
UCHWAŁA  Nr XXXIII/258/2021 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

 
z dnia 30 listopada 2021 r. 

 
 

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Widuchowa 
na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030” 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372, poz.1834) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1973) Rada Gminy Widuchowa 
uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. Przyjmuje się „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Widuchowa na lata 2021-
2024 z perspektywą do roku 2030” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 
 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Dariusz Filipiak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



              Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/258/2021 
                                                           Rady Gminy Widuchowa 
                          z dnia 30 listopada 2021 r. 

 
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973) organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, 
w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie, 
powiatowe i gminne programy ochrony środowiska. 

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu Ochrony Środowiska (POŚ) 
jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej 
z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. POŚ stanowi 
podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania 
i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej JST. 

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973) „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Widuchowa 
na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030” został zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd 
Powiatu w Gryfinie. 

Zgodnie z ustawą 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. 2021, poz. 247 ze zm.), na podstawie uzgodnień dokonanych 
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskim 
Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie, odstąpiono 
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Widuchowa na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030” gdyż 
uznano, iż realizacja postanowień Programu nie spowoduje znaczącego (negatywnego) 
oddziaływania na środowisko. 

W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za zasadne. 


