
 

 

 

UCHWAŁA NR XVII/122 /2012 

Rady Gminy Siennica 

z dnia 28 czerwca 2012r. 

 
 

 

w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Siennica  
 

 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 w 

związku z art. 17 i art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. z 

2008r. Dz. U. z Nr 25, poz. 150 z późn zm.); Rady Gminy w Siennicy uchwala, co następuje: 

 

 

                                                                        § 1 

 

Uchwala się Program Ochrony Środowiska dla Gminy Siennica w brzmieniu określonym w 

załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

 

§ 3 

 

Traci moc Uchwała Nr XX/159/2005 Rady Gminy w Siennicy  z dnia 21 kwietnia 2005 roku 

w sprawie uchwalenia ”Programu ochrony środowiska Gminy Siennica”. 

 

 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                 
 

 

 



                                                                  Uzasadnienie 

 

                   Zgodnie z art.14 i art. 17 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 

środowiska  (t.j. z 2008r. Dz. U. z Nr 25, poz. 150 z późn zm.)  organ wykonawczy gminy, w 

celu realizacji polityki ekologicznej państwa, obejmującej na podstawie aktualnego stanu 

środowiska,  w szczególności: 

1) cele ekologiczne; 

2) priorytety ekologiczne; 

2a) poziomy celów długoterminowych; 

3) rodzaj i harmonogram działań proekologicznych; 

4) środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki 

finansowe. 

sporządza gminny program ochrony  środowiska, który przyjmuje Rada Gminy. Pierwszy 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Siennica przygotowany w wyniku realizacji 

wymogów ustawowych został zatwierdzony przez Radę Gminy w Siennicy 21 kwietnia 

2005r. Uchwałą Nr XX/159/05  i obejmował cele i zadania przewidziane na okres 2005-2011. 

Niniejszy Program Ochrony Środowiska dla Gminy Siennica na lata 2011-2018 - stanowiący  

załącznik do uchwały- stanowi drugą edycję dokumentu programowego określającego 

zadania w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy Siennica.   

Projekt Programu Ochrony Środowiska Gminy Siennica na lata 2011 – 2018  

został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Mińskiego pismem znak 

WS.602.6.2011 z dnia 17 lutego 2012r. 

 Projekt tego dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został pozytywnie 

zaopiniowany przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie 

pismem znak: ZNS.9022.1.00026.2012.MK z dnia 26.04.2012. oraz Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.410.141.2012.ARM z dnia 02 

maja 2012 r. 

Zgodnie z art. 39 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)   projekt Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Siennica na lata 2011-2018 został poddany postępowaniu w 

sprawie ocen oddziaływania na środowisko. W wyniku tego postępowania zapewniono 

możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu wyżej wymienionego dokumentu m.in. 



poprzez: obwieszczenie na stronie internetowej Gminy o możliwości zapoznania się z 

projektem w siedzibie urzędu w dniach 13.01.2012r. do 13.02.2012 r. oraz wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy odpowiedniej informacji o możliwości zapoznania się z 

dokumentami, zapewniając możliwość składania uwag i wniosków do tych dokumentów w 

siedzibie Urzędu Gminy. 

W podanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski od społeczeństwa. 

 W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Pierwszej 

aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Siennica” wraz z Prognozą 

Oddziaływania na Środowisko uznaje się za uzasadnione. 


