
 
Uchwała Nr XXVIII/195/2013  

Rady Gminy Sońsk 
z dnia 27 lutego 2013 roku 

 
 

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Sońsk na lata 2012-2015 z 
perspektywą do roku 2019. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (t.j. z 2008 Dz.U. Nr 25, poz. 150 ze zm.) - Rada Gminy Sońsk uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. 

Uchwala się Programu Ochrony Środowiska Gminy Sońsk na lata 2012-2015 z perspektywą do 
roku 2019” stanowiącą załącznik do uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sońsk.  
 

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr XXIII/158/2005 Rady Gminy Sońsk z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie 
uchwalenia: „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sońsk” oraz “Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Sońsk”.  

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 

Przewodniczący  
Rady Gminy Sońsk 

Krzysztof Niesłuchowski 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 
do uchwały Nr XXVIII/195/2013 Rady Gminy Sońsk  z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie 

uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Sońsk na lata 2012-2015 z perspektywą do 
roku 2019”. 

 

 

Projekt Programu „Ochrony Środowiska Gminy Sońsk na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 

2019” został sporządzony przez Wójta Gminy Sońsk, w celu realizacji polityki ekologicznej 

państwa, zgodnie  z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy Program ochrony 

środowiska jest aktualizacją dokumentu, przyjętego uchwałą Nr XXIII/158/2005 Rady Gminy 

Sońsk z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia: „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy 

Sońsk”oraz “Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sońsk”.  

Zgodnie z art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z art. 17  ust. 4 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008 Dz.U. Nr 25, poz. 150 ze zm.) 

zapewniono możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ww. 

ustawach, w postępowaniu, którego przedmiotem było sporządzenie niniejszego Programu Ochrony 

Środowiska Gminy Sońsk na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019. Wójt Gminy Sońsk 

Obwieszczeniem z dnia 5 grudnia 2012 r. zawiadomił społeczeństwo o możliwości zapoznania się z 

projektem dokumentu. Obwieszczenie zostało zamieszczone: 

1) na stronie internetowej www.sonsk.biuletyn.net  oraz www.sonsk.pl 

2) na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu 

3) w Tygodniku Ciechanowskim nr 50 z dnia 11 grudnia 2012 r. 

Uwagi i wnioski do projektu Programu można było składać do 2 stycznia 2013 r., tj. w ciągu 21 dni. 

Projekt Programu uzyskał pozytywną opinie znak WOOŚ-I.410.640.2012.ARM z dnia 26 listopada 

2012 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie odstąpienia od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu Programu. 

Ponadto projekt Programu został zaopiniowany pozytywnie uchwałą nr 9/2013 Zarządu Powiatu 

Ciechanowskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. Uzyskane opinie  i stanowiska organów uwzględniono 

przy konstruowaniu ostatecznej wersji Dokumentów.  

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  

 


