
UCHWAŁA NR ............................2021 

RADY GMINY AUGUSTÓW 

z dnia ................ 2021 r. 

 

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Augustów na lata  

2022 –2025 z perspektywą na lata 2026 – 2029 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r., poz.1372) oraz art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z 

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

2019 r. poz. 1815; Dz.U. z 2020 r. poz. 1378, poz. 1565, poz. 2127,poz. 2338; Dz.U. z 2021 r. 

poz. 802, poz. 868, poz. 1047, poz. 1162, poz. 1535), po zasięgnięciu opinii Zarządu  Powiatu 

w Augustowie, uchwala się co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się Program Ochrony Środowiska dla gminy Augustów na lata 2022 – 2025  

z perspektywą na lata 2026 – 2029, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów. 

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVII/224/2014 Rady Gminy Augustów z dnia 21 sierpnia 

2014r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Augustów na lata  

2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

        Przewodnicząca Rady Gminy 

 

          Ewa Frąckiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr ..................2021 Rady Gminy Augustów z dnia ............2021 r. 

 

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

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, 

w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, 

powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, które uchwala odpowiednio sejmik 

województwa, rada powiatu albo rada gminy. W związku ze zbliżającym się terminem utraty 

ważności programu ochrony środowiska przyjętego uchwałą Nr XXVII/224/2014 Rady 

Gminy Augustów z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony 

Środowiska dla gminy Augustów na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021, 

Wójt Gminy Augustów przystąpił do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Augustów na lata 2022 – 2025 z perspektywą na lata 2026 - 2029 wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Augustów na lata 

2022 – 2025  z perspektywą na lata 2026 – 2029.  

Do opracowanego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Augustów na lata 2022 

– 2025 z perspektywą na lata 2026 – 2029 przeprowadzona została strategiczna ocena 

oddziaływania na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w ramach 

której sporządzona została Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Augustów na lata 2022 – 2025 z perspektywą na lata 2026 – 2029.  

Zgodnie z art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) organami właściwymi 

w sprawach opiniowania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko są: 

• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku,  

• Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.  

 W dniu 20 maja 2021 r. Wójt Gminy Augustów wystąpił do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach (pismo 

znak: OSW.271.1.2021) o określenie zakresu zagadnień oraz stopnia szczegółowości 

informacji, a także uzgodnienie pozostałych wymagań, jakie powinny zostać uwzględnione i 

ocenione w Prognozie oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Augustów na lata 2022 – 2025 z perspektywą na lata 2026 – 2029. 

 W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział 

Spraw Terenowych I w Suwałkach pismem z dnia 16 czerwca 2021 r. (pismo znak: 

WPN.411.2.5.2021.AR) uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w 

przedmiotowej Prognozie. 

 W związku z powyższym Prognoza opracowana została zgodnie z art. 51 ust. 2 

ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jak również uwzględnia 

zapisy uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. 

 W dniu 20 maja 2021 r. Wójt Gminy Augustów wystąpił do Podlaskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (pismo znak:OSW.271.1.2021.)  



o określenie zakresu zagadnień oraz stopnia szczegółowości informacji, a także uzgodnienie 

pozostałych wymagań, jakie powinny zostać uwzględnione i ocenione w Prognozie 

oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Augustów na lata 

2022 – 2025 z perspektywą na lata 2026 – 2029. 

 W odpowiedzi Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 

24 maja 2021 r. (znak: NZ.0523.21.2021) uzgodnił zakres i stopień szczegółowości 

informacji wymaganych w przedmiotowej Prognozie. 

 W dniu 25 czerwca 2021 r. Wójt Gminy Augustów wystąpił z wnioskiem do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz do Podlaskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o zaopiniowanie projektu Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Augustów na lata 2022 – 2025 z perspektywą na lata 2026 – 

2029 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Augustów na lata 2022 – 2025 z perspektywą na lata 2026 – 2029.  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku pismem z dnia 26 lipca 

2021 r. (znak: WPN.410.2.2.2021.AR) oraz Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny pismem z dnia 01 lipca 2021 r. (znak: NZ.0523.24.2021) pozytywnie zaopiniowali 

projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Augustów na lata 2022 – 2025  

z perspektywą na lata 2026 – 2029 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 

 W dniu 25 czerwca 2021 r. Wójt Gminy Augustów wystąpił z wnioskiem do Zarządu 

Powiatu Augustowskiego o zaopiniowanie projektu Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Augustów na lata 2022 – 2025 z perspektywą na lata 2026 – 2029 wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Augustów na lata 

2022 – 2025 z perspektywą na lata 2026 – 2029.  

 Zarząd Powiatu w Augustowie postanowieniem z dnia 05 lipca 2021 r. (znak: 

OS.602.3.2021) pozytywnie zaopiniował projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Augustów na lata 2022 – 2025 z perspektywą na lata 2026 – 2029.. 

 Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) organ wykonawczy gminy zapewnia możliwość 

udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie 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, w postępowaniu, którego 

przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska. W związku z powyższym w 

dniu 1 lipca2021 r. zostało wydane przez Wójta Gminy Augustów Obwieszczenie o 

konsultacjach społecznych i wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Augustów na lata 2022 – 2015 z perspektywą na lata 2026 – 2029 

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Augustów na lata 2022 – 2025 z perspektywą na lata 2026 – 2029. Niniejsze obwieszczenie 

było dostępne na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Augustów w terminie od 01 lipca 2021  r. 

do 22 lipca 2021 r. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

http://bip.ug.augustow.wrotapodlasia.pl. A także w dniu 01 lipca 2021 r. zostało 

opublikowane w lokalnej prasie. Uwagi i wnioski można było składać w terminie 22 lipca 

2021 r. W ramach konsultacji społecznych nie zostały zgłoszone żadne uwagi i wnioski. 

 

http://www.krotoszyn.bip.net.pl/


 Przedmiotowy Program jest kluczowym dokumentem z punktu widzenia ochrony 

środowiska na terenie Gminy Augustów i ma charakter deklaratywny określający, co powinno 

być zrealizowane w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju Gminy Augustów. Program 

określa zadania, priorytety ekologiczne i cele do zrealizowania w perspektywie do 2029 roku. 

Głównym celem Programu jest określenie polityki zrównoważonego rozwoju Gminy 

Augustów, która ma być realizacją Polityki ekologicznej państwa w skali regionu.  

 

 

 


