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UCHWAŁA Nr 
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dn ia__5S..gAv£Uuo>.
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Łowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 wraz 

z Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń tego programu

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku (tj. Dz.U. 
z 2015r„ poz.1445) o samorządzie powiatowym oraz art. 18 ust. 1 w związku 
z art. 14 i 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 200 lr. -  Prawo ochrony 
środowiska (tj. Dz.U. z 2013r„ poz. 1232 z późn. zm.), Rada Powiatu 
Łowickiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na 
lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 wraz z Prognozą 
oddziaływania na środowisko ustaleń tego Programu” w brzmieniu określonym 
w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Traci moc poprzednia Uchwała Nr XIX/124/2004 Rady Powiatu 
Łowickiego z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony 
Środowiska Powiatu Łowickiego oraz Powiatowego Planu Gospodarki 
Odpadami.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku -  Prawo ochrony środowiska 
(tj. Dz.U.z 2013r., poz.1232 z późn. zm.) organ wykonawczy powiatu, w celu realizacji 

polityki ochrony środowiska, sporządza powiatowy program ochrony środowiska. Ostatni 
„Program Ochrony Środowiska Powiatu Łowickiego na lata 2004-2008” został uchwalony 
Uchwałą Nr XIX/124/2004 Rady Powiatu Łowickiego w dniu 30 czerwca 2004 roku, zaś 
raport z jego wykonania został sporządzony w 2008 roku. Przyjęty przez Zarząd Powiatu 
Łowickiego projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016- 
2019 z perspektywą na lata 2020-2023 wraz z opracowaniem Prognozy oddziaływania na 
środowisko ustaleń tego Programu” na podstawie art.17 ust.2 ww. ustawy został pozytywnie 
zaopiniowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego.
Projekt programu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został poddany 
postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowisko (strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko).
W wyniku tego postępowania zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu 
wyżej wymienionego dokumentu m.in. poprzez udostępnienie go w formie zapisu 
elektronicznego na stronie internetowej Powiatu Łowickiego, BIP-ie oraz na tablicy ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego zapewniając możliwość składania uwag i wniosków do tych 
dokumentów osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu, drogą elektroniczną 
lub pocztą w terminie od 25.112015r. do 16.12.2015r.
W podanym terminie nie wpłynęły drogą elektroniczną i pocztą żadne uwagi i wnioski. Nikt 
też nie złożył osobiście jakichkolwiek uwag i wniosków do udostępnionych dokumentów. 
Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 200 lr. Prawo ochrony środowiska 
(tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.) oraz 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 (tj.Dz.U. z 2013r. poz. 1235 
z późn. zm.) projekt dokumentu został pozytywnie zaopiniowany przez:
1. Zarząd Województwa Łódzkiego -  pismo znak:RŚIL7011.4.2015.AFO z dnia 23 września 

2015 roku;
2. Panstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi - pismo 

znak: PWIS.NSOZNS.9022.1.282.2015.JOK z dnia 12 października 2015r.;
3. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi -  pismo znak:

WOOŚ-IŁ410.28Ł2015.AJ z dnia 05 października 2015 r.
Dla projektu ww. dokumentu została (zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (tj. Dz.U. z 3013r., poz.1235 
z późn. zm.) przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Prognoza 
oddziaływania na środowisko ww. dokumentu zawiera analizę potencjalnych skutków, jakie 
mogą wystąpić w środowisku w związku z jego realizacją oraz wskazuje zalecenia mające na 
celu ich ograniczenie i zapobieganie.
Przedmiotowy Program odpowiada wymogom stawianym tego typu opracowaniom 
wynikającym z obowiązujących przepisów i określa w szczególności: cele ekologiczne, 
priorytety ekologiczne, poziomy celów długoterminowych, rodzaj i harmonogram działań 
proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno- 
ekonomiczne i źródła finansowania
Uchwalony program będzie dokumentem strategicznym wykorzystywanym jako instrument 
zarządzania środowiskiem. Będzie także pomocny przy ubieganiu się o zewnętrzne środki 
finansowe na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska.


