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PROJEKT 

UCHWAŁA Nr ……… 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia ……… 2021 r. 

 

w sprawie Programu ochrony środowiska dla Gminy Chełmża na lata 2021-2030 z 

perspektywą do 2040 r. 

 

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

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 802, 

1047, 1162 i 1535) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się Program ochrony środowiska dla Gminy Chełmża na lata 2021-2030 

z perspektywą do 2040 r. Program stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: 

Monika Kuraś 

Pracownik referatu GKOŚ 
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UZASADNIENIE 

 

Program ochrony środowiska dla Gminy Chełmża na lata 2021-2030 z perspektywą do 

2040 r. dalej Program opracowany został w związku z obowiązkiem nałożonym na gminy 

przez ustawę z dnia 27 kwietnia  2001 r. Prawo ochrony środowiska, która nakłada na gminy 

obowiązek opracowania i uchwalania programu ochrony środowiska uwzględniając cele 

zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych do realizacji ochrony 

środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Zgodnie z art. 17 ustawy, Wójt sporządza program ochrony środowiska, natomiast co 2 lata 

opracowuje się raport z wykonania programu, który przedstawia się Radzie Gminy. 

Program został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd  Powiatu Toruńskiego (pismo z dnia 

27 lipca 2021 r., znak OS.602.3.2021.KKK w sprawie zaopiniowania Programu).  

Ponadto, kierując się potrzebą utrzymania spójności Programu z programami wyższego rzędu, 

w dokumencie tym zostały przyjęte cele środowiskowe usystematyzowane według 

priorytetów wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Kujawsko-

Pomorskiego oraz Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Toruńskiego. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska po analizie Programu pismem znak 

WOO.410.239.2021.KB z dnia 14 lipca 2021 r stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia  

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Planowane w przedmiotowym dokumencie 

działania mają charakter ogólny, koncepcyjny i przedmiotowy, dokument nie wyznacza ich 

parametrów technicznych. Inwestycje będą realizowane w granicach jednej gminy. Biorąc to 

pod uwagę Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uznał, że realizacja zadań 

przedstawionych w Programie nie powinna znacząco negatywnie wpłynąć na poszczególne 

komponenty środowiska, w tym na obszary chronione na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody.  

Zgodnie z 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, projekt Programu został wyłożony do publicznego wglądu w 

BIP Gminy Chełmża www.bip.gminachelmza.pl oraz na stronie internetowej Gminy Chełmża 

na okres 21 dni (od 12.08.2021 r. do 02.09.2021 r.)- do projektu Programu nie zgłoszono 

żadnych uwag. 

Program swą strukturą bezpośrednio nawiązuje do Wytycznych do opracowania 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska wydanych przez 

Ministerstwo Ochrony Środowiska we wrześniu 2015 r. Zgodnie z wytycznymi w Programie 

zawarto m.in.. informacje o najważniejszych dokumentach referencyjnych, które umieszczone 

są w rozdziale Spójność z dokumentami strategicznymi i programowymi, wyznaczono ramy 

czasowe zbieżne z okresem obowiązywania głównych dokumentów strategicznych i 

programowych w obszarze środowiska  dokonano analizy oceny stanu środowiska na terenie 

gminy,  z uwzględnieniem obszarów przyszłej interwencji. Program podejmuje więc 

zagadnienia ochrony dziedzictwa przyrodniczego, racjonalnego użytkowania zasobów 

przyrody, surowców, materiałów i energii oraz poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego. Zagadnienia te są analizowane w odniesieniu do zasadniczych komponentów 

środowiska, a więc przyrody i krajobrazu, lasów, gleb, kopalin i wód podziemnych, wód 

powierzchniowych i powietrza oraz skutków bytowania i prowadzenia działalności 

http://www.bip.gminachelmza.pl/
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gospodarczej przez człowieka, czyli odpadów stałych i ciekłych, hałasu, pól 

elektromagnetycznych, chemikaliów i awarii. 

 Zdefiniowano zagrożenia i problemy w poszczególnych obszarach interwencji, 

wykonano analizę SWOT wyznaczono cele, zadania i priorytety ekologiczne, kierunki 

interwencji i zadania wynikające z oceny stanu środowiska zamieszczono harmonogram 

finansowo – rzeczowy.   

W świetle powyższego, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 


