
-Projekt- 
Uchwała Nr XXXVIII/…./ 2009 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 24 września 2009 roku 
 

 
w sprawie: uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wodzisławskiego”. 
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 18 ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25,  
poz. 150 ze zm.) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Przyjmuje się „Program Ochrony Środowiska Powiatu Wodzisławskiego” w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie do uchwały  
Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXVIII/…./ 2009 

z dnia 24 września 2009 roku 
 

w sprawie: uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wodzisławskiego”.  
 

Polityka ekologiczna państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do 
realizacji ochrony środowiska. W celu realizacji polityki ekologicznej państwa zarząd 
powiatu sporządza powiatowy program ochrony środowiska. 
Program ochrony środowiska 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. 
Zgodnie z art. 17 oraz art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) powiatowy program ochrony 
środowiska uchwalany jest przez radę powiatu, po wcześniejszym zaopiniowaniu projektu 
powiatowego programu ochrony środowiska przez organ wykonawczy województwa. 
Zarząd Województwa Śląskiego zaopiniował pozytywnie „Program Ochrony Środowiska 
Powiatu Wodzisławskiego”. 
Zgodnie z art. 51 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. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) sporządzono prognozę 
oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu i przeprowadzono strategiczną ocenę 
oddziaływania na środowisko.  
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14) ww. ustawy, poprzez strategiczną ocenę oddziaływania na 
środowisko, rozumie się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu, obejmujące w szczególności: 
a) uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na 
środowisko, 

b) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, 
c) uzyskanie wymaganych ustawą opinii, 
d) zapewnienie moŜliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 
Stopień szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko 
uzgodniony został z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym 
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Katowicach. 
Sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko została pozytywnie zaopiniowana przez 
ww. organy. 
Zapewniony został udział społeczeństwa w opracowywaniu przedmiotowego dokumentu. 
Wskutek zamieszczonego zawiadomienia na portalu internetowym Starostwa, w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa przy ul. Bogumińskiej  
i ul. Pszowskiej, w dniach od 17 lutego do 11 marca 2009 r., istniała moŜliwość zapoznania 
się z projektem dokumentu. W okresie tym nie wpłynęły Ŝadne uwagi i wnioski. 
Ponadto, w dniach od 11 sierpnia do 4 września 2009 r. w godzinach 800 – 1500 istniała 
moŜliwość zapoznania się z prognozą oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony 
Środowiska Powiatu Wodzisławskiego”.  
W okresie tym nie wpłynęły Ŝadne uwagi i wnioski. 

NACZELNIK WYDZIAŁU 
OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
/-/ inŜ. Janusz WyleŜych 

 


