
- PROJEKT - 

UCHWAŁA NR ............  

RADY GMINY DWIKOZY 

z dnia ...................... 2017 r. 
 

w sprawie: uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza 

Koprzywianki na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023 wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko" 
 

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

2016 r. poz.446 z późn. zm.) oraz art. 17, art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 672) uchwala się, co następuje: 
 

§1. 

Przyjmuje się "Program Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki 

na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz 

z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku 

Gmin Dorzecza Koprzywianki na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023" stanowiącą załącznik nr 

2 do niniejszej uchwały. 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dwikozy 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- PROJEKT - 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr .................. Rady Gminy w Dwikozach 

z dnia ................... 2017 r. 
 

w sprawie: uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza 
Koprzywianki na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023 wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko" 
 

Program ochrony środowiska dla gmin członkowskich Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza 

Koprzywianki został sporządzony na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 672) 

Niniejszy Program opracowany został zgodnie z nowymi, opublikowanymi we wrześniu 2015 r., 

"wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 

środowiska". 

Program ochrony środowiska dla gmin członkowskich Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza 

Koprzywianki jest podstawowym dokumentem do realizacji zadań własnych i koordynowanych w 

zakresie ochrony środowiska. Skutkiem realizacji Programu będzie utrzymanie dobrego stanu 

środowiska naturalnego oraz jego poprawa, jak również wdrożenie efektywnego zarządzania 

środowiskiem w gminie. Dokument opisuje narzędzia realizacji zadań, elementy zarządzania i 

monitoringu oraz jednostki odpowiedzialne za ich wykonanie. 

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki 

na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

zgodnie z wymogami formalno-prawnymi, został zaopiniowany przez właściwe organy tj. 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Świętokrzyskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz uzyskał pozytywną opinię Zarządu 

Powiatu: Opatowskiego, Sandomierskiego, Staszowskiego. W związku z tym może być teraz 

uchwalony przez Rade Gminy w Dwikozach. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 


