UCHWAŁA NR XII/146/15
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Trzebnica na lata 2015-2018 z perspektywą do
2022 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo
Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 1 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 (Dz. U. 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.)
Rada Miejska w Trzebnicy, postanawia co następuje:
§ 1. Uchwala się Program Ochrony Środowiska dla gminy Trzebnica na lata 2015-2018 z perspektywą do
2022 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§ 3. Traci moc uchwała Nr V/33/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebnica na lata 2010 – 2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018.
§ 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Trzebnica .
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy
Mateusz Stanisz
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Uzasadnienie
Sporządzenie i aktualizacja co cztery lata, gminnego programu ochrony środowiska (POŚ) jest
obowiązkiem organu wykonawczego gminy, nałożonym artykułem 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Sporządzenie i realizacja gminnego programu ochrony środowiska, zgodnie z ww. ustawą, ma na celu
realizację polityki ekologicznej państwa, której z kolei celem jest stworzenie warunków niezbędnych do
realizacji ochrony środowiska. Program zawiera diagnozę stanu obecnego środowiska, obejmującą:
- powietrze atmosferyczne
- hałas
- gospodarkę wodną
- gospodarkę odpadami
- promieniowanie elektromagnetyczne
- powierzchnię ziemi, stan gleb
- przeobrażenia środowiska przyrodniczego (obszary i obiekty prawnie chronione, bioróżnorodność)
Ponadto Program Ochrony Środowiska dla gminy Trzebnica określa 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.
Projekt Programu został zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Powiatu Trzebnickiego uchwałą nr
103/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. Obowiązek uzyskania takiej opinii wynika z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Projekt POŚ wraz z prognozą został pozytywnie zaopiniowany również przez: Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu - pismo sygn. WSI.410.509.2015.KM z dnia 22 października 2015 roku
oraz Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pismo - sygn.
ZNS.9011.3.1491.2015.DG z dnia 25 września 2015 roku.
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 (tj.
Dz. U. 2013 r., poz. 1235) projekt Programu Ochrony Środowiska wymagał przeprowadzenia postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko (art.
51 ust.1 ww. ustawy). Zgodnie z art. 54 ust. 2 w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na
środowisko
zapewniono
możliwość
udziału
społeczeństwa.
Obwieszczeniem
sygn..
ROS.6220.5.8.2015.JW podano do publicznej wiadomości informację o możliwości składania uwag
i wniosków do Programu Ochrony Srodowiska. Do Programu nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.
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