
 Uchwała Nr XXXII/91/2016 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 24 listopada 2016 roku 

 

 

w sprawie: uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Kosakowo na lata 

  2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy 2020-2023. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672) uchwala się, co następuje:  

 

 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Uchwala się aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kosakowo na lata 2016-

2019 z perspektywą na lata 2020-2023 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Traci moc 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. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 
 Projekt Programu ochrony środowiska dla Gminy Kosakowo na lata  2016-2019 

z uwzględnieniem perspektywy 2020-2023 został sporządzony w celu realizacji polityki 

ekologicznej państwa i jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony 

środowiska na terenie gminy. 

Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z z art. 17 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2016, poz. 672 z późn. zm.) 

Jest on przyjmowany na okres czterech lat z tym, że przewidziane w nim działania 

w perspektywie obejmują kolejne cztery lata. 

Niniejszy Program jest aktualizacją dokumentu, przyjętego uchwałą 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.  

Projekt Programu uzyskał pozytywną opinię sanitarną Pomorskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku znak ONS.9022.1.29.2016.LK z dnia 20 

maja 2016 roku. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem znak RDOŚ-Gd—

WOO.410.38.2016.KSZ.1 z dnia 17 maja 2016 roku również odstąpił od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016, poz. 672 z późn. zm.) projekt Programu 

został przekazany w dniu 29 kwietnia 2016 roku  do zaopiniowania przez organ wykonawczy 

powiatu. 

Zarząd Powiatu Puckiego na podstawie uchwały nr 159 z dnia 06 czerwca 2016 roku 

pozytywnie zaopiniował projekt Programu ochrony środowiska dla Gminy Kosakowo na lata 

2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy 2020-2023 

Projekt uchwały ws. uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Kosakowo 

na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy 2020-2023 został negatywnie 

zaopiniowany przez Komisję Ekologii, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Morskiej Rady Gminy Kosakowo, podczas posiedzenia Komisji w dniu 27 września 2016 r. 

Komisja wypracowała wnioski do w/w projektu uchwały, które następnie zostały przesłane 

do autora opracowania i uwzględnione w Programie. 

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  

 

 


