UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zakres regulacji dotyczy zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla
miasta Torunia na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”.
2. Omówienie podstawy prawnej:
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz.519
ze zm.):
„Art. 17. 2. Projekty programów ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez:
1) ministra właściwego do spraw środowiska – w przypadku projektów wojewódzkich
programów ochrony środowiska;
2) organ wykonawczy województwa – w przypadku projektów powiatowych programów
ochrony środowiska;
3) organ wykonawczy powiatu – w przypadku projektów gminnych programów ochrony
środowiska.”
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Zgodnie z zapisem art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz.519 ze zm.), organ wykonawczy powiatu, w celu realizacji
polityki ekologicznej państwa, sporządza projekt powiatowego programu ochrony
środowiska.
Projekt powiatowego programu środowiska podlega zaopiniowaniu przez organ
wykonawczy województwa.
Pismem z dnia 26 czerwca 2017 r. Firma Optino M. Cybułka Grodzisk Wlkp.
działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zastępcę Prezydenta Miasta
Torunia wystąpiła do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z prośbą
o zaopiniowanie projektu „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Torunia na lata 20172020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024. Kolejnymi pismami znak:
MC/P_01/MT/POŚ/6/2017 z dnia 10.11.2017 r., znak: MC/P_01/MT/POŚ/9/2017 z dnia
08.01.2018 r. i znak: MC/P_01/MT/POŚ/10/2018 z dnia 21.02.2018 r. przesyłała kolejne
uzupełnienia i poprawki.
Pomimo pozytywnej opinii organu dotyczącej projektu „Programu”, należy zwrócić
uwagę na fakt, że nie w pełni został on dostosowany do jednej z podstawowych zasad,
zawartych w „Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych
programów ochrony środowiska” - do zasady zwięzłości i prostoty. Przedstawiony do
zaopiniowania projekt ma ponad 400 stron, na które składają się liczne opisy nie wnoszące
istotnych treści związanych z problematyką ochrony środowiska. Szczególnie mocno
rozbudowana jest część diagnostyczna, w której umieszczono liczne cytaty z innych
dokumentów oraz opisy teoretyczne bez odniesienia do problemów miasta. Prezentowane są
również ogólne dane dla obszaru całego kraju lub województwa które, zwiększają objętość
„Programu”, przez co utrudniają odbiór właściwej i istotnej części dokumentu. Często nie
uwzględniono dostępnych najnowszych danych lub nie pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
Pożądanym jest, by opis stanu środowiska przyrodniczego prowadził do konkretnej oceny i
sformułowania szczegółowych wniosków, które mogą być podstawą do określenia
priorytetowych obszarów interwencyjnych. Doprecyzowania wymagałoby sformułowanie
dotyczące związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy oceną stanu środowiska a celami
i zadaniami ekologicznymi.

5. Ocena skutków regulacji:
„Program Ochrony Środowiska dla miasta Torunia na lata 2017-2020
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”, wyznacza kierunki działań mające na celu
poprawę stanu jakości środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Zaopiniowanie przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu
„Programu Ochrony Środowiska dla miasta Torunia na lata 2017-2020
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” stanowi wypełnienie obowiązków
ustawowych wynikających z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz.519 ze zm.).

