
Uchwała Nr 443/248/21  

Zarządu Województwa Pomorskiego   

z  dnia 6 maja 2021 r .  

w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Programu Strategicznego w 

zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego po konsultacjach 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.1) i art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1295 ze zm.2), w związku 

z uchwałą nr 46/217/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2021 roku w 

sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 

bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego, oraz uchwałą nr 340/239/21 Zarządu 

Województwa Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Raportu z 

przebiegu konsultacji projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 

bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 

bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego po konsultacjach, zwany dalej 

Projektem RPS BŚiE, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1378.  
2 Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2020, Dz. U. z 2020 r., poz. 1378, poz. 2327.  



 

Uzasadnienie 

W dniu 3 listopada 2020 r. uchwałą nr 995/195/20 Zarząd Województwa 

Pomorskiego przystąpił do opracowania Regionalnego Programu Strategicznego w 

zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego, zwanego dalej RPS 

BŚiE. 

Uchwałą nr 46/217/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2021 

r. przyjął projekt RPS BŚiE, który zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju skierowany został do konsultacji trwających 

od 22 stycznia do 5 marca 2021 roku.  

Po konsultacjach Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 6 kwietnia 2021 r. 

uchwałą nr 340/239/21 przyjął Raport z przebiegu konsultacji projektu RPS BŚiE, 

który uwzględniał wszystkie uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji (zawierał 

ustosunkowanie się do nich wraz z uzasadnieniem) i stanowił sprawozdanie w 

rozumieniu powołanego art. 6 ust. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju. 

Projekt RPS BŚiE został zmodyfikowany zgodnie z uwzględnionymi uwagami i 

wnioskami zgłoszonymi podczas konsultacji i zawartymi w Raporcie.  

Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 

 

 


