UCHWAŁA Nr XXV/157/16
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Koniecpol na lata
2016-2020 perspektywą do roku 2024 z Prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 17 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.)
Rada Miejska w Koniecpolu
uchwala, co następuje:
§ l.
Uchwala się Program Ochrony Środowiska dla Gminy Koniecpol na lata 2016-2020
z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w brzmieniu
określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol .
§ 3.
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Koniecpolu
Gwidon Jelonek

Uzasadnienie
Obowiązek sporządzenia Programu ochrony środowiska wynika z przepisów ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) . Zgodnie
z art. 17 ust. 1w/w ustawy organ wykonawczy województwa , powiatu i gminy w celu realizacji
polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy
ochrony środowiska, uwzględniające 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.
Poprzedni Program ochrony środowiska wygasł w roku 2014 .
Zgodnie z art. 39 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 (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) w dniach od 3.03.2016 r. do 23.03. 2016 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zapewnił mieszkańcom udział w opracowaniu dokumentu
programu ochrony środowiska i prognozy oddziaływania na środowisko, poprzez poddanie
go konsultacjom społecznym . Informacje były wywieszone na tablicy ogłoszeń UMiG Koniecpol
oraz stronie internetowej gminy . W w/w terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do Programu
ochrony środowiska i Prognozy oddziaływania na środowisko .
W oparciu o przepisy w/w ustawy została sporządzona Prognoza oddziaływania na środowisko,
której zakres i stopień został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Katowicach i Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Katowicach.
Projekt Programu oraz Prognoza uzyskały pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach znak : WOOŚ.410.66.2016.MG z dnia 29 lutego 2016 r. oraz Śląskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach znak : NS-NZ.042.23.2016 r.
z dnia 17 marca 2016 r.
Ponadto projekt został zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
Częstochowskiego uchwałą nr 274/2016 z dnia 2 marca 2016 r.
Z wykonania programu Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol sporządza co dwa lata raporty, które
przedstawia Radzie Miejskiej.
W związku z powyższym podjecie uchwały jest uzasadnione.

