
 

 

Uchwała Nr 60/309/2015 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 12 listopada 2015 roku 

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016 – 

2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023” 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1445) Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przyjęcia „Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016 – 2019 z uwzględnieniem lat 

2020-2023”. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 



 

Projekt 

Uchwała Nr……………… 

 Rady Powiatu Stalowowolskiego  

z dnia …………. 2015 r. 

 

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Stalowowolskiego na 

lata 2016 – 2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023” 

  

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity z 2015 r. poz. 1445), art. 18 ust. 1 w związku z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 

Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z póżn.zm.) Rada Powiatu 

Stalowowolskiego uchwala co następuje:  

  

§ 1. 

1. Przyjmuje się „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016 – 

2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

Realizując obowiązek zawarty w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony 

środowiska ( tj. z 2013r. Dz. U. poz. 1232 z późn zm.) oraz w celu realizacji polityki ekologicznej 

Państwa został sporządzony projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2016 – 2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023” wraz  

z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 

1235 z późn. zm.) projekt dokumentu wraz z prognozą został zaopiniowany przez: 

1. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie - Uchwała nr 104/2306/15 z dnia 

20 października 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016 – 2019 z uwzględnieniem lat 2020 

– 2023 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016 – 2019 z uwzględnieniem lat 2020 – 2023, 

2. Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie - 

Opinia Sanitarna z dnia 22.07.2015 znak SNZ.9020.3.26.2015.JM, 

3. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - pismo z dnia 09.09.2015 

znak WOOŚ.410.5.20.2015.AP.16. 

Dla projektu ww. dokumentu została (zgodnie z art. 46 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 

1235 z późn. zm.) przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Prognoza 

oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2016 – 2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023” opracowana w ramach 

procedury przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawiera analizę 

potencjalnych skutków, jakie mogą wystąpić w środowisku w związku z realizacją powiatowego 

Programu Ochrony Środowiska oraz wskazuje zalecenia mające na celu ich ograniczenie 

i zapobieżenie. 

W związku z tym, że opracowanie dokumentów wymagało udziału społeczeństwa, Projekt 

Programu Ochrony Środowiska wraz z Prognozą, zgodnie z art. 39 powyższej ustawy został 

wyłożony do publicznego wglądu w terminie od dnia 10.06.2015r. do 07. 07.2015r., poprzez 

obwieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Organu i Gmin powiatu, na stronie internetowej 

http://www.bip.powiat.malbork.pl/pobierz/1208
http://www.bip.powiat.malbork.pl/pobierz/1208


 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez umieszczenie Informacji w prasie. W trakcie 

prowadzonego postępowania nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków dot. ww. projektów. 

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016 – 2019 

z uwzględnieniem lat 2020-2023” 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. 

Uchwalony Program będzie dokumentem strategicznym wykorzystywanym, jako instrument 

zarządzania środowiskiem. Będzie także stanowić podstawę do ubiegania się o zewnętrzne 

środki finansowe na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 


