
UCHWAŁA NR ………/…/2019 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

 z dnia … …………… 2019 roku 

 

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna na lata 

2019-2022 z perspektywą do roku 2026” 

       

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

gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 506 ze zm. poz. 1309, 1571 i 1676) w związku art. 17 ust. 1, 

art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r., 

poz. 1396) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.  Przyjmuje się „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna na lata 2019-

2022 z perspektywą do roku 2026” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



Uzasadnienie 

 

Program jest wymaganym dokumentem, zgodnie z brzmieniem art. 14. ust. 2 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

W związku z upływem okresu obowiązywania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Miasta Lipna na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” zaszła konieczność opracowania 

strategicznego dokumentu, na nową perspektywę czasową, zgodnie z obecnie obowiązującymi 

dokumentacjami strategicznymi i operacyjnymi. 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna na lata 2019-2022 z perspektywą 

do roku 2026” został opracowany m.in. w oparciu o analizę stanu środowiska przyrodniczego Gminy 

Miasta Lipna, jej wyposażenia w infrastrukturę techniczną służącą ochronie środowiska oraz analizę 

posiadanych zasobów przyrodniczych. Przedstawiono syntetyczny opis realizacji dotychczas 

obowiązującego programu ochrony środowiska, a także nakreślono podstawowe problemy do 

rozwiązania w najbliższych latach. Wskazując cele w zakresie ochrony środowiska w perspektywie 

opracowanego dokumentu, przedstawiono również koszty i możliwości finansowania zadań. 

Zaproponowano też wskaźniki monitorowania realizacji zadań przewidzianych w dokumencie. 

Program jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz dokumentami wyższego szczebla tj. 

programami ochrony środowiska na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. 

W toku prowadzonych prac uzyskano niezbędne opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy 

oraz Zarządu Powiatu Lipnowskiego. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem 

nr WOO.410.143.2019.MD1 z dnia 21.05.2019 r., uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu. 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem nr NNZ.9022.1.223.2019 

z dnia 30.05.2019 r. uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu. 

Zarząd Powiatu Lipnowskiego Uchwałą Nr 62/2019 z dnia 23 maja 2019 r. zaopiniował 

przedstawiony projekt pozytywnie. 

Burmistrz Miasta Lipna przeprowadził konsultacje społeczne „Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Miasta Lipna na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” spełniając tym samym 

wymóg udziału społecznego w opracowaniu dokumentu. W wyznaczonym terminie tj. od 11 czerwca 

do 3 lipca 2019 r. nie wpłynęły jakiekolwiek uwagi lub wnioski. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 


