
       

      Projekt 

Uchwała Nr XXV/180/13 

Rady  Powiatu  Opolskiego 

z dnia 22 marca  2013 r. 

 
 

 

w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015 

z perspektywą na lata 2016-2019”. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn.  zm.) oraz art. 12 pkt 11 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 

1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Przyjmuje się „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015  

z perspektywą na lata 2016-2019”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
 

 

Aktualizacja ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2008-2011 

z perspektywą do roku 2015” została przyjęta uchwałą Nr XXIII/156/09 Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia ,,Programu Ochrony Środowiska 

dla Powiatu Opolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015”. 

W myśl art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 

z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) program ochrony środowiska podlega aktualizacji nie 

rzadziej niż co 4 lata. 

W celu realizacji polityki ekologicznej państwa Zarząd Powiatu sporządza powiatowy 

program ochrony środowiska (art. 17 ust. 1 Ustawy prawo ochrony środowiska), który 

następnie podlega uchwaleniu przez Radę Powiatu (art. 18 ust. 1 ustawy Prawo ochrony 

środowiska). 

Projekt aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-

2015 z perspektywą na lata 2016-2019”  zgodnie z art. 17 ust 2 ww. ustawy Prawo ochrony 

środowiska został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Opolskiego – 

Uchwała nr 3155/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 grudnia 2012r. 

w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”. 

Ponadto przeprowadzono postępowanie w sprawie procedury strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko projektu dokumentu. Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska w Opolu, zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) uzgodnił zamiar 

odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

aktualizacji zapisów ,,Programu…”, natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Opolu, na podstawie art.. 47 cyt. wyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 

stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko. 

Projekt aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-

2015 z perspektywą na lata 2016-2019”  jest zgodny z ,,Programem Ochrony Środowiska 

Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019” przyjętym 

Uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XVI/216/2012 z dnia 27 marca 2012r., a jego 

zakres i zawartość merytoryczna umożliwia realizację polityki ekologicznej kraju, 

województwa i powiatu. 

 


