
PODSUMOWANIE 

 
do uchwały w sprawie przyjęcia „Program Ochrony Środowiska dla Gminy 

Gorzyce na lata 2021- 2024 z perspektywą na lata 2025-2028” 

 

 

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

Środowiska, organ 

wykonawczy gminy w celu realizacji polityki ochrony środowiska sporządza 

„Program Ochrony Środowiska” uwzględniając cele zawarte w strategiach, 

programach i dokumentach programowych. 

           Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, ustala 

cele i zadania oraz programy zarządzania środowiskiem, odnoszące się do 

aspektów środowiskowych. Głównym celem sporządzonego Programu 

Ochrony Środowiska jest dążenie do poprawy aktualnego stanu środowiska 

na terenie gminy, ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń na 

środowisko, ochrona i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne 

gospodarowanie jego zasobami. „Program” służy również realizacji celów na 

poziomie regionalnym, które zostały przyjęte w dokumentach 

strategicznych na poziomie krajowym. 

 Projekt „Programu” został poddany procedurze strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. Uzgodniono brak potrzeby przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach (znak pisma: 

WOOŚ.410.6.2021.AB z dnia 20 stycznia 2021 r.) Dokument został 

pozytywnie zaopiniowany przez Starostę Wodzisławskiego (znak pisma: 

WOS.602.2.2021 z dnia 15 lutego 2021 roku). Wójt Gminy Gorzyce poprzez 

Obwieszczenie podał do publicznej wiadomości informację o braku 

konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko. 

          Zapewniono udział społeczeństwa w opiniowaniu projektu Programu 

Ochrony Środowiska. Projekt dokumentu został przekazany do konsultacji 

społecznych. Wyznaczono termin na składanie uwag i wniosków do 

projektów ww. dokumentów. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne 



uwagi i wnioski. Program jest zgodny z założeniami wynikającymi z 

dokumentów strategicznych na szczeblu unijnym, krajowym, wojewódzkim 

oraz lokalnym. Planowane działania przewidziane do realizacji dotyczą 

wszystkich dziedzin ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju i wpłyną pozytywnie na zdrowie mieszkańców, środowisko oraz 

walory naturalne Gminy. Będą bezpośrednio wpływać na poprawę jakości 

środowiska poprzez działania z zakresu wdrażania narzędzi podnoszących 

efektywność zarządzania środowiskiem, wymiany źródeł ciepła na 

ekologiczne, zwiększenie efektywności oczyszczania ścieków, usprawnienie 

funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi, edukacji ekologicznej. 
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