UCHWAŁA NR III/12/2018
Rady Miejskiej Mieroszowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Mieroszów na lata 2019-2022
z perspektywą do roku 2026 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu
dokumentu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 poz. 994, z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) Rada Miejska Mieroszowa uchwala,
co następuje:
§1
Uchwala się Program ochrony środowiska dla Gminy Mieroszów na lata 2019-2022 z perspektywą
do roku 2026 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu dokumentu, stanowiące
załączniki do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr III/12/2018 Rady Miejskiej Mieroszowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.
Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799
z późn. zm.) nałożył na gminy obowiązek sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska.
Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez Gminę Mieroszów polityki
ochrony środowiska zbieżnej z założeniami dokumentów strategicznych i programowych. Program
stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającym wszystkie działania
i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu gminy.
Charakter działań przewidzianych w Programie jest nastawiony na ochronę zdrowia i życia
mieszkańców a także otaczającej przyrody poprzez 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 Mieroszów.
W trakcie wdrażania działań zapisanych w przedmiotowym dokumencie nie ma ryzyka wystąpienia
skumulowanych ani transgranicznych oddziaływań, a realizacja postanowień Programu nie niesie za
sobą również ryzyka dla zdrowia ludzi.
Zapisy ww dokumencie nie ustalają ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć, nie mniej jednak
zadania są ustalane na długi horyzont czasowy – do roku 2026, w związku, z czym nie wszystkie
planowane przedsięwzięcia mają sprecyzowane szczegółowe dane dotyczące analiz finansowo –
ekonomicznych, nie mniej jednak wyznacznikiem zadań jest fakt ochrony istniejących walorów
środowiskowych Gminy Mieroszów oraz zachowania, poprawy lub odtworzenia cennych walorów
środowiska, które zostały w jakiś sposób zdegradowane.
Wszystkie zadania zapisane w Programie są powiązane z celami strategicznymi zapisanymi
w dokumentach regionalnych wyższego szczebla, takich jak Strategia Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 20142020, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, Planu Gospodarki
Odpadami Województwa Dolnośląskiego, Program ochrony powietrza dla województwa
dolnośląskiego, Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego a także
dokumentami na szczeblu powiatowym i gminnym.
Zgodnie z art. 46 pkt. 2 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. z 2018 r., poz. 2081), 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.
Mając powyższe na względzie, Burmistrz Mieroszowa za pośrednictwem pełnomocnika wystąpił do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o określenie zakresu i stopnia
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu
„Programu”.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 27 sierpnia 2018 r. znak
WSI.410.371.2018.KM uzgodnił zakres prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 51 oraz
art. 52 w/w ustawy.
Prognozę oddziaływania na środowisko, wraz z dokumentami będącymi przedmiotem oceny (tj.
projektem Programu ochrony środowiska) poddano konsultacjom społecznym.Burmistrz Mieroszowa
zapewnił udział społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu
„Programu”, poprzez obwieszczenie podał do publicznej wiadomości informację o możliwości
zapoznania się z projektem „Programu ochrony środowiska” wraz z prognozą oddziaływania na

środowisko dla w/w dokumentu. Obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na
stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Mieroszowie. Ponadto poinformowano społeczeństwo
o możliwości wniesienia uwag w terminie 21 dni od daty publikacji.
Zgodnie z ustawą 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
konsultacje społeczne trwały 21 dni. W tym czasie zainteresowani mogli zgłaszać uwagi i zastrzeżenia
do dokumentu. W trakcie trwania konsultacji nikt ze społeczeństwa nie wniósł uwag ani zastrzeżeń do
projektu „Programu ochrony środowiska” ani do prognozy oddziaływania na środowisko dla w/w
dokumentu
Projekt „Programu ochrony środowiska”, zgodnie z wymogami art. 17 ust. 2 ustawy Prawo ochrony
środowiska, został przekazany do zaopiniowania przez organ wykonawczy powiatu. Zarząd Powiatu
Wałbrzyskiego zaopiniował pozytywnie projekt dokumentu.
Projekty „Programu Ochrony Środowiska” wraz z prognozą oddziaływania programu na środowisko
zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zostały
przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu celem zaopiniowania. Powyższe
dokumenty otrzymały pozytywnie opinię, tj.:
•

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 9 października 2018 r.
znak: WSI.410.489.2018.JN

•

Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu - pismo
z dnia 19 września 2018 r. znak: ZNS.9022.2.754.2018.DG

Uchwalony Program będzie dokumentem strategicznym wykorzystywanym jako instrument
zarządzania środowiskiem. Będzie także stanowić podstawę do ubiegania się o zewnętrzne środki
finansowe na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska.
W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

