
DRUK NR 2162 
 

Uchwała Nr ............. 
Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia ....... listopada 2021 r. 
 

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Drawskiego na lata 2021- 2024 z perspektywą do roku 2028” 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 18, w związku z art. 14 
i art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), Rada Powiatu Drawskiego uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Rada Powiatu Drawskiego przyjmuje „Program Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Drawskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”, stanowiącą 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Drawskiego. 

 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/110/2015 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 29 
grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia: „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Drawskiego na lata 2015– 2018 z perspektywą na lata 2019-2022”. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

 
Przewodnicząca Rady 

       Urszula Ptak 



UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) organ 
wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ochrony 
środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne 
programy ochrony środowiska.  

Program ochrony środowiska podlega uchwaleniu przez Radę Powiatu (art. 18 
ust. 1 Prawa ochrony środowiska). 

W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzono 
prognozę oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) 
projekt dokumentu wraz z prognozą został zaopiniowany przez: 

- Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego- Uchwała Nr 1426/21 z dnia 29 
września 2021 r., 

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie- pismo znak; 
WOPN-OS.410.151.2021.MP z dnia 12 sierpnia 2021 r., 

- Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w Szczecinie – pismo znak; NZNS.7040.3.74.2021 z dnia 9 lipca 2021 r. 

Na postawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) organ 
opracowujący dokument w postępowaniu, którego przedmiotem jest 
sporządzenie programu ochrony środowiska zapewnia możliwość udziału 
społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie 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.  

W związku z tym, zgodnie z art. 39 ust. 1 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, do 



publicznej wiadomości została podana informacja o wyłożeniu projektu 
„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2021 – 2024 
z perspektywą do roku 2028” oraz o możliwości składania uwag i wniosków. 
Dokument był dostępny w siedzibie organu. 

W związku z powyższym dokumenty są gotowe do uchwalenia przez Radę 
Powiatu. 

 

 

 

Sporządził: Robert Ziółkowski 

 

 


