http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=494673

UCHWAŁA NR …./……/22
RADY MIASTA TYCHY
z dnia ………………
w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy na lata 2022 –
2025 z perspektywą do roku 2029”
Na podstawie 18 ust.1 , w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz.1973 t.j. z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U z 2021r. poz. 1372 t.j. z późn.
zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki
Przestrzennej i Infrastruktury oraz Komisję Finansów Publicznych
Rada Miasta Tychy uchwala
§1
Przyjmuje się Program ochrony środowiska dla miasta Tychy na lata 2022 – 2025
z perspektywą do roku 2029, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
(Uchwała Nr /…………../22
RADY MIASTA TYCHY
z dnia …… ………….
W celu realizacji polityki ochrony środowiska organ wykonawczy gminy, zgodnie z ustawą
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1973 ze zm.)
sporządza gminny program ochrony środowiska. Polityka ochrony środowiska to zespół
działań mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony
środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Wykonując ustawowy obowiązek opracowano „Program ochrony środowiska dla miasta
Tychy na lata 2022 – 2025 z perspektywą do roku 2029”. Przedmiotowy Program zawiera
w szczególności ocenę stanu środowiska, definiuje cele i zadania na najbliższe lata,
monitoring realizacji programu oraz nakłady finansowe potrzebne na wdrożenie założeń
Programu. Działania ujęte w Programie mają na celu osiągnięcie trwałego i zrównoważonego
rozwoju Gminy Miasta Tychy oraz poprawę jej atrakcyjności poprzez działania społeczne
i inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska, a także poprawę świadomości mieszkańców
gminy w zakresie zachowań proekologicznych.
Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo ochrony
środowiska projekt Programu przekazano do zaopiniowania organowi wykonawczemu
Zarządowi Województwa Śląskiego. Uchwałą nr ………….. z dnia …………. r. Zarząd
Województwa Śląskiego zaopiniował pozytywnie projekt „Programu ochrony środowiska dla
Miasta Tychy na lata 2022– 2025 z perspektywą do roku 2029”.
Pismem z dnia 14 stycznia 2022 r., znak: WOOŚ.410.565.2021.AOK Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Katowicach, po zapoznaniu się z treścią projektu Programu oraz
załączonych materiałów, a także po uwzględnieniu uwarunkowań, o których mowa w art. 49
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2373 ze zm.), uzgodnił odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla w/w dokumentu.
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach w dniu 16 lutego 2022r.
wydał opinię sanitarną znak: NS-NZ.9022.21.117.2021, uznającą za zasadne odstąpienie od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu.
Biorąc pod uwagę opinie w/w organów oraz uwarunkowania określone w art. 49 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, odstąpiono od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Program ochrony środowiska dla
Miasta Tychy na lata 2022– 2025 z perspektywą do roku 2029”.
Mając na uwadze powyższe przyjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za zasadne.

Data wygenerowania dokumentu: 2022-02-21 15:33:09

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=494673

Opracował:
Numer nadany przez DUR:
......................................................................
(data i podpis pracownika)

DUR. ……… …………

Zatwierdził pod względem merytorycznym:

Projekt uchwały kieruję na:

......................................................................
(data, podpis i pieczątka Kierownika)

......................................................................
(data, podpis i pieczątka Przewodniczącego
Rady Miasta)

Sprawdził pod względem prawnym:

.....................................................................
(data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)

Odpowiedzialny pracownik (podmiot)
za realizację uchwały:
RKO
......................................................................

Zatwierdził:
......................................................................
(data, podpis i pieczątka resortowego
Zastępcy Prezydenta /
Skarbnika Miasta / Sekretarza Miasta)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta
Tychy celem przedłożenia pod obrady
..................................................................
(data, podpis i pieczątka Prezydenta)
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Rozdzielnik:
1) RKO
2) DUR

