
Uchwała Nr 358/LXX/2017
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Gostynina do 2022
roku" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust.
1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
519 z późn. zm.) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Gostynina do 2022 roku"
w brzmieniu  załącznika  nr  1  do  niniejszej  uchwały  wraz  z  Prognozą  oddziaływania  na
środowisko w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.
                                     

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                   Andrzej Robacki

   



UZASADNIENIE

Obowiązek  sporządzenia  Programu  Ochrony  Środowiska  wynika  przepisów
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz.
519 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 17 ust. 1 w/w ustawy organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy,
w  celu  realizacji  polityki  ekologicznej  państwa,  sporządza  odpowiednio  wojewódzkie,
powiatowe i gminne Programy Ochrony Środowiska, które są podstawowym instrumentem
do realizacji zadań własnych i koordynowanych w zakresie ochrony środowiska, które będą
w całości lub w części finansowane ze środków będących w dyspozycji Gminy. Skutkiem
realizacji  Programu będzie  utrzymanie  dobrego  stanu  środowiska  naturalnego oraz  jego
poprawa, jak również wdrożenie efektywnego zarządzania środowiskiem. 
W oparciu o przepisy powołanej ustawy została sporządzona "Prognoza oddziaływania na
środowisko",  której  zakres  i  stopień  szczegółowości  został  uzgodniony  z  Regionalnym
Dyrektorem  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie  oraz  Państwowym  Wojewódzkim
Inspektorem Sanitarnym w Warszawie.
Niniejszą uchwałę przygotowano po uzyskaniu opinii właściwych organów:

− Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie  znak:  WOOŚ-
III.410.542.2017.DC z dnia 27 października 2017 r.,

− Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  w  Warszawie  znak:
ZNS.9022.1705.2017 PA z dnia 15 listopada 2017 r.

− Zarząd Powiatu nie wniósł żadnych uwag do ww. dokumentu. 
Stosownie  do  zapisów  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze
zm.) projekty w/w dokumentów opracowane zostały z zapewnieniem możliwości udziału
społeczeństwa.

Biorąc  powyższe  pod  uwagę  zasadne  jest  podjęcie  niniejszej  uchwały
i wdrożenie jej do realizacji.


