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UCHWALA NR XXXII.217 .2021 

RADY GMINY SLUBICE 

z dnia 17 grudnia 2021 roku 
I 

w sprawie: przyj~cia "Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Slubice 

na lata 2021-2024 z ferspektyw~ do roku 2028" 

Na podstawie art. 18 ust. 2) pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorz~dzie gminnym (Dz.U. 2011 poz. 1372 z pozn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 

i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kr ietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska 

(Dz.U. 2021 poz. 1973) uchwala siyf co nastypuje: 

§ 1. Uchwala siy "Program Ochr, ny Srodowiska dla Gminy Slubice na lata 

2021-2024 z perspektyw~ do rokul 2028" stanowi~cy zal~cznik do niniejszej 

uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza 'iy Wojtowi Gminy Slubice. 

§ 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dntem podjycia. 
I 

Pr l 



UZAS~DNIENIE 
I 

Program Ochrony Srodowiska dla Gminy ~lubice na lata 2021-2024 z perspektyw£l do roku 
2028 zostal sporz£ldzony w celu realizacji krajowej polityki ochrony srodowiska, kt6ra jest 
prowadzona na podstawie strategii rozwoju, program6w i dokument6w programowych, 0 

kt6rych mowa w ustawie z dnia 6 grudnia ¥006 r. 0 zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 
a taue za pomoc£l wojew6dzkich, powiato}vych gminnych program6w ochrony srodowiska. 
Podstawowym celem sporz£ldzenia i ucht alenia Programu jest realizacja przez jednostki 
samorz£ldu terytorialnego polityki oaprony srodowiska zbiemej z zalozeniami 
najwatniejszych dokument6w strategicznYf h i programowych. Programy powinny stanowic 
podstaw« funkcjonowania systemu zarz£ldf ania srodowiskiem spajaj£lc£l wszystkie dzialania 
i dokumenty dotycz£lce ochrony srodowiska i przyrody na szczeblu danej jednostki samorz£ldu 
terytorialnego. I 
Zgodnie z zapisem wart. 48 ust. 1 ustaJ.y z dnia 3 paidziernika 2008r., 0 udost«pnianiu 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie,/ udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska 

I 

oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko organy inspekcji sanitarnej uczestnicz£l 
w uzgadnianiu odst£lpienia od przepro~adzenia strategicznej oceny oddzialywania na 

I 

srodowisko projekt6w dokument6w, 0 kt6'rych mowa wart. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy. 
Organ administracji opracowuj£lcy projekt dokumentu moze po uzgodnieniu z wlasciwymi 
organami, 0 kt6rych mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy, odst£lpic od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddzialywania na sr~dowisko, jezeli uzna, ze realizacja postanowien 

danego dokumentu nie spowoduje znacz£lq:ego oddzialywania na srodowisko. Odst£lpienie od 
I 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddz· alywania na srodowisko moze dotyczyc wyl£lcznie 

projekt6w dokument6w stanowi£lcych niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyj«tych jut 

dokument6w lub projekt6w dokument6w 1otYCZ£lCych obszar6w w granicach jednej gminy. 

Przedmiotowy dokument nalezy do grupY'projekt6w innych niz wymienione w art. 46 ust. 1 i 

2 ww. ustawy, gdyz "nie wyznacza ram dla p6zniejszej realizacji przedsi«wzi«c mog£lcych 
znacZllco oddzialywac na srodowisko".I W zwi¥ku z powyzszym uzgodnienia, co do 
ewentualnej potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko dla 

przekazanego projektu dokumentu naldzy dokonac z regionalnym dyrektorem ochrony 
srodowiska. 

W pismi~ z dnia 06.12.2021 r. (znak:/WOOS-III.410.610.2021JD) Regionalny Dyrektor 
Ochrony Srodowiska w Warszawie wsk~zal, iz przedmiotowy projekt nie jest dokumentem, 
dla kt6rego, zgodnie z art. 46 i art. 417 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. 0 

udost«pnianiu informacji 0 srodowisku f jego ochronie, udziale spoieczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywanta na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze 
zm.), wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko, 
gdyz z analizy uwarunkowan, 0 kt6rych mowa w art. 49 ww. ustawy (maj£lc na uwadze 
charakter dzialan przewidzianych w ~okumencie, ich rodzaj i skal« oddziaiywania na 
srodowisko oraz cechy obszaru obj«tego Iprojektem) wynika, iz: przedmiotowy dokument nie 
wyznacza ram dla p6zniejszej realizacji l przedsi«wzi«c mog£lcych znacz£lco oddzialywac na 
srodowisko, realizacja ustalen przedrhiotowego dokumentu nie spowoduje znacz£lcego 
oddzialywania na obszary Natura 2000; realizacja ustalen przedmiotowego dokumentu nie 
spowoduje znacz£lcego oddzialywania n~ srodowisko. 



Maj,!c powyzsze na uwadze stwierdza siy brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddzialywania na srodowisko dla projektu "Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy 
Slubice na lata 2021-2024 z perspektyw'! do roku 2028". 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 .04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 
2021, poz. 1973) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostypnianiu 

informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 

ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z p6in. zm.), W6jt Gminy 
Slubice zawiadomil 0 opracowaniu i wylozeniu do publicznego wgl,!du na okres 21 dni 
projektu "Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Slubice na lata 2021-2024 z 
perspektyw'! do roku 2028" w dniach od 16.08.2021 r. do 06.09.2021 r. Dokument byl 
wylozony w WW. dniach, do publicznego wgl,!du w Urzydzie Gminy Slubice, w godzinach 
urzydowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu. Uwagi mozna bylo zglaszac w 
formie pisemnej w siedzibie Urzydu lub drog,! poczty elektronicznej. W wyznaczonym 

tenninie do wylozonego projektu Programu Ochrony Srodowiska nie wplynyly zadne uwagi 
ani wnioski. 

Ponadto projekt "Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Slubice na lata 2021-2024 z 
perspektyw,! do roku 2028" zostal zaopiniowany przez Zarz'!d Powiatu w Plocku uchwala nr 
849/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

W swietle powyzszego, w celu realizacji obowi,!zku ustawowego, zasadnym jest przyjycie 
uchwaly. 

p y Rady 




