
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie Programu Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na lata 2008-2019 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708 i Nr 138, poz. 865); Rada 
Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się Program Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na lata 2008-2019, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/481/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. 
w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Szczecina na lata 2004-2015. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska 

sporządzono dokument, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały w sprawie Programu 

Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na lata 2008-2019. 

Dokument ten, zgodnie z art. 17 ust.2, w związku z art. 14 ust.2  ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 Prawo ochrony środowiska, określa w szczególności, na podstawie aktualnego stanu 

środowiska: 

1. cele ekologiczne, 

2. priorytety ekologiczne, 

3. poziomy celów długoterminowych, 

4. rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia 

celów, w tym mechanizmy prawnoekonomiczne i środki finansowe. 

Programu Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na lata 2008-2019 jest aktualizacją 

„Programu ochrony środowiska dla miasta Szczecina na lata 2004-2015”. 

Firmą, która została wybrana w drodze postępowania przetargowego i sporządziła ten 

dokument jest ARCADIS Profil Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W ramach 

przygotowywania dokumentu współpracowano m.in.: z Urzędem Miasta Szczecin, w tym z 

Biurem Planowania Przestrzennego Miasta, Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim, 

Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzkim 

Inspektoratem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalnym Zarządem Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie oraz innych instytucjami/organizacjami, a takŜe z najwaŜniejszymi (z punktu 

widzenia ochrony środowiska) podmiotami gospodarczymi. 

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

zapewniono moŜliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem było 

sporządzenie programu ochrony środowiska. 

W związku z powyŜszym zorganizowano, w dniu 17 czerwca 2008r., spotkanie ze 

społeczeństwem Szczecina w przedmiotowej sprawie, na którym odbyła się prezentacja 

projektu  “Program ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2008-2019” oraz zapewniono 

moŜliwość wnoszenia uwag i wniosków do przedmiotowego dokumentu. W celu zapewnienia  

skutecznego powiadomienia społeczeństwa Szczecina o spotkaniu, informacja w tej sprawie 

zamieszczona była w prasie lokalnej. Równocześnie projekt dokumentu pn.: “Program 



ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2008-2019” zamieszczony był na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin z informacją o 

moŜliwości składania uwag i wniosków. 

Projekt przedmiotowego dokumentu, zgodnie z wymogami art. 17 ust.2 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska został przekazany do zaopiniowania przez organ 

wykonawczy województwa.  Projekt Programu Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na lata 

2008-2019 uzyskał pozytywną opinię Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, 

uchwałą nr 934/08 z dnia 1 sierpnia 2008r. w sprawie opinii do projektu  Programu Ochrony 

Środowiska Miasta Szczecin na lata 2008-2019, podpisaną przez Marszałka Województwa 

Pana Władysława Husejko. 

RównieŜ projekt dokumentu pn.: “Program ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2008-

2019” opiniowany był przez Komisję ds. Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska i 

Mienia Rady Miasta Szczecin.  

Polityka ochrony środowiska miasta Szczecin, przyjęta  w Programie Ochrony Środowiska 

Miasta Szczecin na lata 2008-2019,   wpisuje się w osiąganie celów polityki wojewódzkiej. 

Formułując cele szczegółowe polityki ekologicznej miasta Szczecin do 2019 roku wzięto pod 

uwagę szereg kryteriów, wśród których najwaŜniejszymi są: 

− Wymogi wynikające z ustawy "Prawo ochrony środowiska", ustawy o odpadach i ustawy 

„Prawo Wodne” oraz innych ustaw komplementarnych, 

− Zgodność z zapisami Traktatu Akcesyjnego, 

− Zgodność z celami zawartymi w polityce ekologicznej państwa i w polityce ekologicznej 

województwa zachodniopomorskiego, 

− Zgodność z celami w zakresie ochrony środowiska ujętymi w „Strategii rozwoju miasta 

Szczecina do 2015 roku” oraz innymi lokalnymi dokumentami strategicznymi. 

Zgodnie z przyjętą koncepcją Programu ochrony środowiska zdefiniowano cele 

długookresowe (do 2019 roku) i sposób ich osiągnięcia w zakresie: 

− poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, 

− ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego wykorzystania zasobów 

przyrodniczych, 

− zagadnień systemowych. 

 

Cele ekologiczne do 2019 roku i strategia ich realizacji zostały poprzedzone krótkim opisem 

stanu wyjściowego i zmian jakie miały miejsce w latach 2004-2006. Ponadto dla ułatwienia 



oceny stopnia wdroŜenia poszczególnych celów podano wskaźniki ich realizacji, które 

powinny być oceniane w cyklach dwuletnich, zgodnie z cyklem raportowania. 

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe niektóre cele i kierunki działań, ze względu na swą aktualność, zostały 

przeniesione wprost z dokumentu „Programu ochrony środowiska dla miasta Szczecina na 

lata 2004-2015”. 

 


