
UCHWAŁA Nr              /2011  /projekt/ 

Rady Gminy w Żabia Wola 

z dnia 20 września 2011 r. 

w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Żabia 

Wola na lata 2011 – 2014 z perspektywą do 2018 roku” 

 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958)  

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Uchwala się aktualizację „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Żabia Wola stanowiącą 

załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Raport z wykonania aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Żabia Wola na 

lata 2011 – 2014 z perspektywą do 2018 roku” będzie przedstawiany Radzie Gminy co dwa 

lata. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr              /2011 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 20 września 2011 r. w 

sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Żabia 

Wola na lata 2011 – 2014 z perspektywą do 2018 roku” 

 

Rada Gminy w Żabiej Woli uchwaliła Program Ochrony Środowiska Uchwałą Nr 5/2005 z 

dnia 2 lutego 2005 r. Program ochrony środowiska podlega aktualizacji nie rzadziej, niż co 4 

lata. Wykonując ustawowy obowiązek Wójt gminy sporządził projekt aktualizacji „Programu 

Ochrony Środowiska dla gminy Żabia Wola na lata 2011 – 2011 z perspektywą do 2018 

roku”.  

Na podstawie aktualnego stanu środowiska określone zostały m. in. cele i priorytety 

ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do 

osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.  

Wyznaczone cele i kierunki działań, jakie należy podjąć w zakresie ochrony środowiska, 

przedstawione zostały w harmonogramie realizacji przedsięwzięć na lata 2011-2014  

Program ochrony środowiska podejmuje zagadnienia dziedzictwa przyrodniczego, 

racjonalnego użytkowania zasobów przyrody, surowców, materiałów i energii oraz poprawy 

jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. Zagadnienia te są analizowane w 

odniesieniu do zasadniczych komponentów środowiska, a więc: przyrody i krajobrazu, lasów, 

gleb, kopalin, wód podziemnych, wód powierzchniowych i powietrza oraz skutków 

bytowania i prowadzenia działalności przez człowieka, czyli hałasu, pól 

elektromagnetycznych i awarii. Przy opracowywaniu programu, położono nacisk na poprawę 

stanu świadomości ekologicznej oraz edukację ekologiczną mieszkańców gminy. 

Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Żabia Wola na lata 2011 – 2014 z 

perspektywą do 2018 roku” odpowiada wymogom wynikającym z ustawowych zapisów. 


