
UCHWAŁA NR LV/372/2014 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 06 listopada 2014 r.  

 

 
w sprawie: uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Gnieźnieńskiego”. 
 

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

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami)  

oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zmianami) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, 

co następuje:  

§1. 

Przyjmuje się „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gnieźnieńskiego” 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

§3. 

Traci moc uchwała Nr LV/431/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego  

z dnia 30 września 2010r. w sprawie: przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2009-2012” oraz „Aktualizacji 

Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gnieźnieńskiego  

na lata 2009 – 2012” z perspektywą na lata 2013– 2020. 

§4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

/-/ Telesfor Gościniak 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR LV/372/2014 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 06 listopada 2014 r. 

 

Zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawa ochrony 

środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami) program ochrony środowiska 

przyjmuje w drodze uchwały rada powiatu. Program opracowuje zgodnie  

z art. 17 ust. 1 Prawa ochrony środowiska zarząd powiatu. 

Program Ochrony Środowiska odpowiada wymogom stawianym tego typu 

opracowaniom wynikającym z obowiązujących przepisów i określa w szczególności: 

cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, poziomy celów długoterminowych, rodzaj  

i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, 

w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. 

Program ochrony środowiska ma służyć realizacji założeń „Polityki Ekologicznej 

Państwa” w odniesieniu do kompetencji i możliwości działań proekologicznych 

samorządu powiatowego. Program Ochrony Środowiska jest zgodny z założeniami 

Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  

dla Powiatu Gnieźnieńskiego (WSPO). Będzie również dokumentem strategicznym 

wykorzystywanym jako instrument zarządzania środowiskiem oraz będzie także 

stanowić podstawę do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe na realizację 

przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. 

Program ochrony środowiska podejmuje zagadnienia dziedzictwa przyrodniczego, 

racjonalnego użytkowania zasobów przyrody, surowców, materiałów i energii, 

gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, odnawialnych źródeł energii, edukacji 

ekologicznej oraz poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.  

Projekt Programu Ochrony Środowiska został opracowany z zapewnieniem 

możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, zgodnie z przepisami 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 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) poprzez 

podanie do publicznej wiadomości informacji w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. 

Do przedmiotowego dokumentu nie wniesiono uwag i wniosków w terminie 

określonym w informacji podanej do publicznej wiadomości. 

Projekt Programu został także pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zgodnie z art. 47 w związku 

z art. 57 ust. 1 pkt 2 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 nie nałożył obowiązku przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 


