
UCHWAŁA NR 468/2014 

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU  

 
z dnia 23 października 2014 r.  

 
w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta 
               Jastrowie na lata 2014-2017”. 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014r. poz.379, poz.1072) oraz 
art.18 ust.1 ustawy   z dnia  27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r. 
poz.1232, poz.1238, z 2014r. poz.40, poz.47, poz.457, poz.1101, poz.1146) - 
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1. Uchwala się „Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 
2014-2017”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.  
 

           § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE  
 

do uchwały Nr 468/2014  Rady Miejskiej w Jastrowiu  z dnia 23 października 2014r. w 
sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 
2014-2017”.  
 
 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r. poz. 
1232 ze zm.) w art.17 wprowadza na poszczególne szczeble administracji samorządowej 
wymóg sporządzenia wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 
środowiska. Program winien spełniać wymagania określone w art.14, art.17 i art.18 ww. 
ustawy. Programy ochrony środowiska sporządza się w celu realizacji polityki ekologicznej 
państwa, która określa w szczególności:  

- 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. 
Program określa wymagania odnoszące się do polityki ekologicznej państwa i jest 

zgodny z dokumentami wojewódzkimi i powiatowymi. 
Zasady i tryb udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest 

sporządzenie programu ochrony środowiska określa ustawa 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 ze zm.). 
Na podstawie ww. ustawy zapewniono moŜliwość udziału społeczeństwa, na zasadach  
i w trybie określonym w ww. ustawie, w postępowaniu, którego przedmiotem było 
sporządzenie niniejszego Programu ochrony środowiska. Obwieszczeniem z dnia 
09.06.2014r. podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: 

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie bip.jastrowie.pl, 
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie, ul. śymierskiego 79, 64-915 

Jastrowie, 
- w „Aktualności Lokalne” - wydanie z dnia 11.06.2014 r. 

informację o moŜliwości zapoznania się z projektem dokumentu. Uwagi i wnioski do projektu 
Programu moŜna było składać elektronicznie na adres e-mail: srodowisko@jastrowie.pl bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pisemnie na adres: 
Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu, ul. śymierskiego 79, 64-915 Jastrowie. Dochowano tym 
samym ustawowego wymogu wynikającego z art.39 ust.1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko poprzez zachowanie co najmniej 21- dniowego 
terminu do składania uwag i wniosków. 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła Ŝadna uwaga do projektu „Programu”.  
Ponadto projekt Programu na podstawie art.17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r. poz.1232 ze zm.) uchwałą Nr 
203/871/2014 z dnia  15.10.2014 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu 
Złotowskiego. 

Programy ochrony środowiska nie zostały wymienione w art.46 pkt 2 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 ze zm.)., który określa w zakresie zamkniętego katalogu programy, dla 



których wymagane jest opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
Projektu programu nie zakwalifikowano do przeprowadzenia procedury strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko równieŜ na podstawie art.46 pkt 3 i art.47 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, gdyŜ po 
przeprowadzonej analizie na etapie opracowanej prognozy oddziaływania na środowisko, 
uznano, Ŝe realizacja zadań wyznaczonych w ramach POŚ nie będzie miała negatywnego 
wpływu na środowisko i nie przewiduje się, aby realizacja Programu mogła spowodować 
znaczące oddziaływania na obszar Natura 2000. 

W świetle powyŜszego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  
 


