
Uchwała Nr 391/LVI/2022 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 29 grudnia 2022 roku 

 

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Gostynina na 

lata 2023-2027 z perspektywą do 2030 roku”. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) Rada Miejska 

w Gostyninie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Gostynina na lata 2023-2027 

z perspektywą do 2030 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.   

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                          Andrzej Hubert Reder 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

W celu realizacji polityki ochrony środowiska Burmistrz Miasta Gostynina zgodnie z 

ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 

ze zm.) sporządza program ochrony środowiska. Wykonując ustawowy obowiązek 

opracowano „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Gostynina na lata 2023-2027 z 

perspektywą do 2030 roku”.   

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Gostynina na lata 2023-2027 z 

perspektywą do 2030 roku” jest głównym dokumentem strategicznym na poziomie gminy, 

wyznaczającym cele ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz 

określającym kierunki działań, zmierzające do osiągnięcia tych celów.  

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, projekt programu przekazano do zaopiniowania organowi wykonawczemu 

Powiatu Gostynińskiego. Zarząd Powiatu Gostynińskiego zastosował milczącą zgodę.   

Sporządzenie Prognozy do Programu wynika z zapisów 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 

1029 ze zm.) oraz Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia             

27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. 

Burmistrz Miasta Gostynina wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie odstąpienia od strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 16 listopada 

2022 r., znak: WOOŚ-III.410.556.2022.JDR stwierdził, że przedmiotowy projekt nie będzie 

dokumentem, dla którego, zgodnie z art. 46 i art. 47 ust. 1 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 

1029 ze zm.), wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko. 

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 11 lipca   

2022 r., znak: ZS.7040.105.2022AK nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla 

Gminy Miasta Gostynina na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030 roku”, z uwagi na to, iż 



realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko,  

projekt dokumentu obejmuje obszar wyłącznie w granicach jednej gminy. 

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Gostynina odstąpił od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Na podstawie art. 39 ust. 1 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz art. 17 

ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 

2556 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w 

opracowywaniu Programu Ochrony Środowiska podczas konsultacji społecznych.  

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można było składać w terminie 21 dni od dnia 

ogłoszenia tj. od dnia 22 listopada 2022 r. do dnia 13 grudnia 2022 r.  

W trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski do „Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Gostynina na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030 

roku”. 

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały i wdrożenie jej do realizacji 

jest zasadne. 


