Uchwała nr XXII/205/17
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Pyzdry na lata
2017 – 2020 z perspektywą do roku 2025.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), w związku z art. 14, 17 i 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) oraz art. 3 i 4 ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Program ochrony środowiska dla Gminy Pyzdry na lata 2017 – 2020
z perspektywą do roku 2025 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko stanowiący
załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XVII/166/04 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15.12.2004 r.
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy i Miasta Pyzdry.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 14 i 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519), organ wykonawczy gminy w celu realizacji polityki
rozwoju sporządza gminny program ochrony środowiska. Program ten został sporządzany
w oparciu o wytyczne Ministerstwa Środowiska oraz o założenia ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383).
Wykonanie projektu Programu ochrony środowiska, powierzono firmie zewnętrznej.
Program ochrony środowiska dla Gminy Pyzdry na lata 2017 – 2020 z perspektywą do
roku 2025jest dokumentem, który analizuje istniejący stan poszczególnych komponentów
środowiska przyrodniczego oraz przedstawia cele i zadania konieczne do realizacji
w poszczególnych obszarach interwencji. Obszary interwencji zostały określone przez
Ministerstwo Środowiska w wytycznych do sporządzania programów ochrony środowiska
i w oparciu o te wytyczne został sporządzony nowy Program ochrony środowiska, na nową
perspektywę czasową.
Obszary interwencji odnoszą się do poszczególnych komponentów środowiska oraz
do głównych rodzajów presji ze strony działalności człowieka: ochrona klimatu i jakości
powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami,
gospodarka wodno – ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami
i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, zagrożenia poważnymi
awariami.
W całym programie odniesiono się również do zagadnień horyzontalnych, to znaczy
do adaptacji do zmian klimatu, nadzwyczajnych zagrożenia środowiska, działań
edukacyjnych oraz do monitoringu środowiska.
Zaplanowane działania w ramach kierunków interwencji, a szerzej celów
ekologicznych mają zachować dobry stan środowiska, a tam gdzie konieczna jest poprawa –
przedstawić zadania naprawcze.
Projekt Programu ochrony środowiska uzyskał pozytywne opinie następujących
jednostek opiniujących:
 projekt uzyskał opinie w ramach procedury strategicznej oceny:
 od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,
 od Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w
Poznaniu,
 opinię od Zarządu Powiatu Wrzesińskiego.
Przeprowadzono również konsultacje społeczne dla projektu, w trakcie ich trwania nie
wpłynęły uwagi mieszkańców.
Opracowany projekt programu ochrony środowiska wytyczył właściwą drogę dla
poprawy stanu środowiska, jednak efekty realizacji założonych przedsięwzięć będą widoczne
w dłuższej perspektywie czasowej.
W związku z opracowaniem przedmiotowego projektu, po uzyskaniu opinii organów
opiniujących, zgodnie z art. 18 ustawy – Prawo ochrony środowiska, podjęcie uchwały staje
się konieczne i w pełni uzasadnione.

