
/PROJEKT/ 
 

Uchwała Nr …………….. 
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia ……………………... 
 

w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Ustrzyki Dolne za lata 2016-2018” 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 
r. poz. 1396 z późn. zm.), Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Przyjmuje się „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ustrzyki 
Dolne za lata 2016-2018” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

  
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           



Uzasadnienie 

do Projektu Uchwały Nr ………….. 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia ………….. 

w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Ustrzyki Dolne za lata 2016-2018” 

 

 

Zapis art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 

jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.), nakłada na organ gminy obowiązek 

sporządzenia programów ochrony środowiska, jako realizację polityki ekologicznej 

państwa. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, polityka ta jest prowadzona na podstawie 

strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1295). 

Uchwałą Nr XXXV/469/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 

2017 r. został przyjęty Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ustrzyki Dolne na lata 

2016-2025. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska organ 

wykonawczy gminy co 2 lata sporządza i przedkłada radzie gminy raport z wykonania 

programu ochrony środowiska w celu skontrolowania stanu realizacji zadań 

zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska.  

Zakres raportu obejmuje: 

- wykaz priorytetów ekologicznych przyjętych w Programie Ochrony Środowiska,  

- wykaz zrealizowanych przedsięwzięć wraz z poniesionymi kosztami, 

- wnioski z monitoringu realizacji Programu, 

- wskazanie głównych zagrożeń w realizacji Programu. 

Zasadniczym zadaniem dla wykonania raportu była analiza realizacji celów, 

priorytetów i w konsekwencji działań jakie stały przed samorządem gminnym 

w dziedzinie ochrony środowiska. Ich podjęcie i wykonanie miało na celu realizację 

międzynarodowych zobowiązań naszego kraju, a w szczególności podjętych 

w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 

 Raport odnosi się do działań podjętych dla realizacji zadań i celów 

w następujących zagadnieniach: 

- Klimat, 

- Zasoby wód powierzchniowych, 

- Zasoby wód podziemnych, 

- Gospodarka wodno-ściekowa, 

- Stopień zawodociągowania, 

- Systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków, 

- Rezerwaty Przyrody, 

- Parki Krajobrazowe, 

- Obszary Chronionego Krajobrazu, 

- Obszary Natura 2000. 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia podjęcie niniejszej uchwały jest 

uzasadnione. 


