 28, poz. 145) uchwala się co następuje: 

  

       § 1. Zatwierdza się Program Ochrony Środowiska gminy miasta ChełmŜy na lata  

2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały wraz z Planem Gospodarki Odpadami gminy miasta ChełmŜy na lata 2008 - 2011 

z perspektywą na lata 2012 -2015, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

       § 2. Traci moc uchwała Nr XIV/121/04 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 18 czerwca 

2004r. w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska miasta ChełmŜy na lata  

2004 - 2010 z perspektywą na lata 2011 - 2020 wraz z Planem Gospodarki Odpadami miasta 

ChełmŜy na lata 2004 - 2010 z perspektywą na lata 2011 - 2020.  

       § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy.  

       § 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

        Przewodniczący 
             Rady Miejskiej 
 
           Janusz Kalinowski 



UZASADNIENIE 
 
 
do uchwały nr XL/289/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie 
zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska miasta ChełmŜy na lata 2008 - 2011 
z perspektywą na lata 2012 – 2015 wraz z Planem Gospodarki Odpadami miasta 
ChełmŜy na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015.  
 
 
 Stosownie do art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm) organy wykonawcze gmin w celu 
realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządzają gminne programy ochrony środowiska, 
które zgodnie z art.18 ust.1 przedmiotowej ustawy są zatwierdzane przez radę gminy. 
 Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 
z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn.zm.) organy wykonawcze gmin w celu realizacji polityki 
ekologicznej państwa a takŜe w celu zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia 
ich ilości, zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony środowiska ich odzysku w przypadku 
gdy nie udało się zapobiec ich powstawaniu, a takŜe zapewnienia zgodnego z zasadami 
ochrony środowisk unieszkodliwiania odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub 
których nie udało się poddać odzyskowi, opracowują gminne plany gospodarki odpadami, 
które zgodnie z art. 14 ust.6 przedmiotowej ustawy stanowią część gminnych programów 
ochrony środowiska i są zatwierdzane przez radę gminy. 
 W związku z powyŜszym na przełomie 2008 i 2009 roku (miesiące listopad – marzec) 
został opracowany projekt Programu Ochrony Środowiska miasta ChełmŜy na lata 2008 -
 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015 wraz z Planem Gospodarki Odpadami miasta 
ChełmŜy na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015. 
 Następnie zgodnie z art. 17 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska i art.14 ust.7 
pkt 4 ustawy o odpadach Programu Ochrony Środowiska miasta ChełmŜy wraz z Planem 
Gospodarki Odpadami został przekazany do zaopiniowania do Zarządowi Powiatu 
Toruńskiego. TakŜe zgodnie z art. 14 ust.7 pkt 4 ustawy o odpadach Planem Gospodarki 
Odpadami przekazano do zaopiniowania przez Zarząd Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. 
 W związku z faktem, iŜ przedmiotowe instytucje wniosły uwagi do projektów 
Programu i Planu, na przełomie września i października 2009r. zostały one uwzględnione 
i ponownie przekazane do uzgodnień. 
 Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwałą z dnia 10 listopada 2009r. 
zaopiniował projekt Planu Gospodarki Odpadam pozytywnie. Natomiast Stratostat Toruński 
wniósł o przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w 
dokumentów. 
 W związku z powyŜszym w miesiącu listopadzie 2009 zgodnie z 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 
(Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)  przystąpiono do przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w. W tym celu niezbędnym było 
opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska i Plan 
Gospodarki Odpadami Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 
2012 – 2015. 
 Po opracowaniu prognozy w miesiącu grudniu 2009r. przedmiotowy Program 
Ochrony Środowiska miasta ChełmŜy na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015 
wraz z Planem Gospodarki Odpadami miasta ChełmŜy na lata 2008 – 2011 z perspektywą 



na lata 2012 – 2015 a takŜe Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony 
Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008 – 2011 
z perspektywą na lata 2012 – 2015, przekazano do zaopiniowania do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a takŜe Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Bydgoszczy.  
 W miesiącach grudzień 2009r. – styczeń 2010r. Program wraz z Planem i Prognozą 
zostały poddane konsultacjom społecznym – na etapie konsultacji nie zostały złoŜone Ŝadne 
wnioski do przedmiotowych dokumentów. 
 RównieŜ w miesiącu styczniu 2010r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Bydgoszczy, a takŜe Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy 
zaopiniował Program, Plan i Prognozę pozytywnie., co pozwoliło na przygotowanie 
podsumowania procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i przekazania 
Programu wraz z Planem do ponownego uzgodnienia do Zarządu Powiatu i Zarządu 
Województwa. 
 Zarząd Powiatu Toruńskiego pismem z dnia 15 lutego 2010r. zaopiniował Program  
i Plan pozytywnie, natomiast Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego pismem z dnia 
29 marca 2010r. (wpływ do Urzędu Miasta w dniu 13 kwietnia 2010r.) podtrzymał pozytywną 
opinię zawartą  w Uchwale nr 83/1425/09 z dnia 10 listopada 2010r.  
 Mając na uwadze powyŜsze uchwalenie Programu Ochrony Środowiska miasta 
ChełmŜy na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015 wraz z Planem Gospodarki 
Odpadami miasta ChełmŜy na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015 jest 
zasadne. 
   
   
 
  
  


