
 

                                              U C H W A Ł A    NR 250/XXIV/2013 

                                                  RADY MIASTA MILANÓWKA 

                                                           z dnia 26 lutego 2013 r. 

 

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Milanówka      

na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2019 roku 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm.) oraz  art. 18 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 1 

 i art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 

25, poz. 150 z późn. zm.)- Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się Gminny Program Ochrony Środowiska dla Miasta Milanówka na lata             

2012 – 2015 z perspektywą do 2019 roku. 

 

                                                                   § 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

                                                                   § 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

mgr Maria Sobczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   UZASADNIENIE 

 

Do uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta   

Milanówka  na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2019 roku. 

 

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki 

ekologicznej państwa, sporządza gminny program ochrony środowiska.  

Program Ochrony Środowiska to jeden z podstawowych dokumentów koordynujących 

działania na rzecz ochrony środowiska w gminie.  

 

Poprzedni „Program Ochrony i Kształtowania Środowiska Miasta Milanówka wraz z Planem 

Gospodarki Odpadami na lata 2004 – 2011”, przyjęty uchwałą Nr 160/XVI/04 Rady Miasta 

Milanówka z dnia 18 czerwca 2004 r. stracił swą ważność. Nie przystąpiliśmy do jego 

aktualizacji i opracowaliśmy nowy dokument z uwagi na zmianę przepisów odnośnie 

zniesienia obowiązku tworzenia gminnych planów gospodarki odpadami, który poprzedni 

Program zawierał. 

 

Gminny Program Ochrony Środowiska dla Miasta Milanówka na lata 2012 – 2015 

 z perspektywą do 2019 roku,  uwzględnia podstawowe zasady polityki ochrony środowiska 

Unii Europejskiej i Polityki Ekologicznej Polski. Opracowanie podejmuje główne kierunki 

działań tj. ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych miasta, poprawa stanu środowiska             

i jakości życia Mieszkańców, racjonalne gospodarowanie energią i dostępnymi zasobami, 

zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej, wzmocnienia systemu zarządzania ochroną 

środowiska w gminie.  

Zgodnie z przepisami ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji                   

o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm), zapewniono możliwość 

udziału społeczeństwa oraz organizacji społecznych w konsultacjach społecznych na zasadach 

i w trybie określonym w w/w ustawie. 

Gminny Projekt Ochrony Środowiska dla Miasta Milanówka na lata 2012 – 2015                    

z perspektywą do 2019 roku został  zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Powiatu 

Grodziskiego. 

Uwagi zgłoszone podczas konsultacji zostały uwzględnione w wersji ostatecznej 

opracowania. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Ochrony Środowiska dla Miasta Milanówka na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2019 roku 

uznaje się za uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przygotowała: Monika Mielcarek 

 


