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UZASADNIENIE DOTYCZĄCE UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA 

W OPRACOWYWANIU DOKUMENTU 

Program ochrony środowiska  dla gminy Gniezno na lata 2019-2022   

z perspektywą do roku 2026 

 

Po przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 

42 ust. 2 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.), do dokumentu „Program ochrony środowiska  dla 

gminy Gniezno na lata 2019-2022  z perspektywą do roku 2026” (zwanego w dalszej części 

Programem) dołącza się niniejsze uzasadnienie. 

W celu realizacji polityki ochrony środowiska Wójt Gminy Gniezno zgodnie z art. 17 ust.1 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020, poz.1219, ze zm.) 

sporządził gminny program ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, 

programach i dokumentach programowych do realizacji ochrony środowiska zgodnie 

z zasadą zrównoważonego rozwoju.  

Zgodnie z przepisami 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 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 2019-2022 z perspektywą do roku 2026, której zakres i stopień szczegółowości został 

uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.  

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 29 kwietnia 2020 r. nr DN-

NS.9011.436.2020) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (opinia z dnia 

4 maja 2020 r. nr WOO-III.410.184.2020.AM.1). Przedmiotowe dokumenty zostały także 

przekazane do konsultacji społecznych, które przeprowadzono w terminie od dnia 17 czerwca 

2020 r. do dnia 7 lipca 2020 r. Nie wpłynęły uwagi i wnioski do przedstawionej dokumentacji w 

związku z czym nie było potrzeby ich rozpatrzenia. Ponadto projekt Programu i Prognozy został 

pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego (uchwała nr 647/2020 

Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 09 lipca 2020 r.) 

Uzyskane opinie i stanowiska organów uwzględniono przy konstruowaniu ostatecznej wersji 

dokumentów.  

Biorąc pod uwagę zebrane informacje „Program ochrony środowiska  dla gminy 

Gniezno na lata 2019-2022  z perspektywą do roku 2026” został przekazany Radzie Gminy 

Gniezno celem zaopiniowania i przyjęcia uchwałą. 

 
 


