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UCHWAŁA NR XXI/128/2011
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska Gminy Gniezno na lata 2011-2014 z perspektywą na 
lata 2015-2018 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2008r., Nr 25, poz. 150 ze zm.),uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Program ochrony środowiska Gminy Gniezno na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-
2018 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Program ochrony środowiska Gminy Gniezno na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 został 
opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. W artykule 17 
ww. ustawa wprowadza obowiązek sporządzenia przez organ wykonawczy gminy programu ochrony środowiska, 
który będzie służył realizacji polityki ekologicznej państwa. Program ochrony środowiska Gminy Gniezno na lata 
2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 przygotowany został na podstawie aktualnego stanu środowiska. 
Diagnoza stanu środowiska przedstawiona została w pierwszej części niniejszego dokumentu. Informacje 
dotyczące stanu środowiska i jego ochrony znajdują się również w innych dokumentach. Najważniejsze z nich, to: -
Program ochrony środowiska dla Gminy Gniezno na lata 2004-2007, - Gminny plan gospodarki odpadami, - 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Przygotowując Program posiłkowano się 
pierwotnymi danymi pochodzącymi zarówno z dokumentów gminnych, jak również z Banku Danych 
Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu 
oraz Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Zgodnie z wymaganiami Prawa ochrony środowiska 
(art.14) Program ochrony środowiska Gminy Gniezno zawiera: - cele ekologiczne, - priorytety ekologiczne, - 
poziomy celów długoterminowych, - rodzaje i harmonogramy działań proekologicznych, - środki niezbędne do 
osiągnięcia celów. Poza wyżej wymienionymi, obligatoryjnymi z punktu widzenia polskiego prawa elementami, 
w Programie znalazły się składowe, czyniące zadość postulatom najlepszych praktyk w zakresie planowania 
strategicznego. Należą do nich: polityka środowiskowa Gminy Gniezno, lista istotnych problemów 
środowiskowych Gminy Gniezno, lista wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań realizacji programu ochrony 
środowiska Gminy Gniezno, wizja stanu środowiska i jego ochrony w Gminie Gniezno, analiza nakładów 
finansowych na realizację Programu oraz monitoring realizacji zadań i osiągania celów programu ochrony 
środowiska. 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 ww. ustawie, w postępowaniu, którego 
przedmiotem było sporządzenie niniejszego Programu ochrony środowiska. W oparciu o przepisy powołanej 
ustawy została także sporządzona „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska 
dla Gminy Gniezno na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018, której zakres i stopień szczegółowości 
został uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Projekt Programu oraz Prognoza oddziaływania na 
środowisko projektu Programu zgodnie z art. 54 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 uzyskały opinie Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Poznaniu (opinia sanitarna z dnia 22 sierpnia 2011r. nr DN-NS.9027.2.37.2011) oraz Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (opinia z dnia 9 września 2011r. nr WOO-III.410.627.2011.PW). 
Ponadto projekt Programu i Prognozy został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego 
(uchwała nr 243/2011 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 12.10.2011r.) Uzyskane opinie i stanowiska 
organów uwzględniono przy konstruowaniu ostatecznej wersji Dokumentów. W świetle powyższego podjęcie 
przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 


