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UCHWAŁA NR.... /...... /2021
RADY DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
z dnia................................... roku
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Programu
ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024
Na podstawie art. 6 i art. 11 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego
Warszawy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1817), § 13 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy przyjętego uchwałą nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010
r. w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (tekst, jedn.: Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r.
poz. 8814, z 2019 r. poz. 13139) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy opiniuje pozytywnie projekt uchwały Rady m.st.
Warszawy w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021
2024 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Niniejszą uchwałę przekazać do:
1.

Rady m.st. Warszawy,

2.

Prezydenta m.st. Warszawy,

3.

Biura Ochrony Środowiska.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Józef Melak

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR..... /........ /........
RADY DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
z dnia............................................... roku
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Programu
ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024
Pismem znak OŚ-I.602.2.2019.MBR z dnia 15 stycznia 2021 r. Zastępca Dyrektora Biura Ochrony
Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przekazał projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie
uchwalenia Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024, celem
zaopiniowania go przez Radę Dzielnicy.
Zachodzi zatem konieczność wyrażenia opinii przez Radę Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w
przedmiocie przesłanego projektu uchwały Rady m.st. Warszawy.
Przewodryczj(€y'z

Rady Dzielnicy RemhZA^jtt.st. Warszawy
Józef Meiak

UCHWAŁA NR...... /2021
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia ....................2021 r.
w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1219,1565, 2127 i 2338 oraz z 2019 r., poz. 1815) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024,
w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 3.1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego
Warszawy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy
(-)
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UZASADNIENIE
projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy
w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024
Miasto opracowało projekt Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024
(Program), który jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (ustawa Poś). Zgodnie art. 18 ust. 1 ww. ustawy
projekt Programu zostaje przedłożony Radzie m.st. Warszawy.
Projekt Programu został opracowany przez pracowników Urzędu (koordynatorów z biur
merytorycznych) we współpracy z ekspertem zewnętrznym - profesorem SGGW, polskim
sozologiem, specjalistą w zakresie polityki ekologicznej i zarządzania środowiskiem.
Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024 jest dokumentem planowania
strategicznego i podstawowym dokumentem zarządzania miastem w zakresie ochrony środowiska.
Zakres Programu jest zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, tzn. ustawy Poś oraz
w Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony
środowiska, przygotowanych przez Ministerstwo Środowiska. Dokument jest spójny ze Strategią
rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku.
Strategicznym celem działań przedstawionych w projekcie dokumentu jest poprawa jakości życia
w mieście poprzez zrównoważony i trwały rozwój Warszawy oraz zachowanie istotnych walorów
środowiska przyrodniczego, poprawę jego stanu, poprawę ładu przestrzennego i rozwój
infrastruktury ochrony środowiska. Powyższy cel jest spójny z celem operacyjnym 3.2
Strategii#Warszawa2O3O-Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym.
Aby osiągnąć powyższy cel określono cztery obszary interwencji:
•

mitygacja - redukcja emisji substancji i energii do poziomów bezpiecznych i zapewnienie, że
jakość środowiska, a w konsekwencji jakość życia w mieście nie będą się pogarszały,

•

adaptacja - dostosowanie miasta do zmian zachodzących w środowisku i zapewnienie wobec
nich bezpieczeństwa mieszkanek i mieszkańców miasta,

•

edukacja i komunikacja z mieszkańcami - zapewnienie wysokiego poziomu świadomości
ekologicznej mieszkanek i mieszkańców i ich aktywnego udziału w ochronie środowiska
Warszawy,

•

zarządzanie - zapewnienie efektywnego i skutecznego systemu zarządzania ochroną
środowiska w mieście.

Program ochrony środowiska ma pełnić funkcję przyrodniczej konstytucji miasta oraz nadać
kwestiom środowiskowym charakter priorytetowy.
Zgodnie z art. 51 ust. 1. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa ooś)

*

organ opracowujący projekt dokumentu sporządza prognozę oddziaływania na środowisko projektu
Programu (prognoza ooś).
Na podstawie art. 53 ust. 1 ww. ustawy zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych
w prognozie ooś został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie
(uzgodnienie RDOŚ z 3.10.2019 r., znak pisma: WOOŚ-III.411.236.2019.JD) oraz Państwowym
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie (opinia sanitarna z 3.10.2029 r., znak pisma:
ZS.7040.148.2019).
Zgodnie z art. 54 ust. 1 i ust. 2 projekt Programu wraz z prognozą ooś, został poddany opiniowaniu
przez właściwe organy oraz wyłożony do publicznej wiadomości w ramach konsultacji społecznych.
Zapewniono mieszkańcom możliwość zapoznania się z projektem Programu oraz składania uwag i
wniosków. Mieszkańcy złożyli 115 postulatów, które zostały przeanalizowane i uwzględnione
w prezentowanym dokumencie. Szczegółowe informacje w jakim zakresie zostały uwzględnione
zgłoszone uwagi i wnioski przedstawiono w podsumowaniu strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, sporządzonym na podstawie art. 55 ustawy ooś.
W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowiska dokument otrzymał pozytywne opinie
organów:
-

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, pismo znak: WOOŚ-III.410.660.2020.MW.2
z 24 listopada 2020 r.,

-

Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, opinia sanitarna
znak: ZS.7040.566.2020.PK z 28 października 2020 r.

Ponadto, na postawie art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska projekt powiatowego
programu ochrony środowiska podlega zaopiniowaniu przez organ wykonawczy województwa.
Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 1740/182/20 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie
zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024",
pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt Programu.
Zadania wskazane w załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu, tj. harmonogramie rzeczowofinansowym zostały ujęte do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) i są finansowane
z budżetu m.st. Warszawy, budżetu państwa, środków własnych jednostek zewnętrznych, GPOS,
NFOŚiGW.
Przyjęcie uchwały nie powoduje obciążeń dla budżetu ani WPF z chwilą uchwalenia Programu. Skutki
finansowe związane będą z realizacją poszczególnych zadań.
Projekt uchwały i Program nie zawierają danych osobowych.

