Projekt

Uchwała Nr XIX/114/2016
Rady Gminy Osieczna
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy
Osieczna na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.), po
zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Starogardzkiego, na wniosek Wójta Gminy Osieczna.
Rada Gminy Osieczna uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się „Aktualizację programu ochrony środowiska dla Gminy Osieczna na lata
2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023” dalej APOŚ, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§2
Traci moc Uchwała Nr XIV/65/2012 z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia
Programu ochrony środowiska Gminy Osieczna.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osieczna.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Opracowany dokument stanowi kontynuację oraz podstawowe narzędzie prowadzenia przez
gminę polityki ochrony środowiska, zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów
strategicznych i programowych. Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia APOŚ jest
realizacja przez Gminę polityki ochrony środowiska, zbieżnej z założeniami najważniejszych
dokumentów strategicznych i programowych. Program powinien stanowić podstawę
funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem, spajającą wszystkie działania
i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu Gminy.
W Programie dokonano oceny stanu środowiska naturalnego, jak również wskazano
propozycje zadań niezbędnych do kompleksowego rozwiązania problemów ochrony
środowiska w Gminie Osieczna. Przeanalizowano istniejący stan środowiska obszaru Gminy
w zakresie takich obszarów interwencji jak: klimat i powietrze, klimat akustyczny, pole
elektromagnetyczne, zasoby i jakość wód, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne,
gleby, gospodarka odpadami, zasoby przyrodnicze. Planowane zadania wynikające
z przedmiotowego Programu nawiązują do założeń i celów zawartych
w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej, kraju i województwa, a także planów
i programów na szczeblu powiatowym i gminnym, w tym Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Osieczna.

