UCHWALA Nr XXVIII121312014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31marca 2014r.
w sprawie przyjfcia "Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Sochocin
na lata 2013-2016 z perspektyw~ do roku 2020"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustaWX z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz'tdzie
gminnym (tekstjednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z p6Zn. zm.)
Rada Gminy Sochocin uchwala, co nast~puje:

§ 1. Przyjmuje si~ "Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Sochocin na lata
2013-2016 z perspektyw't do roku 2020" w brzmieniu okreslonym w zal'tczniku do niniejszej
uchwaly.
§ 2. Wykonanie Uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia.

UZASADNIENIE
DO UCHWALY Nr XXVIII/213/2014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie przyj~cia "Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Sochocin
na lata 2013-2016 z perspektyw~ do roku 2020"
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Oz. U. z 2013r. poz. 1232 z p6in. zm.) zwanej dalej "ustaw::t Pos" gmilllY program ochrony
srodowiska uchwala rada gminy.
W celu realizacji polityki ekologicznej panstwa, organ wykonawczy gminy sporZetdza
gminny program ochrony srodowiska (art. 17 ust. 1 ustawy Pos). Program, na podstawie
aktualnego stanu srodowiska, okresla w szczeg61nosci:
cele ekologiczne;
-

priorytety ekologiczne;

-

poziomy cel6w dlugoterminowych;

-

rodzaj i harmonogram dzialan proekologicznych;

-

srodki niezb\!dne do osi<tgni\!cia cel6w, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i srodki
finansowe.

Program ochrony srodowiska przyjmuje si\! na 4 lata z tym, ze przewidziane w nim
dzialania w perspektywie obejmuj::t kolejne 4 lata.
Zasady i tryb udzialu spoleczenstwa oraz przeprowadzania strategicznej oceny
oddzialywania na srodowisko w post\!powaniu, kt6rego przedmiotem jest sporz::tdzenie
programu ochrony srodowiska okresla ustawa z dnia 3 paidziemika 2008r. 0 udost\!pruaniu
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)
zwan::t dalej "ustaw::t oos".
Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy oos, W 6jt Gminy Sochocin skierowal wnioski
do Panstwowego Wojew6dzkiego Inspektora Sarutamego w Warszawie oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie dotycz::tce odstqpienia od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko dla Programu lub ewentualnego ustalenia
jej zakresu. Zar6wno RDOS w Warszawie (pismo z dnia 06.11.2013r. znak: WOOS
I.4.410.626.2013.DC) jak i PWIS w Warszawie (pismo z dnia 23.10.2013 znak:
ZNS.9022.1.00091.20 13 .SM) nie stwierdzili koniecznosci przeprowadzenia strategicznej
oceny oddzialywania na srodowisko, gdyz realizacja postanowien zawartych w Programie nie
spowoduje negatywnego oddzialywania na srodowisko. W zwi'tzku z tym rue bylo
koruecznosci opracowania prognozy oddzialywania na srodowisko dla "Programu Ochrony
Srodowiska dla Gminy Sochocin na lata 2013-2016 z perspektyw::t do roku 2020".
W mysl art. 17 ust. 4 ustawy Pos, W6jt Gminy Sochocin zapewnil mozliwosc udzialu
spoleczenstwa, na zasadach i w trybie okreslonych w ustawie oos. Obwieszczeniem z dnia
19.11.2013r. W 6jt Gminy Sochocin podal do publicznej wiadomosci informacj\!
o przystqpieniu do opracowania projektu Programu, 0 mozliwosci zapoznania si\! z niezb\!dn::t
dokumentacj::t oraz 0 miejscu, w kt6rym jest ona wylozona do wgl::tdu, mozliwosci skladania

"

uwag i wnioskow ze wskazaniem 21-dniowego tenninu ich skladania oraz organie wlaSciwym
do rozpatrzenia uwag i wnioskow. Obwieszczenia zostalo podane do publicznej wiadomosci
poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicmej
www.bip.sochocin.pl. na tablicy ogloszen w Urz~dzie Gminy Sochocin oraz na tablicach
ogloszen we wszystkich solectwach. Czas trwania konsultacji spolecznych okreSlono od dnia
25.11.2013r. do dnia 16.12.2013r.
W wyznaczonym tenninie wplyn'l.ll wniosek. Wniosek zlozylo Stowarzyszenie Kolo
Eko z siedzib'l. w Koloz~biu. Stowarzyszenie zaproponowalo zamieszczenie w Programie
zapisow ustalaj'l.cych minimaln'l. odleglosci pojedynczej turbiny wiatrowej 0 mocy
przekraczaj'l.cej 100 kW od zabudowail mieszkalnych i siedliskowych wynosz'l.cej nie mniej
niz 2 km oraz okreslaj'l.cych wymog uzyskania pisemnej zgody wszystkich wlascicieli
zabudowan mieszkalnych i siedliskowych, dla ktorych odleglose lokalizacji elektrowni
wiatrowej 0 mocy przekraczaj'l.cej 100 kW jest mniejsza niz 3 km.
Wniosek Stowarzyszenia zostal rozpatrzony. Trese wniosku w calosci zostala wzi~ta
pod uwag~. Wniosek nie mogl bye uwzgl~dniony poniewaz wykraczal poza ramy
wyznaczone przez art. 14 ust. 1 ustawy Pos. U zasadnieniem powyzszego rozstrzygni~cia jest
rowniez fakt, ze Program jest opracowaniem koncepcyjnym zawieraj'l.cym ogolne informacje
na temat ochrony srodowiska na terenie Gminy Sochocin, tj. charakterystyk~ Gminy, analiz~
stanu srodowiska, wskazuje cele i priorytety ekologiczne, planowane dzialania ekologiczne
i hannonogramem ich realizacji. Celem Programu rue jest okreslanie zasad ksztahowania
polityki przestrzennej Gminy ani zakresu i sposobu post~powania w sprawach przeznaczania
terenow na okrdlone cele oraz ustalanie zasad ich zagospodarowania i zabudowy. W swietle
POwyZszej argumentacji Wojt Gminy Sochocin nie mogl rozpatrzeC wniosku pozytywnie.
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 POS, projekt "Programu Ochrony Srodowiska dla
Gminy Sochocin na lata 2013-2016 z perspektyw'l. do roku 2020" zostal pozytywnie
zaopiniowany przez Zarz'l.d Powiatu Plonski ego CUchwala or 64012013 z dnia 18 grudnia
20 13r.).
W zwi'l:Zku z powyzszym przedklada

si~

projekt uchwaly w przedmiotowej sprawie.
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