
UCHWAŁA Nr XXVIII/510/12 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 26 listopada 2012 roku 

 

 

 

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego 
na lata 2012-2015 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Uchwala się Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata  
2012-2015, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 listopada 2012 roku 

 

 
Samorząd województwa w celu realizacji polityki ekologicznej państwa zobowiązany 

jest do opracowania wojewódzkiego programu ochrony środowiska. Obowiązek ten wynika  
z zapisu art. 17 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.). 

Uchwałą Nr LI/731/2002 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 lipca  
2002 roku został uchwalony Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na 
lata 2002-2010 definiujący cele ekologiczne i szczegółową listę priorytetowych 
przedsięwzięć na lata 2002-2005 oraz kierunki działań do 2010 roku.  

Uchwalony uchwałą Nr XLIX/737/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 
5 lipca 2010 roku Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 
2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019 należy traktować jako wypełnienie obowiązku 
aktualizacji istniejącego Programu, a więc odniesienie jego celów i niezbędnych działań do 
aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, członkostwa Polski w UE oraz stanu środowiska.  

Przystąpienie do przygotowania Programu Ochrony Środowiska Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2012-2015 oznacza opracowanie kolejnej aktualizacji istniejącego 
Programu, która uwzględnia zmiany w zakresie ustawodawstwa i dokumentów 
programowych związanych z ochroną środowiska.  

Dla realizacji tego celu Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 2402/2012 
dnia 30 sierpnia 2012 roku przyjął projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 
Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2015 i realizując zapisy ustawowe postanowił 
przekazać właściwym organom administracji publicznej do zaopiniowania i uzgodnienia oraz 
zapewnić możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie  
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. 

Po zakończeniu procesu konsultacji oraz przeanalizowaniu opinii i uzgodnień 
opracowano ostateczną wersję Programu. 

Wobec powyższego realizując kompetencje wynikające z art. 18 ust. 1 ustawy Prawo 
ochrony środowiska podjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego niniejszej 
uchwały jest uzasadnione. 

 

 
 


