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Załącznik Nr 4 

do uchwały Nr XLII/375/10 
Rady Gminy Łańcut 

z dnia 15 września 2010 r. 
 
 
 

 
Uzasadnienie do „Programu Ochrony Środowiska  

dla Gminy Łańcut na lata 2008-2011  
z uwzględnieniem lat 2012-2015” 

 
 

 Sporządzone na podstawie na podstawie art. 42 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r.  
Nr 199 poz. 1227/. 
 Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
/t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm./ Wójt Gminy Łańcut w 2008 r. 
sporządził projekt „ Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łańcut na lata 2008-2011 
z uwzględnieniem lat 2012-2015.” 

W dniu 22.10.2008 r. zwrócono się z prośbą do Wojewody Podkarpackiego  
w Rzeszowie o odstąpienie od przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na 
środowisko.  
 Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie pismem z dnia 13.11.2008 r. 
poinformował, Ŝe na podstawie przekazanych przez Gminę Łańcut informacji nie jest 
moŜliwe ustalenie skali oddziaływania na środowisko w/w programu. 
 W dniu 20.11.2008 r. uznając, Ŝe realizacja postanowień w/w projektu 
dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko ponownie 
zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie  
o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
Jednocześnie z podobną prośbą zwrócono się do Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, oraz do Zarządu Powiatu w Łańcucie w celu 
wydania stosownej opinii. 

W dniu 12.12.2008 r. Starostwo Powiatowe w Łańcucie przekazało uchwałę  
Nr 358/2008 Zarządu Powiatu Łańcuckiego w sprawie pozytywnego zaopiniowania 
projektu „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łańcut”. 
 W dniu 2.01.2009 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 
w opinii sanitarnej wydał uzgodnienie w zakresie sanitarno-higienicznym o odstąpieniu 
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łańcut na lata 2008-2011  
z uwzględnieniem lat 2012-2015”. 
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W dniu 23.02.2009 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
poinformował, iŜ z dniem wejścia w Ŝycie ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r.  
Nr 199 poz. 1227/ projekty niniejszych dokumentów podlegają procedurze 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 46 pkt 
3 i art. 50 w/w ustawy.  

Działając na podstawie art. 57 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie zaopiniował negatywnie wniosek Wójta Gminy Łańcut  
o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łańcut na lata 2008-2011  
z uwzględnieniem lat 2012-2015” i równocześnie nałoŜył obowiązek sporządzenia 
Prognozy oddziaływania na środowisko. 

W nawiązaniu do powyŜszego pisma Wójt Gminy Łańcut wniósł do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie kolejne uzasadnienie 
wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia procedury strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska. 
Uzasadnienie dotyczyło m.in.  

1. Literalnego zapisu ustawy ,w której Program Ochrony Środowiska nie został 
numeratywnie wymieniony (wymieniono tam : projekty polityk, strategii, planów 
lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, 
gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, 
turystyki i wykorzystywania terenu). 

2. Informowano, iŜ realizacja Programu ochrony środowiska z załoŜenia sprzyja 
poprawie lub przynajmniej utrzymaniu jakości poszczególnych elementów 
środowiska. Wskazane w w/w. piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji w niektórych 
miejscowościach gminy po pierwsze jest działaniem mającym słuŜyć 
wyeliminowaniu niekontrolowanego zrzutu ścieków do środowiska (ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych oraz podziemnych), po wtóre 
budowa samej kanalizacji została zaliczona na podstawie § 3 pkt. 72a) 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko dla których moŜe być sporządzany raport  
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dla tych inwestycji będzie 
prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowych. 

3. Poinformowano równieŜ, Ŝe art. 48 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji  
o środowisku zezwala na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla projektów dokumentów stanowiących 
niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych juŜ dokumentów lub projektów 
dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy (projekt Programu 
dotyczy jedynie Gminy Łańcut). 
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W dniu 15.05.2009 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
podtrzymał swoje stanowisko w sprawie obowiązku sporządzenia Prognozy 
oddziaływania na środowisko projektu programu. 

W dniu 20.04.2010 r. zwrócono się ponownie do organów opiniujących z prośbą 
o zaopiniowanie projektu „ Prognozy oddziaływania na środowisko i projektu  
„Programu ochrony środowiska dla Gminy Łańcut na lata 2008 – 2011  
z uwzględnieniem lat 2012 – 2015”.  

W dniu 12.05.2010 r. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
w Rzeszowie w opinii sanitarnej zaopiniował pozytywnie w zakresie sanitarno-
higienicznym projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łańcut na lata  
2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015”. 

W dniu 31.05.3010 r. Starostwo Powiatowe w Łańcucie przekazało uchwałę  
Nr 674/2010 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie 
pozytywnego zaopiniowania projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu 
dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łańcut na lata 2008 – 20011  
z uwzględnieniem 2012-2015” 

W dniu 12.07.2010r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
poinformował, iŜ w sprawie zaopiniowania w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Łańcut na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem 2012-2015” wraz z Prognozą 
oddziaływania na środowisko , opiniuje projekt Programu , bez wnoszenia uwag. 

W prowadzonym postępowaniu zapewniono udział społeczeństwa – w myśl art. 
39,40,41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku. W tym celu w dniu 
02.08.2010r. Wójt Gminy Łańcut podał do publicznej wiadomości informację , Ŝe został 
opracowany projekt: „Programu ochrony środowiska dla gminy Łańcut na lata 2008 –
2011 z uwzględnieniem lat 2012–2015”wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 

Informacja o projekcie programu została zamieszczona na stronie internetowej 
Gminy Łańcut, w bip, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Sołectwach,  
a takŜe w prasie. Z projektem dokumentu moŜna było zapoznać się w Urzędzie Gminy 
Łańcut, I piętro, pokój 17, w godzinach pracy urzędu od 800 – 1500. 

Poinformowano równieŜ, Ŝe istnieje moŜliwość składania do Wójta Gminy 
Łańcut uwag i wniosków do projektu programu w terminie od  4 – 25 sierpnia 2010 r. tj. 
przez 21 dni , oraz, Ŝe uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie 
do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym , o którym mowa w ustawie  
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym . Uwagi lub wnioski złoŜone po 
w/w terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania. 

 W powyŜszym terminie społeczeństwo nie wniosło do postępowania Ŝadnych 
wniosków i uwag. 

 
  Na podstawie art. 14 ust. 1, 2, 3 i art. 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
o odpadach (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z poen. zm.) zgodnie z uchwałą 
Walnego Zgromadzenia Związku Komunalnego „Wisłok” Nr III/VII/38/04 z dnia 16 
grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia „Związkowego Planu Gospodarki Odpadami” oraz 
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obowiązkiem nowelizacji PGO pismem z dnia 20.05.2008 r. Związek Komunalny 
„Wisłok” przesłał porozumienie dotyczące aktualizacji w/w ZPGO. 
 Wraz z podpisanym porozumieniem Wójt Gminy Łańcut przekazał do siedziby 
Związku Komunalnego „Wisłok” ankietę dotyczącą gospodarki odpadami dla Gminy 
Łańcut. 
 Pismem z dnia 17.10.2008 r. Związek Komunalny „Wisłok” poinformował Wójta 
Gminy Łańcut, Ŝe ze względu na opóźnienia związane z uchwaleniem Powiatowych 
Planów Gospodarki Odpadami i obowiązkiem zgodności Związkowego Planu 
Gospodarki z Powiatowym PGO nastąpi opóźnienie w realizacji ZPGO. W związku  
z zaistniałą sytuacja niezbędne było opracowanie nowej ankiety zawierające dane 
aktualne na XII 2008 r. 
  Pismem z dnia 20.10.2009 r. Związek Komunalny „Wisłok” poinformował 
Wójta Gminy Łańcut, Ŝe ze względu na opóźnienia związane z uchwaleniem 
powiatowych Planów Gospodarki Odpadami ( rzeszowskiego i strzyŜowskiego)  
i obowiązku uzyskania opinii, co do zgodności Związkowego Planu Gospodarki 
Odpadami z Powiatowymi PGO nastąpi opóźnienie w ostatecznej realizacji ZPGO. 
Opracowanie i przyjęcie ZPGO zostanie przesunięte na koniec 2009, natomiast 
uzyskanie kompletu opinii na początek roku 2010. 
 W dniu 21.07.2010 r. Związek Komunalny „Wisłok” przesłał uchwaloną na 
walnym Zgromadzeniu Związku Komunalnego „Wisłok” wersję aktualizacji ZPGO 
(uchwała Nr IV/XIII/63/10 z dnia 23 czerwca 2010 r.). ZPGO na lata 2010 – 2013 
uwzględnia uwagi opiniujących: Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie, Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w 
Rzeszowie. 
 W prowadzonym postępowaniu zapewniono udział społeczeństwa na podstawie 
art. 39, 40, 41 i art. 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./. W tym 
celu w dniu 2.08.2010 r. Wójt Gminy Łańcut podał do publicznej wiadomości 
informację, Ŝe został opracowany projekt: „ Związkowy Plan Gospodarki Odpadami dla 
gmin Związku Komunalnego „Wisłok” aktualizacja na lata 2010 – 2013”. Informacja  
o projekcie planu została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Łańcut, w bip, na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Sołectwach, oraz w prasie. Z projektem 
dokumentów moŜna było zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, I piętro, pokój 17,  
w godzinach pracy Urzędu od 800 – 1500. 
 Dodatkowo poinformowano, Ŝe istnieje moŜliwość składania do Wójta Gminy 
Łańcut uwag i wniosków do projektu Planu w terminie od 4 – 25 sierpnia 2010 r. tj. 
przez 21 dni. 
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym. Uwagi lub wnioski złoŜone po w/w terminie zostaną 
pozostawione bez rozpoznania. 
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 W wyznaczonym terminie społeczeństwo nie wniosło do postępowania Ŝadnych 
wniosków i uwag. 

 


