
Uchwała Nr XVI/96/2011 
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 27 października 2011 roku 
 
 

w sprawie: uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Kosakowo na lata 
  2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy 2015-2018. 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) w związku z art. 
14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 
ze zm.) uchwala się, co następuje:  
 
 
 

Rada Gminy Kosakowo 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Uchwala się aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kosakowo na lata 2011-
2014 z uwzględnieniem perspektywy 2015-2018 wraz z Planem Gospodarki Odpadami 
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały 
 

§ 2 
 

Podsumowanie do aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kosakowo na lata 
2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy 2015-2018 wraz z Planem Gospodarki Odpadami 
stanowi załącznik nr 2 do uchwały 
 

§ 3 
 

Traci moc uchwała Nr XXIII/55/04 Rady Gminy Kosakowo z dnia 2 września 2004 roku. w 
sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska. 

 
§ 4 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
§ 5 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 



Uzasadnienie 
 

 Projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kosakowo na lata 
2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy 2015-2018 wraz z Planem Gospodarki Odpadami 
został sporządzony przez Wójta Gminy Kosakowo, w celu realizacji polityki ekologicznej 
państwa, zgodnie  z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  
 Niniejszy Program Ochrony Środowiska jest aktualizacją dokumentu, przyjętego 
uchwałą Nr XXIII/55/04 Rady Gminy Kosakowo z dnia 2 września 2004 roku. w sprawie 
uchwalenia programu ochrony środowiska. Ponadto przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia o 
odpadach zobowiązują Wójta Gminy Kosakowo do opracowania Planu Gospodarki 
Odpadami, który stanowi część programu ochrony środowiska.  
 Zgodnie z przepisami ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko zapewniono możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w 
trybie określonych w ww. ustawie, w postępowaniu, którego przedmiotem było sporządzenie 
niniejszego Programu Ochrony Środowiska. W oparciu o przepisy powołanej ustawy została 
także sporządzona „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Kosakowo na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy 2015-
2018 wraz z Planem Gospodarki Odpadami, której zakres i stopień szczegółowości został 
uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ-Gd-
WOO.411.16.2.2011.AM z dnia 19.05.2011r.) oraz Pomorskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (SE-NS-80.9022.490.114.2011.AR z dnia 
25.05.2011r.). Projekt Programu oraz Prognoza oddziaływania na środowisko projektu 
Programu uzyskały pozytywne opinie Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego (SE.NS-80.9022.490.129.2011 z dn. 04.07.2011 roku) oraz Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ-Gd-WOO.411.26.2011.AP z dn. 
20.07.2011 roku). Ponadto projekt Programu został zaopiniowany pozytywnie uchwałą nr 
928/66/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia sierpnia 2011 r. Uzyskane opinie  i 
stanowiska organów uwzględniono przy konstruowaniu ostatecznej wersji Dokumentów. W 
świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  

 

 


