
Uchwała Nr ….…./.….…/2016 

Rady Powiatu w Gryfinie 

z dnia ……………..2016 r. 
 

w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2020”  

oraz Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego za 

lata 2009-2014”. 

   

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

1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445; z 2015 r. poz. 1045, 1890) 

art. 14 ust. 1, ust. 2, art. 17 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 4 art. 18 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 

27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 672)                          

Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2020, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz Raport z realizacji „Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2009-2014”, stanowiący 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

               Przewodniczący Rady  

 

 

                  Roman Michalski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 
 

Zasady i tryb uchwalenia przez Radę Powiatu opracowań Programu ochrony środowiska         

i Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego określają 

przepisy wymienione we wstępie projektu Uchwały Rady Powiatu. 

Zgodnie z ww. przepisami ustaw Zarząd Powiatu, przystąpił do opracowania             

dokumentów, tj. Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2016 – 

2020 i Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego                

za lata 2009-2014”, które zlecił Pani Annie Sobczyńskiej z Bielina. 

1. Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 672) projekt Programu 

Ochrony Środowiska poddano konsultacjom społecznym w celu zapewnienia udziału 

społeczeństwa w uchwalaniu ww. dokumentów na zasadach i w trybie określonym                     

w ustawie z dnia 03.10.2008 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) o udostępnianiu informacji 

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

ocenach oddziaływania na środowisko. Projekt Programu wraz z Prognozą został 

upubliczniony poprzez udostępnienie go na stronie internetowej 

www.gryfino.powiat.pl w zakładce „Komunikaty” oraz umieszczono na tablicach 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie i 9 gmin wchodzących w skład Powiatu. 

Mieszkańcy Powiatu Gryfińskiego oraz wszyscy zainteresowani mogli składać                        

uwagi do ww. projektu drogą elektroniczną lub osobiście w siedzibie Wydziału                 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rolnictwa, Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

2. Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata                     

2016 – 2020 wymagał sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko                       

i poddania go uzgodnieniu, zgodnie z ustawą  z dnia 16.03.2016 r. (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 353) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – 

art. 53 i art. 57 Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz                   

z art. 53 i 58 Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu                                 

w Szczecinie. Prognozę oddziaływania projektu programu na środowisko ww. organy 

uzgodniły pozytywnie nie wnosząc uwag. 

3. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska projekty programów 

podlegają zaopiniowaniu. Wydział Ochrony Środowiska tut. Starostwa wysłał 

opracowanie celem zaopiniowania do Zarządu Województwa 

Zachodniopomorskiego. Uchwałą Nr 717/16 z dnia 04 maja 2016 r. Zarząd 

Województwa zaopiniował pozytywnie projekt Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2020.  

4. Zgodnie z zapisami art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska                                   

organ wykonawczy powiatu sporządza co 2 lata raporty z Programu Ochrony 

Środowiska, które przedstawia się Radzie Powiatu, raport obejmuje okres od 

01.01.2009-31.12.2014 r. Z uwagi, iż od 2009 r. nie były wykonywane raporty, celem 

zachowania ich ciągłości, opracowano dokumentacje za lata 2009-2014. 

 

Załącznik nr 1 – „Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2020” 

Załącznik nr 2 – Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego   

http://www.gryfino.powiat.pl/

