
projekt Nr 8 

 

UCHWAŁA NR …………………… 

 

RADY  POWIATU W OTWOCKU 

z dnia ………………………………. 

 

w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 

2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026” wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko 

  

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia  

2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.)  

oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 511) uchwala się, co następuje:  

  

§ 1. Przyjmuje się ,,Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 

2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

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

  

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                    

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Otwocku. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adwokat Marcin Bandura 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

 

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia programu ochrony środowiska jest 

realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej  

z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. Programy 

ochrony środowiska powinny stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania 

środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska  

i przyrody na szczeblu danej jednostki samorządu terytorialnego.   

Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2019 – 2022  

z perspektywą do roku 2026” został podporządkowany wytycznym Ministra Środowiska do 

opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska, które 

podają sposób i zakres dokumentu oraz wskazówki, co do zawartości programów.   

W postępowaniu przeprowadzono procedurę strategicznej oceny oddziaływania  

na środowisko opracowując ,,Prognozę oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026” oraz 

zapewniono możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym w ustawie 

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.  

Projekt dokumentu wraz z prognozą został wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni  

tj. w dniach od 27 sierpnia do 17 września 2018 r. W trakcie konsultacji społecznych  

do projektu dokumentu wraz z prognozą nie wpłynęły uwagi.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia  

2 października 2018 r. (znak pisma: WOOŚ-III.410.636.2018.JD) wydał opinie bez uwag dla 

„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2019 – 2022 z perspektywą 
do roku 2026” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 1 października 2018 r. 

(znak pisma: ZS.9022.1580.2018.DB) zaopiniował pozytywnie „Program Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026” wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko.  

Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 1668/383/18 z dnia  

23 października 2018 r. pozytywnie zaopiniował projekt ,,Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Otwockiego na lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026” wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko.  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska powiatowy program 

ochrony środowiska podlega uchwaleniu przez radę powiatu. 

 

 

Opracowała: 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska 

Magdalena Żurawska 

 

 

Sekretarz Powiatu  

Zbigniew Rak 


