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UZASADNIENIE  

sporządzone zgodnie z art. 42 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko  

do przyjętego Uchwałą Nr XLIII/309/2022 Rady Gminy Turawa  

z dnia 31 sierpnia 2022 r. "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 2022-2025  

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030" 

 

Zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału 
społeczeństwa podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu i o możliwościach 
zapoznania się z jego treścią wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 w/w ustawy  
i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 - w przypadku dokumentów, o których mowa  
w art. 46 i 47 cyt. wyżej ustawy.  
Uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko zawiera informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o 
tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski 
zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.   

Podstawą przyjęcia przez Radę Gminy Turawa "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Turawa na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030" jest art. 17 ust. 1 oraz  
art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1973 z późn. zm.), który stanowi iż organ wykonawczy gminy w celu realizacji polityki ochrony 
środowiska sporządza gminne programy ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte  
w strategiach, programach i dokumentach programowych.  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 cyt. wyżej ustawy Prawo ochrony środowiska przedmiotowy Program 
uchwala Rada Gminy. Program Ochrony Środowiska (POŚ) Gminy określa lokalną politykę 
środowiskową, ustala cele i zadania środowiskowe w poszczególnych dziedzinach, określa priorytety 
krótko i długookresowe, przedstawia harmonogram działań oraz źródła pozyskiwania środków na ich 
realizacje.  
Celem przygotowania Programu Ochrony Środowiska jest realizacja założeń dokumentów 
strategicznych kraju ze szczególnym uwzględnieniem Polityki Ekologicznej Państwa i Programu 
Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego, a także Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Opolskiego. 

Zgodnie z art. 17 ust. 4 cyt. wyżej ustawy Prawo ochrony środowiska w postępowaniu, 
którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska zapewnia się możliwość 
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udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonym w Ustawie z dnia 3 października 2008r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 2022-2025  
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 
przystąpiono w lutym 2022 r. W dniu 17 lutego 2022 r. Wójt Gminy Turawa Obwieszczeniem 
opublikowanym na stronie internetowej Gminy Turawa oraz BIP i wywieszonym na tablicy ogłoszeń 
poinformował  o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska. 

Dla projektu dokumentu sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko zgodnie 
z wytycznymi Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
Zakres prognozy został ustalony przez organy: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 
i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu. 

 
Program Ochrony Środowiska podlegał procedurze udziału społeczeństwa na zasadach 

określonych Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  
Zgodnie z art. 30 i w związku z art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko organ zapewnił społeczeństwu udział w postępowaniu mającym na celu 
opracowanie i przyjęcie dokumentu. W dniu 17 lutego 2022 r. Wójt Gminy Turawa Obwieszczeniem 
poinformował o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska. Natomiast 
Obwieszczeniem z dnia 7 czerwca 2022 r. Wójt Gminy Turawa zawiadomił o przystąpieniu do 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji 
społecznych projektu Programu. Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 
2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030" wraz Prognozą oddziaływania na 
środowisko został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Turawa 
(www.turawa.bip.pl), stronie internetowej Gminy Turawa (www.turawa.pl) oraz był do wglądu  
w siedzibie Urzędu Gminy Turawa ul. Opolska 39c w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa.  
Uwagi i wnioski do projektu Programu można było składać w terminie: od dnia 9 czerwca 2022 r. do 
dnia 30 czerwca 2022 r. (21 dni): 

 w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, 
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ug@turawa.pl,  
 ustnie do protokołu w budynku Urzędu Gminy Turawa ul. Opolska 39c w Referacie  Gospodarki 

Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pokój 43) w godzinach pracy 
urzędu:pon.8.00-16.00, wt.-pt. 7.00-15.00, tel. 77 4212 072 wew. 123. 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. Z przeprowadzonych konsultacji 
społecznych projektu dokumentu został sporządzony protokół.  

 
Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska Projekt Programu podlegał 

procedurze opiniowania przez:  Zarząd Powiatu Opolskiego - "Uchwała Zarządu Powiatu Opolskiego 
z dnia 15.06.2022 r. w sprawie wydania opinii do projektu programu ochrony środowiska dla Gminy 
Turawa" - opinia pozytywna. 
  Dodatkowo projekt dokumentu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został 
pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (pismo znak 
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wooś.410.2.20.2022.MO z dnia 22.06.2022 r. - opinia pozytywna ) i Opolskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu (pismo znak NZ.9022.1.31.2022.JG z dnia 
04.07.2022 r.) - opinia sanitarna pozytywna). Wymóg przeprowadzenia procesu opiniowania wynika  
z  Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która 
stanowi, iż organ opracowujący projekt planu/programu poddaje projekt wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko opiniowaniu przez właściwe organy tj. Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.  
 

Opracowanie Programu Ochrony Środowiska zostało wykonane w oparciu o aktualne 
Wytyczne Ministerstwa Środowiska do programów ochrony środowiska tj. „Wytycznymi do 
opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska”.   

 
W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa zostały określone cele i zadania  

w następującym zakresie: ochrony klimatu i powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, 
gospodarowania wodami, gospodarki odpadami, ochrony gleb, ochrony przyrody, ochrony przed 
hałasem, oddziaływania elektromagnetycznego i edukacji ekologicznej. Program zawiera zadania 
własne oraz zadania koordynowane, w tym określone przez podmioty wymienione w dokumencie. 
Cele i działania Gminy Turawa planowane do realizacji w ramach w/w Programu wynikają  
z założonych zadań w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turawa. Zadania bieżące gminy będą 
realizowane w ramach wydatków bieżących oraz w zależności od potrzeb i programów finansowych 
bądź uruchomienia funduszy zewnętrznych obejmujących wskazane zadania. 

 

 

 

 

Z up. WÓJTA 

/-/ MARIA BOCHAŃSKA  

       ZASTĘPCA WÓJTA 
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