UCHWAŁA Nr LIV / 325 / 18
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE- GORCACH
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boguszów-Gorce na
lata 2018-2021 z uwzględnieniem prespektywy do roku 2025 wraz z podsumowaniem

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018r., poz.994 ze zm.) oraz art.17 ust.1 w związku z art. 18 ust.1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zm.), po zasięgnięciu
opinii Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego, Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co
nastepuje:
§1
Przyjmuje się aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boguszów-Gorce na lata
2018- 2021 z uwzględnieniem prespektywy do roku 2025 wraz z podsumowaniem, stanowiące
odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa- Gorc.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Boguszowie-Gorcach
Sylwia Dąbrowska

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 17 ust.1 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zm.) na organie wykonawczym gminy spoczywa
obowiązek sporządzenia oraz aktualizacji programów ochrony srodowiska w celu realizacji polityki
ekologicznej państwa.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Boguszów-Gorce stanowi aktualizację
dokumentu przyjętego Uchwałą nr XLIII/277/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia
27 czerwca 2014r. Opracowany Program ma charakter kierunkowy, a nakreślone wnim działania
stanowia wytyczne dla realizacji przedsięwzięć w przeciągu ośmiu lat.
Zaktualizowany dokument zawiera ogólną charakterystykę gminy Boguszów- Gorce oraz
analizę i ocenę aktualnego stanu środowiska. Określa on również politykę środowiskową oraz
ustala priorytety ekologiczne, cele i kierunki ochrony środowiska gminy.
Program kompleksowo odnosi się do zagadnień ochrony środowiska i koordynuje działania
w tym zakresie. Zasadniczym elementem struktury opracowania jest omówienie poszczególnych
aspektów ochrony środowiska w gminie, między innymi gospodarki wodno- ściekowej, ochrony
powietrza, gospodarowania odpadami, oddziaływania hałasu i ochrony przed promieniowaniem.
Przeanalizowane zostały również kwestie ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony
i zrównoważonego rozwoju lasów oraz ochrony powierzchni ziemi i kopalin, atakże zagadnienia
dotyczące zrównoważonego wykorzystania materiałów, wody i energii.
Projekt Programu Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 46 ust.2 ustawy z dnia
03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, został
poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
Co do zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na
środowisko, projekt dokumentu został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska we Wrocławiu oraz Dolnośląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem
Sanitarnym we Wrocławiu.
Po otrzymaniu pozytywnych opinii ww. organów opracowana została prognoza
oddziaływania na środowisko dla projektu programu, która stanowi odrębny dokument.
Projekt aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Boguszów-Gorce na lata
2018- 2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025 wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami został zaopiniowany przez:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
2. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu,
3. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.
Burmistrz Miasta Boguszowa- Gorc w prowadzonym postępowaniu dotyczącym
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu aktualizacji Programu ochrony
środowiska dla gminy Boguszów-Gorce na lata 2018- 2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku
2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zapewnił, zgodnie z art. 39 ust.1 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.),
możliwość udziału społeczeństwa celem zapoznania się z treścią dokumentu oraz możliwością
złożenia uwag. W terminie do dnia 24 sierpnia 2018r. nie wniesiono uwag i wniosków do
dokumentu.

