
 
UCHWAŁA NR 443/2017 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 
z dnia 29 listopada 2017 r. 

 
 

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stegna na 
lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023”. 
 
 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1868 ) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) uchwala się: 
 
 

§ 1. 
 

Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stegna na lata 2016 - 2019 z perspektywą do 
2023” opiniuje się pozytywnie. 
 
 

§ 2. 
 
Uwagi do treści projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stegna na lata 2016 - 2019 
z perspektywą do 2023” zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

 
§ 3. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

Starosta Nowodworski 
(-) 

Zbigniew Ptak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
U z a s a d n i e n i e  

 
 

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) projekt aktualizacji gminnego programu 
ochrony środowiska podlega zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu. 

Pani Joanna  Masiota –Tomaszewska - właściciel firmy Green Key z Poznania zwróciła się 
w imieniu Wójta Gminy Stegna o zaopiniowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Stegna na lata 2016 - 2019 z perspektywą do 2023”. 

Przedstawiony projekt Programu powinien uwzględniać Politykę ochrony środowiska i być 
spójny z Programem Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego oraz Programem 
Ochrony Środowiska Powiatu Nowodworskiego. Przedłożone opracowanie określa politykę 
ekologiczną gminy, kierunki oraz cele i jest spójne z dokumentami strategicznymi wyższego 
rzędu. Przedmiotowa uchwała Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim została 
przygotowana zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 
– 2024, obszar 3.1.4. środowisko naturalne. 

Dokument zawiera błędy i nieścisłości, które należałoby skorygować zgodnie z uwagami 
zawartymi w załączniku do niniejszej uchwały. Przedstawione uwagi nie wpływają jednak na 
pozytywną opinię dla przedłożonego projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Stegna na lata 2016 - 2019 z perspektywą do 2023” 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 
 
 
 

 
 

Starosta Nowodworski 
(-) 

Zbigniew Ptak 

 



 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 443/2017 
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 29 listopada 2017 r. 
 

Lp. 

Lokalizacja zapisu w 
projekcie dokumenty 

(rozdział, podrozdział, nr 
strony, nr tabeli) 

Treść uwagi Uzasadnienie uwagi 

1. 
SPIS SKRÓTÓW 
Str. 6 

Błędnie zastosowano skrót ZMiUW 
Należy stosować poprawny skrót dla Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa 
Pomorskiego w Gdański czyli ZMiUW WP. 

2. 
I.  
str. 7 

W treści podane są kierunki, których należy 
podejmować działania w celu poprawy stanu 
środowiska, wymieniono wśród nich ograniczenie 
uciążliwości związanych z hałasem przemysłowym. 

Na terenie Gminy Stegna nie występują 
obszary stricte przemysłowe, powodujące 
uciążliwość związaną z hałasem 
przemysłowym. 

3. 
II. 
2.2. 
str. 9 

W opracowaniu wskazano iż powierzchna gminy to 
196,57 km2, co stanowi ok 28,42 % powierzchni 
powiatu. 

Wystąpił tu błąd pisarski, ponieważ 
powierzchnia gminy wynosi 169, 57 km2, co 
stanowi ok 25,33 % powierzchni powiatu (w 
Programie Ochrony Środowiska Powiatu 
Nowodworskiego podano wartość 170, 1 km2) 

4. 
II. 
2.2.3. Wykres 2 
Str. 12 

Niepełna legenda do wykresu. 
Bez uzupełnienia legendy wykres jest 
nieczytelny. 

5. 

III. 
3.1. 
3.1.1. 
str. 15 

Gmina Stegna nie leży w bezpośrednim sąsiedztwie 
wód Bałtyku. 

Należałoby wskazać wody Zatoki Gdańskiej 
jako oddziałowujące na klimat gminy. 

6. 

III. 
3.1. 
3.1.2. 
str. 16 
 

Podstawa prawna ustawy Prawo ochrony środowiska 
jest ze zmianami. 

Należy podawać aktualne podstawy prawne  na 
dzień opracowania dokumentacji. 



 

7. 

III. 
3.2. 
3.2.1. 
str. 23 

Brak nazw dróg powiatowych. 
Dla większej czytelności zapisu, należałoby 
wskazać nazwy poszczególnych dróg 
powiatowych. 

8. 

III. 
3.4. 
3.4.1. 
str. 31 

Nazwa Wisła Elbląska jest dawną nazwą rzeki 
Szkarpawy, obecnie nie stosowaną. 

Należy przeredagować zapis dotyczący wód 
powierzchniowych w odniesieniu do rzeki 
Szkarpawy. 

9. 
III. 
3.4.5. 
str. 37 

Błędnie zastosowano nazwę i skrót ZMiUW. 
Należy stosować poprawny skrót dla Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa 
Pomorskiego w Gdański czyli ZMiUW WP. 

10. 
III. 
3.5. 
str. 40 

W opracowaniu stosuje się błędną nazwę 
Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja”. 

Prawidłowa nazwa to Przedsiębiorstwo 
Komunalne „Mierzeja” Sp. z o.o. w Stegnie. 

11. 
III. 
3.7.1. Tabela 20 
Str. 50 

Brak w spisie skrótów wyjaśnienia oznaczenia OSN.  Zapis w tabeli jest niezrozumiały. 

12. 

III. 
3.8. 
3.8.1. Tabela 24 
str. 56 

Brak jednostki w jakiej jest podana ilość wyrobów 
zawierających azbest. 

Brak jednostki sprawia, że dane nie są 
jednoznaczne i czytelne. 

13. 
IV. 
4.1. 
str. 74 

Błędna podstawa prawna ustawy z dnia 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Należy podawać aktualne podstawy prawne  na 
dzień opracowania dokumentacji. 

14. 

IV. 
4.1.4. 
str. 80,   
str. 118 (drugi myślnik od 
dołu) 

Nie istnieje dokument wskazany w opracowaniu, a 
co za tym idzie obszary działań. 

Ostatnim obowiązującym dokumentem jest 
„Program Ochrony Środowiska Powiatu 
Nowodworskiego na lata 2013 – 2016 z 
uwzględnieniem perspektywy na lata 2017 – 
2020”. Obecnie jest przygotowywany nowy 
dokument obejmujący lata 2017 – 2020. 

15. 
IV. 
4.4. Tabela 30 
str. 89 

Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania 
ENERGA-OPERATOR lub operator energetyczny 
oraz ZMiUW WP. 

Należy stosować prawidłowe nazwy 
podmiotów. 



 

16. 

V. 
Tabela 31 
Lp. 2 
str. 99 

Brak kwoty łącznej w opisie kosztów przy realizacji 
zadania. 

Należy dla czytelności poddać łączną kwotę 
zadania jak w pozycjach wyżej. 

17. 

V 
Tabela 31 
Lp. 4 
Str.100 

Jako podmiot odpowiedzialny wskazano Gminę, a 
prawidłowo powinno być ZMiUW WP. 

Odpowiedzialny: ZMiUW WP 

18. Str. 119 Błędna nazwa urzędu. 
Właściwa nazwa to Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych Województwa 
Pomorskiego w Gdańsku 

 
 

  
  

 Starosta Nowodworski 
 (-) 

 Zbigniew Ptak 
 
 


