
UCHWAŁA NR 253/XXXIX/2017 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 
2017 -  2020 z perspektywą na lata 2021 -  2024” wraz z Prognozą oddziaływania na 
środowisko

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1868 ) oraz art. 18 ust. 1 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., 

poz. 519 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 -  2020 

z perspektywą na lata 2021 - 2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE 
do uchwały nr 253/XXXIX/2017 

Rady Powiatu Wrzesińskiego 
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 
2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024” wraz z Prognozą oddziaływania na 
środowisko

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 
jednolity Dz. U. 2017, nr 519 z późn. zm.) organ wykonawczy powiatu zobligowany jest do 
sporządzenia powiatowego Programu ochrony środowiska w celu realizacji założeń Polityki 
Ekologicznej Państwa. Program ten powinien uwzględniać założenia zawarte w wojewódzkim 
programie ochrony środowiska oraz programach sektorowych i istniejących planach rozwoju. 
Programy wymagają aktualizacji co 4 lata.
Niniejszy dokument sporządzono, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa 
dotyczących ochrony środowiska. Program zawiera cele ekologiczne,, priorytety ekologiczne, 
poziomy celów długoterminowych, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki 
i mechanizmy niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów.
Nadrzędnym celem Programu jest długotrwały, zrównoważony rozwój Powiatu 
Wrzesińskiego, w którym kwestie ochrony środowiska są rozważane na równi z kwestiami 
rozwoju społecznego i gospodarczego.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) przy opracowaniu tego typu 
programów wymagany jest udział społeczeństwa oraz opinii organów, które potwierdzają 
zgodność opracowywanego Programu z przepisami oraz już istniejącymi strategiami, planami
i politykami. Na podstawie art. 39 w/w ustawy zapewniono udział społeczeństwa.
Ponadto projekt Programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został poddany 
opiniowaniu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska oraz Wielkopolskiemu 
Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.
Zapisy art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wymagają 
również zajęcia stanowiska przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który zaopiniował 
pozytywnie projekt Programu.

Zasadne jest, zatem podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Programu 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2021 - 2024”.


