
RADA MIEJSKA
W MOSIP1E UCHWAŁA NR XXXIJ216/12

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2011-2014 z perspektywą
do roku 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 J r.
Nr 142. poz. 1591 zpóźn. zm.), art. 18 ust. I ustawy zdnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.
li. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

1. Uchwala „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2011-20 14 z perspektywą do roku
201 8” stanowiący załącznik do uchwały.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNiC Y RADY

Walde a aligórski
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w art. 17 (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
z późn. zm.) wprowadza na poszczególne szczeble administracji samorządowej wymóg sporządzenia
wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Program ochrony środowiska ma
na celu efektywne zarządzanie ochroną środowiska, zgodnie z polityką ekologiczną państwa.

Program ochrony środowiska winien spełniać wymagania określone w art. 14, art. I 7 i art. I 8 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Zasady i tryb udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego
przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska, określa ustawa z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronię, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Program ochrony
środowiska zgodnie z art. 14 ustawy prawo ochrony środowiska ma określać przede wszystkim:

1) cele ekologiczne;

2) priorytety ekologiczne;

a) poziomy celów długoterminowych;

3) rodzaj i harmonogram działań proekologicznych;

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

Sporządzony Program ochrony środowiska dla Gminy Mosina jest spójny z dokumentami wyższego
szczebla, do których należą:

- polityka ekologiczna państwa w latach 2009-20 12 z perspektywą do roku 2016,

- Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego,

- Program ochrony środowiska dla powiatu poznańskiego.

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018
powstał na zlecenie Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Zgodnie z przepisami ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
zapewniono możliwość udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonych w wyżej wymienionej
ustawie, w postępowaniu, którego przedmiotem było sporządzenie niniejszego Programu ochrony środowiska.
Obwieszczeniem Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 stycznia 2012 r. zawiadomiono o możliwości zapoznania
się z projektem dokumentu, który został zamieszczony:

1) na stronie internetowej www.mosina.pl,

2) w bip - 10.01.2012 r. w zakładce „publiczny dostęp do informacji o środowisku”,

3) na tablicy ogłoszeń - 10.01.20 12 r.

Uwagi i wnioski do projektu Programu można było składać do 3 1.01.2012 r., tj. w ciągu 21 dni. Tym samym
dochowano ustawowego wymogu, wynikającego z art. 39 ust.1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko — zachowania, co najmniej 21-dniowego terminu do składania uwag i wniosków.

W oparciu o przepisy powołanej powyżej ustawy została także sporządzona „Prognoza oddziaływania
na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony środowiska dla Gminy Mosina na lata 2011-2014 z perspektywą
do roku 2018”, której zakres i stopień szczegółowości został uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Projekt Programu oraz Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu uzyskały pozytywne opinie
Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitamego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu, odpowiednio: opinia nr DN-NS.9027.1.343.2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. oraz opinia
ni WOO-1II.40 10.884.2011 .PW z dnia 2 stycznia 2012 r. Ponadto projekt Programu został zaopiniowany
pozytywnie uchwałą nr 808/2011 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 6 grudnia 2011 r. Uzyskane opinie
i stanowiska organów oraz uwagi przesłane w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu uwzględniono
przy konstruowaniu ostatecznej wersji dokumentów.
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W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwaly jest uzasadnione.
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