
        -projekt- 

 

UCHWAŁA NR …………  

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

 

 z dnia ………... 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gołdap na lata 

2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” za lata 2018-2019. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Gołdapi, Rada Miejska w Gołdapi  uchwala,  

co następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gołdap na lata 2018-2021  

z perspektywą na lata 2022-2025”za lata 2018-2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                 

                                                                                                Wojciech Hołdyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do projektu uchwały  

w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gołdap na lata 

2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” za lata 2018-2019. 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r.  

poz. 1219 z późn. zm.) - dalej ustawy poś - organ wykonawczy gminy, co 2 lata sporządza raport z wykonania 

Programu Ochrony Środowiska, który przedstawia Radzie Miejskiej. 

Zapis art. 17 ust. 1 ustawy poś, nakłada na organ gminy obowiązek sporządzenia programu ochrony środowiska, 

jako realizację polityki ekologicznej państwa. Polityka ta określa, w szczególności, cele ekologiczne, priorytety 

ekologiczne, poziomy celów długoterminowych, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki 

niezbędne do osiągnięcia celów w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. Rola i znaczenie 

raportu z wykonania programu ochrony środowiska są istotne dla samorządu lokalnego w kontroli realizacji 

przyjętych uchwałą zobowiązań w zakresie zmniejszania zagrożeń środowiskowych na własnym terenie. 

Uchwałą Nr LX/387/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29.06.2018 r., został przyjęty Program Ochrony 

Środowiska dla Gminy Gołdap na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025. Zaistniała zatem ustawowa 

konieczność przygotowania raportu z jej wykonania. Mając powyższe na uwadze, przedłożony zostaje Radzie 

Miejskiej w Gołdapi Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gołdap. 


