
 
 
 

UZASADNIENIE DO  PROJEKTU UCHWAŁY          
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego na lata 

2016-2019 z perspektywą na lata 20120-2023” 
 

Obowiązek opracowania programu ochrony środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.). Zgodnie z art. 17 i art. 
18 w/w ustawy program ten sporządza organ wykonawczy powiatu, a następnie uchwala Rada 
Powiatu. Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego na lata 2016-2019  
z perspektywą na lata 2020-2023” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został sporządzony 
przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, zgodnie  
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy Program ochrony środowiska jest już 
drugą aktualizacją. Pierwsza aktualizacja Programu ochrony środowiska została przyjęta uchwałą Nr 
XVI/114/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 lutego 2012 r. 
Niniejszy projekt uzyskał pozytywne opinie właściwych organów do opiniowania tj.: Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu za pismem znak WOOŚ.410.125.2015.ER z dnia 21.08.2015 
r., Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pismem znak 
NZ.9022.244.2015.JG z dnia 28.08.2015 r., Zarządu Województwa Opolskiego uchwałą nr 1153/2015 
z dnia 22 września 2015 r. 
 Zgodnie z przepisami 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. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) w dniach od 5 sierpnia 2015 r. do 
25 sierpnia 2015 r. został zapewniony udział społeczeństwa w pracach nad aktualizacją „Programu 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-
2023” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Obwieszczenie informujące o możliwości 
składania uwag i wniosków do projektu w/w Programu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego w Krapkowicach oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Krapkowickiego. We wskazanym terminie nie wpłynęły do Urzędu żadne 
uwagi i wnioski dotyczące opracowanych dokumentów.  
 Uzyskane opinie i stanowiska organów uwzględniono przy ostatecznej wersji dokumentów. 
 W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  
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