
UCHWAŁA NR XXXVI/293/22 
RADY GMINY BEDLNO 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bedlno na lata 2022-2025 
z perspektywą do 2029 r.” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2022 r., poz. 559,583, 1005, 1079 i 1561) w związku z art. 17 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269 oraz 
z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088 i 2127), Rada Gminy Bedlno uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bedlno na lata 2022-2025 z perspektywą do 
2029 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Anna Ratajczyk 
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Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bedlno na lata 2022-
2025 z perspektywą do 2029 r.” 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1973 ze zm.) organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ochrony 
środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, 
uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa 
w art. 14 ust. 1. Stosownie do art. 18 ust. 1 ww. ustawy programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala 
odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy. 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bedlno na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 r.” został 
sporządzony w celu określenia aktualnego stanu środowiska, wskazania celów środowiskowych, a także 
wyznaczenia zadań umożliwiających ich realizację w perspektywie wieloletniej.  

W oparciu o przepisy 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 2022 r. poz. 1029 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem znak 
WOOŚ.411.257.2022.AJa z dnia 27 lipca 2022 r. oraz Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
pismem znak ŁPWIS.NSOZNS.9022.472.2022.PD z dnia 14 września 2022 r. odstąpili od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Bedlno na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 r.”. Przedmiotowy projekt programu został pozytywnie 
zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Kutnowskiego pismem znak RŚ.601.1.2022 z dnia 20 lipca 2022 r. 

Zgodnie z art. 30 i art. 39 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 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) przeprowadzono konsultacje społeczne Programu. 
Do przedmiotowego projektu programu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. 

Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejsze uchwały uznaje się za uzasadnione. 
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