
Projekt  

 

UCHWAŁA NR …………. 

RADY GMINY ZĘBOWICE 

z dnia ……………………… 

 

w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zębowice na lata 2018-2021                                     

z perspektywą na lata 2022-2025 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), Rada Gminy Zębowice, uchwala, co 

następuje: 

  

§ 1 

Uchwala się Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zębowice na lata 2018-2021                                       

z perspektywą na lata 2022-2025 w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz 

podsumowanie wraz z uzasadnieniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Projektu 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zębowice na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 

stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Podstawą prawną do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zębowice na lata 

2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” (zwanego dalej "Programem") jest art. 17 ust. 1             

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przepisy ww. ustawy nakładają na organ 

wykonawczy gminy obowiązek opracowania programu ochrony środowiska dla danej jednostki                   

terytorialnej. 

Głównym celem stworzenia Programu jest dążenie do poprawy stanu środowiska na terenie Gminy             

Zębowice, utrzymania cech i walorów środowiska, które wykazują dużą naturalność, ograniczenie 

negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko, a także racjonalne gospodarowanie jego zasobami. 

Program służy realizacji celów przyjętych w krajowych dokumentach strategicznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r., której 

założenia odnoszą się przede wszystkim do racjonalnego wykorzystania zasobów i zapewnienia 

bezpieczeństwa energetycznego kraju, przy jednoczesnym obniżeniu emisji zanieczyszczeń do 

środowiska. Istotne jest przedstawienie w niniejszym Programie problemów oraz propozycji poprawy 

stanu środowiska zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, a także z uwzględnieniem potrzeb 

mieszkańców i rozwoju gospodarczego, ale z myślą o przyszłych pokoleniach, które będą korzystać z 

zasobów środowiska na terenie gminy. 

Oprócz kwestii ochrony środowiska Program porusza także problematykę postępujących zmian 

klimatycznych oraz wyznacza kierunki związane z ograniczaniem ich pogłębiania, a także wskazuje 

możliwe działania adaptacyjne. W tym zakresie Program implementuje zapisy Strategicznego planu 

adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 

2030 (SPA2020) 1 , a także wdraża założenia wytycznych ministerialnych w zakresie opracowania 

programów ochrony środowiska. Ponadto dokument integruje zagadnienia związane z adaptacją do 

zmian klimatu poruszone w innych dokumentach opracowanych przez Urząd Gminy w Zębowicach. 

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

                                                           

1  źródło: http://klimada.mos.gov.pl/dokument-spa-2020/ 


