
UCHWAŁA NR XXXVI/265/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Sochocin  

na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Sochocin 

na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

UCHWAŁY NR XXXVI/265/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE  

z dnia 16 grudnia 2021 r.  

w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Sochocin  

na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”. 

 

„Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Sochocin na lata 2021-2024  

z perspektywą do roku 2028” został opracowany zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) uwzględniając część strategii 

„Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” dotyczących ochrony środowiska. Jest on 

podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska na terenie 

miasta i gminy. Zawiera cele i zadania, które powinna realizować gmina w celu ochrony 

środowiska w swoich granicach administracyjnych.  

Podstawowym celem sporządzania i uchwalania programu ochrony środowiska (POŚ) 

jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) 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 JST. 

Zakres i stopień szczegółowości Prognozy oddziaływania na środowisko „Programu 

ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Sochocin na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 

2028” wynika z art. 51 ust. 2 ustawy 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 r. poz. 247 ze zm.) i został uzgodniony                                 

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo z dnia 04.10.2021 r. 

znak: WOOŚ-III.411.255.2021.JD) oraz Mazowieckim Państwowym Wojewódzkim 

Inspektorem Sanitarnym w Warszawie (pismo z dnia 29.07.2021 r. znak:  

ZS.7040.297.2021.BS).  

Projekt Programu wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko został poddany 

opiniowaniu przez w/w organy oraz Zarząd Powiatu Płońskiego. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo z dnia 06.12.2021 r. znak: WOOŚ-

III.410.628.2021.JD), Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie 

(pismo znak: ZS.7040.378.2021.BS) oraz Zarząd Powiatu Płońskiego (uchwała nr 825/2021       

z dnia 14.09.2021 r.) zaopiniowali pozytywnie przedmiotowe dokumenty.  

Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin, zgodnie z art. 39 w/w ustawy zapewnił 

możliwość udziału społeczeństwa w opracowywaniu POŚ i Prognozy podczas konsultacji 

społecznych, które trwały od dnia 22.09.2021 r. do dnia 13.10.2021 r. W terminie 21 dni od 

daty podania do publicznej wiadomości obwieszczenia o rozpoczęciu procesu opiniowania 

społecznego przedmiotowych dokumentów, nie wniesiono uwag i wniosków do projektów 

Programu i Prognozy. 

W związku z powyższym uzasadnieniem przedkładam uchwałę w sprawie przyjęcia 

„Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Sochocin na lata 2021-2024                                

z perspektywą do roku 2028”. 
            

                      

  
 


