
 

UCHWA ŁA N R X IV/7 6 /201 5  

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia 29 grudnia 2015r. 

 

w sprawie uchwalenia dla Gminy Pogorzela „Programu ochrony środowiska na lata 

2015 – 2018  z perspektywą do roku 2022” wraz z Prognozą oddziaływania  na 

środowisko 

  

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia                      

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 poz. 1515) Rada Miejska                            

w Pogorzeli uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1.  Uchwala się dla Gminy Pogorzela „Program ochrony środowiska na lata 2015 – 

2018 z perspektywą do roku 2022” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pogorzeli. 

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVIII/117/04 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia                         

26 listopada 2004r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Pogorzela” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Pogorzela” na lata 2004 – 2007                                

z perspektywą do  roku 2015.  

 

           § 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 2. Uchwała podlega poddaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pogorzeli. 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWA ŁY NR X IV /76 /2 015  

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia 29 grudnia 2015r. 

 

Sporządzanie programów ochrony środowiska, ich aktualizacja i ocena jest 

obowiązkiem ustawowym wynikającym z przepisów art. 17 ust. 1, 2 i 18 ust. 2 ustawy                      

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. 

zm.). Organ wykonawczy gminy w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza 

gminny program ochrony środowiska uwzględniający następujące wymagania: 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. 

Zgodnie z przepisami art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) do projektu 

aktualizacji programu sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko, której zakres                      

i stopień szczegółowości został uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Poznaniu (pismo z dnia 22.06.2015 r., znak WOO-III.411.243.2015.AO.1) oraz 

Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (pismo 

nr DN-NS.9012.733.2015 z dnia 5.06.2015 r.). Celem prognozy było wykazanie, w jaki 

sposób realizacja zadań, zmierzających do osiągnięcia celów określonych w programie 

ochrony środowiska wpłynie na zmianę jakości środowiska. W prognozie oceniono 

przewidywane skutki oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska w granicach 

potencjalnych wpływów oraz sposoby łagodzące potencjalne, negatywne oddziaływania. 

Projekt aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Pogorzela został zaopiniowany 

pozytywnie przez Zarząd Powiatu Gostyńskiego uchwałą Nr 37/214/15 z dnia 12 listopada 

2015 roku. 

Projekt aktualizacji programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został 

pozytywnie zaopiniowany przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Poznaniu (opinia Nr DN-NS.9012.1606.2015 z dnia 18.11.2015 r. - bez uwag) 

oraz przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (opinia Nr WOOIII. 

410.767.2015.PW.1 z dnia 30.11.2015 r.). Opinia RDOŚ została uwzględniona w ostatecznej 

wersji ww. dokumentów. 



Zgodnie z wymogami art. 39 ustawy o.o.ś. Burmistrz Pogorzeli zapewnił możliwość udziału 

społeczeństwa poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości 

zapoznania się z projektem aktualizowanego programu oraz prognozy (ogłoszenie z dnia 

30.10.2015 r.), określając jednocześnie sposób, miejsce oraz termin składania uwag                               

i wniosków (od dnia 2.11.2015 r. do dnia 23.11.2015 r.). Powyższa informacja została podana 

do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Pogorzela 

(BIP), wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli 

oraz w sołectwach (od dnia 30.10.2015 r. do dnia 24.11.2015 r.). W ramach postępowania 

prowadzonego z udziałem społeczeństwa w ww. sprawie nie zgłoszono żadnych uwag                                     

i wniosków. 

Z wykonania programu Burmistrz Pogorzeli sporządza co dwa lata raporty, które przedstawia 

Radzie Miejskiej w Pogorzeli.  

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 


