
 

UCHWAŁA  Nr VI/76/2019 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 27 marca 2019 r. 
 

 
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Borne Sulinowo na lata 
2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2026. 
 
   
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 
1648, 1722, 2161 i 2533 oraz z 2019r. poz. 42) uchwala się, co następuje:  

 
§ 1. Uchwala się „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Borne Sulinowo na lata 

2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2026”, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 

 
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
UZASADNIENIE 

 
Rada gminy wypełniając obowiązek wynikający z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799 ze zm.)uchwala Program 
Ochrony Środowiska. 

Obowiązek sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska wynika z art. 17 ust. 1 
ustawy Prawo ochrony środowiska. Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest 
realizacja przez Gminę Borne Sulinowo polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami 
dokumentów strategicznych i programowych. Program stanowi podstawę funkcjonowania 
systemu zarządzania środowiskiem scalającym wszystkie działania i dokumenty dotyczące 
ochrony środowiska i przyrody na szczeblu gminy. Eliminację zagrożeń dla środowiska, 
poprawę jego jakości, a także między innymi ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, 
sprawniejsze i niezagrażające środowisku gospodarowanie zasobami, oraz ochronę walorów 
przyrodniczo –krajobrazowych na obszarze Gminy. Zapisy dokumentu nie ustalają ramy dla 
późniejszych realizacji przedsięwzięć, nie mniej jednak zadania są ustalane  
z uwzględnieniem perspektywy na kolejne 4 lata tj. do roku 2026.Wszystkie zadania zapisane 
w Programie są powiązane z celami strategicznymi zapisanymi w dokumentach regionalnych 
wyższego szczebla tj. na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. Zgodnie z 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 2018r., poz. 2081 ze zm.), wynika obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla projektów, m.in. programów opracowanych lub 
przyjmowanych przez organy administracji, dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przeprowadzenie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko odbywa się na zasadzie zaopiniowania projektu Programu przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Projekt Programu 
zaopiniowano pozytywnie. 

Prognozę oddziaływania na środowisko, wraz z projektem Programu ochrony środowiska 
poddano konsultacjom społecznym. W trakcie trwania konsultacji nikt ze społeczeństwa nie 
wniósł uwag ani zastrzeżeń do projektu „Programu ochrony środowiska” ani do prognozy 
oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z wymogami art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, Program 
został przekazany do zaopiniowania przez organ wykonawczy powiatu. Zarząd Powiatu 
Szczecineckiego zaopiniował pozytywnie projekt dokumentu. 

 
 


