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UCHWAŁA NR XXVI/.../2020 

RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 - 
2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378 i 1565) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 - 
2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

 
 

Sławomir Sokołowski 
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Uzasadnienie  

Projekt Uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie przyjęcia Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 został 
przygotowany w formie inicjatywy uchwałodawczej przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r.  
poz. 1219 z późn. zm.) nakłada na organ wykonawczy powiatu, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, 
wymóg sporządzenia powiatowego programu ochrony środowiska. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 cytowanej ustawy program ochrony środowiska uchwala rada powiatu. 

Przy opracowaniu programu ochrony środowiska stosuje się przepisy ustawy z dnia 3 października 
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.). 

W oparciu o art. 53, art. 57, art. 58 tejże ustawy zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych 
w prognozie oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028  został uzgodniony z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym 
w Łodzi. 

Projekt Programu wraz z prognozą uzyskał pozytywne opinie Regionalnego Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. 

W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko została również zapewniona możliwość udziału 
społeczeństwa. 

Do publicznej wiadomości podano informacje o: 

- przystąpieniu do opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028, 

- możliwości zapoznania się z projektem Programu wraz z prognozą oraz opiniami właściwych organów, 

- możliwości składania uwag i wniosków, 

- sposobie, miejscu i terminie składania uwag i wniosków oraz organie właściwym do ich rozpatrzenia. 

We wskazanym terminie, t. j. od 17 listopada 2020 roku do 7 grudnia 2020 roku nie zostały złożone żadne 
uwagi i wnioski w przedmiocie prowadzonego postępowania. 

 Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska projekty powiatowych 
programów ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez organ wykonawczy województwa. Zarząd 
Województwa Łódzkiego uznał projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025-2028 za zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska 
oraz Programem ochrony środowiska województwa łódzkiego i zaopiniował go pozytywnie. 

  

 W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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