
UCHWAŁA NR 19 /2018 

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 

z dnia 20 grudnia 2018r. 

 

 

w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie 

na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026”. 

 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 1 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                          

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994, poz.1000, poz.1349, poz.1432) oraz art.18 

ust.1 w związku z art.14 i art.17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U. z 2018r. poz.799, poz.1356, poz.1564, poz.1590, poz.1592, poz.1648, poz.1722), po 

zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Złotowskiego -  

 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

 

 

§1. Uchwala się „Program ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie 

na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

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

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UZASADNIENIE  

 

do uchwały Nr 19/2018  Rady Miejskiej w Jastrowiu  z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie 

uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018-2022                     

z perspektywą do roku 2026”. 

 

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018r. poz.799 

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. 

Na podstawie art.17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U. z 2018r. poz.799 ze zm.) opracowano projekt „Programu ochrony środowiska dla Gminy 

i Miasta Jastrowie na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026”. Program ochrony 

środowiska określa zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska.  

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie przystąpił do wykonania strategicznej oceny 

oddziaływania na Środowisko dla opracowania projektu dokumentu „Program ochrony 

środowiska dla Miasta Gniezna na lata 2017 - 2021”. W ramach procedury uzyskał uzgodnienie 

zakresu „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska dla Gminy                 

i Miasta Jastrowie na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026” z:  

1) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu – pismo znak: WOO-

III.411.157.2018.PW.1 z dnia 07.05.2018r.,  

2) Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym – Opinia Sanitarna 

znak: DN-NS.9012.495.2018 z dnia 18.04.2018r.  

Zgodnie z art.39 ust.1 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 2018r. poz.2081), Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie 

zapewnił udział społeczeństwa w opracowaniu projektu „Programu ochrony środowiska dla 

Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026” wraz z opracowaniem 

„Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta 

Jastrowie na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026”.  

W dniu 09.07.2018r. opublikowane zostało ogłoszenie o możliwości zapoznania się                      

z treścią ww. dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Jastrowie oraz na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu na okres 21 dni. We wskazanym w ogłoszeniu terminie 

nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski od mieszkańców gminy i miasta Jastrowie.  

Ww. dokumenty uzyskały pozytywną opinię Wielkopolskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, znak: DN-NS.9012.1043.2018 z dnia 



31.07.2018r. roku oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

pismem znak WOO-III.410.502.2018.PW.1 z dnia 10.08.2018 roku.  

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. 

U. z 2018r. poz.995 ze zm.), Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwałą nr 192/988/2018 z dnia 

17.07.2018r. zaopiniował pozytywnie projekt „Programu ochrony środowiska dla Gminy                          

i Miasta Jastrowie na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026”, a tym samym nie wniósł 

żadnych uwag do ww. dokumentu.  

W związku z powyższym podjęcie przez Radę Miejską w Jastrowiu niniejszej uchwały 

jest zasadne. 

 

 


