
/PROJEKT/ 

 

 

UCHWAŁA Nr  / /20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

W RZESZOWIE 

z dnia   2020 r. 

 

w sprawie uchwalenia  

Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2023  

z Perspektywą do 2027 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.  

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) 

 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
 
Uchwala się Program Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego  

na lata 2020-2023 z Perspektywą do 2027 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, 

który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

 

Traci moc uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XLVI/781/17 z dnia  

27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Województwa 

Podkarpackiego na lata 2017-2019 z Perspektywą do 2023 r., wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko.  

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

     



UZASADNIENIE 

 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w celu realizacji polityki ekologicznej 

państwa, zobowiązany jest do sporządzenia wojewódzkiego programu ochrony 

środowiska. Obowiązek ten wynika z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2020 r., poz. 1219 t.j.), 

natomiast zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, wojewódzki program ochrony 

środowiska uchwala sejmik województwa. 

Projekt Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska na lata 2020-2023  

z Perspektywą do 2027 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został 

przekazany do zaopiniowania Ministrowi Środowiska (zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 1 

ustawy Prawo ochrony środowiska) oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie i Podkarpackiemu Państwowemu Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Sanitarnemu na podstawie art. 54 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. z 2020 r. poz. 283 t.j.). 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy, przeprowadzono konsultacje społeczne 

projektu Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska wraz z prognozą 

oddziaływania projektu na środowisko. W ramach konsultacji społecznych, które 

trwały od dnia 11 sierpnia 2020 r. do dnia 12 września 2020 r., nie wniesiono 

żadnych uwag. 

Po zakończeniu procesu opiniowania i konsultacji, przeanalizowaniu 

i uwzględnieniu opinii i wniosków Ministra Środowiska, Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska i Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego opracowano ostateczną wersję projektu Programu Ochrony Środowiska 

na lata 2020-2023 z Perspektywą do 2027 r. wraz z Prognozą oddziaływania  

na środowisko.  

 

Wobec powyższego podjęcie przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 

przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 
 


