
PROJEKT 

Uchwała Nr …………… 

Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 

z dnia ………… 

 

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbica Kujawska 

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. 2021 poz. 1372 ze zm.) w związku art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 ze zm.) Rada 

Miejska w Izbicy Kujawskiej uchwala, co następuje: 

§ 1.  Przyjmuje się „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-

2024 z perspektywą do roku 2028” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

          BURMISTRZ 

        Marek Dorabiała 

 

 



Uzasadnienie 

 

Program jest wymaganym dokumentem, wg brzmienia art. 14. ust. 2 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973 ze zm.). 

W związku z utratą aktualności „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbica 

Kujawska na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019” przyjętego jako załącznik 

do Uchwały Nr XIII/92/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2012 r. 

zaszła konieczność opracowania strategicznego dokumentu, na nową perspektywę 

czasową, zgodnie z obecnie obowiązującymi dokumentacjami strategicznymi i operacyjnymi. 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2024 

z perspektywą do roku 2028” został opracowany mi.in. w oparciu o analizę stanu środowiska 

przyrodniczego, wyposażenia w infrastrukturę techniczną służącą ochronie środowiska oraz 

analizę posiadanych zasobów przyrodniczych. Przedstawiono syntetyczny opis realizacji 

dotychczas obowiązującego programu ochrony środowiska, a także nakreślono podstawowe 

problemy do rozwiązania w najbliższych latach. Wskazując cele w zakresie ochrony 

środowiska w perspektywie opracowanego dokumentu, przedstawiono również koszty 

i możliwości finansowania zadań. Zaproponowano też wskaźniki monitorowania realizacji 

zadań przewidzianych w dokumencie. Program jest zgodny z obowiązującymi przepisami 

oraz dokumentami wyższego szczebla tj. programami ochrony środowiska na szczeblu 

powiatowym i wojewódzkim. 

W toku prowadzonych prac uzyskano niezbędne uzgodnienia i opinie.  

W oparciu o art. 48, 57 i 58 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 poz. 247) Burmistrz Izbicy Kujawskiej 

wystąpił o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Izbica Kujawska na 

lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”. 

Wymienione jednostki uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu:  

• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem  

nr WOO.410.331.2021.MD z dnia 16.09.2021 r., 

• Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  w Bydgoszczy pismem 

nr NNZ.9022.1.468.2021 z dnia 08.09.2021 r. 

Mając na uwadze ww. uzgodnienia Burmistrz Izbicy Kujawskiej odstąpił 

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 

2028”.  



Realizacja Programu nie spowoduje wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi, ani 

zagrożenia dla środowiska. Ustalenia Programu nie spowodują zaistnienia oddziaływania 

transgranicznego, a przewidziane zadania będą realizowane w granicach administracyjnych 

Gminy Izbica Kujawska. Prowadzone inwestycje będą miały na celu podniesienie standardu 

obsługi mieszkańców w zakresie infrastruktury komunalnej, a prowadzone będą 

z poszanowaniem walorów i zasobów środowiska oraz przy uwzględnieniu obowiązujących 

norm prawnych. 

Program został zaopiniowany pozytywnie, bez uwag, Uchwałą Nr 493/21 Rady 

Powiatu we Włocławku z dnia 14 września 2021 r. 

Burmistrz Izbicy Kujawskiej przeprowadził konsultacje społeczne „Program Ochrony 

Środowiska dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” 

spełniając tym samym wymóg udziału społecznego w opracowaniu dokumentu. 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły jakiekolwiek uwagi lub wnioski. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 


