Zarządzenie Nr 0050.IKiOŚ.141.2019
Burmistrza Miasta Ustka
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Programu „Zielona Ustka”
Na podstawie: art.30 ust.2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
[t.j. Dz. U. z 2019 r. , 506 z późn.zm.]
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Zatwierdzam Regulamin Programu „Zielona Ustka”, który stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta Ustka.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Ustka
/-/ Jacek Garczyk

Uzasadnienie
1. Cel wydania zarządzenia.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.IKiOŚ.60.2019 z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie
wdrożenia działań na rzecz wzrostu jakości powietrza w Ustce Miasto Ustka przystępuje do realizacji
Programu „Zielona Ustka”. Celem programu jest zwiększenie aktywności mieszkańców Ustki w
tworzeniu nowych terenów zieleni lub rewaloryzacji istniejących. Jest to kolejna forma partnerstwa z
mieszkańcami, obok Budżetu Obywatelskiego czy inicjatywy lokalnej. W ramach programu
oczekujemy na pomysły ustczan dotyczące stworzenia lub odnowienia skwerów, rabat, nasadzeń
przyulicznych, parkletów, „mebli miejskich”, łąk kwietnych, parków itp. ale także propozycji działań
edukacyjnych, informacyjnych związanych z problematyką terenów zieleni. Wg operatu
uzdrowiskowego Miasta Ustka opracowanego we wrześniu 2018 r. powierzchnia terenów zieleni
wynosi 806,4 ha, co stanowi 79,5% powierzchni miasta. Jest to wskaźnik bardzo wysoki, jednakże w
podziale na poszczególne strefy uzdrowiskowe najmniej korzystnie przedstawia się strefa „B”, w
której udział terenów zieleni wynosi jedynie 23,6% [dla strefy „A” jest to 78,6%, dla strefy „C”
89,2%]. Powoduje to konieczność zwiększania terenów zieleni, o ile oczywiście pozwolą na to
własności gruntów oraz zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli w
wyniku realizacji programu udział terenów zielonych w strefie „B” nie będzie się zwiększał, zostanie
rozważone wdrożenie systemu dotowania tworzenia terenów zielonych także na terenach prywatnych.
2. Przewidywane skutki finansowe.
Koszty obsługi Programu [akcja promocyjno-informacyjna, warsztaty dla potencjalnych
wnioskodawców, uruchomienie formularza online, ocena wniosków] szacuje się na kwotę ok 8 500 zł.
W skład Zespołu Oceny Wniosków wejdą pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych, natomiast
część Panelu Ekspertów stanowić będą osoby spoza urzędu z wykształceniem i doświadczeniem
umożliwiającym fachową ocenę jakości złożonych propozycji. Wartość realizowanych zadań określa
się do kwoty 200 000 zł rocznie.
3. Źródła finansowania.
Budżet Miasta Ustka.

