
UCHWAŁA NR 1002/82/19 

Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 1 października 2019 roku 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Pomorskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Mierzei i Żuław 
Wiślanych 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) i uchwały nr 1232/LI/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, uchwala się co następuje: 
 
§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego 
w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Mierzei i Żuław Wiślanych, stanowiącej załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały, zwanej dalej „Projektem”. 

 
§ 2. 1. Konsultacje, o których mowa w § 1, zostaną przeprowadzone w następujących formach: 

 
1) zamieszczenie Projektu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.bip.pomorskie.eu w zakładce „Ogłoszenia 
i komunikaty”; 
 
2) zamieszczenie Projektu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 80-810 Gdańsk; 
 
3) skierowanie Projektu do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
 
2. Uwagi i wnioski do Projektu należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej. 
 
3. Uwagi i wnioski do konsultowanego Projektu przyjmowane będą: 
 
1) w Sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 2, I piętro, pokój nr 100; 
 
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dros@pomorskie.eu. 
 

§ 3. Za przeprowadzenie konsultacji Projektu odpowiedzialny jest Departament Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

 
§ 4. Po przeprowadzonych konsultacjach Departament Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przedłoży Zarządowi Województwa Pomorskiego 
sprawozdanie z konsultacji. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 
 



UZASADNIENIE 
 
 Zgodnie z zapisami uchwały nr 1232/LI/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 
września 2010 r. wymagane jest konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego Samorządu 
Województwa Pomorskiego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 
w celu poznania stanowisk tych organizacji w konsultowanej sprawie, a w szczególności ich opinii. 
 W związku z tym, iż utworzenie lub powiększenie parku krajobrazowego, określenie jego nazwy, 
obszaru, przebiegu granicy i otuliny, jeżeli została wyznaczona, szczególnych celów ochrony oraz 
zakazów właściwych dla danego parku krajobrazowego lub jego części, wybranych spośród zakazów, 
o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2018 r. 
poz. 1614 z późn. zm.) wynikających z potrzeb jego ochrony, następuje w drodze aktu prawa 
miejscowego, przedmiotowa uchwała została skierowana do konsultacji społecznych poprzez 
zamieszczenie Projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie utworzenia Parku 
Krajobrazowego Mierzei i Żuław Wiślanych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.bip.pomorskie.eu w zakładce „Ogłoszenia 
i komunikaty” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 80-810 Gdańsk. Ponadto ww. Projekt został przekazany 
Pomorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


