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Uzasadnienie do przyjętego  
Uchwałą Nr XXV.235.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 

2020 r. „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 
2020 – 2023 z perspektywą na lata 2024 – 2027” 

 

zawierające zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej 
ustawą OOŚ, informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie przyjętego ww. 
dokumentu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. 

Podstawę prawną opracowania „Programu ochrony środowiska dla Miasta Mińsk Mazowiecki 
na lata 2020 – 2023 z perspektywą na lata 2024 - 2027”, zwanego dalej Programem, stanowi 
art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1219 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą POŚ, który nakłada na Burmistrza Miasta Mińsk 
Mazowiecki obowiązek sporządzenia programu ochrony środowiska. Dokument opracowany 
w ramach realizacji polityki ekologicznej państwa, przyjmowany jest w drodze uchwały Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki na okres 4 lat, a przewidziane w nim działania obejmują  
w perspektywie kolejne 4 lata.  

Na podstawie art. 48 w związku z art. 57 ust.1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ, Burmistrz 
Miasta Mińsk Mazowiecki wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Warszawie oraz do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
z wnioskiem o uzgodnienie możliwości odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko projektu programu. Pismem z dnia 7 września 2020 r., znak: WOOŚ-
III.410.522.2020.MM Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził opinię  
o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w dniu 16 października 2020 r. wydał 
opinię sanitarną znak: ZS.7040.434.2020, w której stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwzględniając stanowiska organów 
uzgadniających odstąpienie od procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
oraz uwarunkowania określone w art. 49 ustawy OOŚ, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu 
Programu. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki podał do publicznej 
wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 



na środowisko projektu „Programu ochrony środowiska dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 
2020 – 2023 z perspektywą na lata 2024 – 2027”. 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy POŚ projekt Programu 
przekazano do zaopiniowania organowi wykonawczemu Powiatu Mińskiego. Uchwałą Nr 
465/20 z dnia 12 października 2020 r. Zarządu Powiatu Mińskiego zaopiniował pozytywnie 
projekt „Programu ochrony środowiska dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2020 - 2023 z 
perspektywą na lata 2024 - 2027. 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki zapewnił społeczeństwu udział w tworzeniu tego 
opracowania poprzez poddanie go konsultacjom społecznym. W dniu 23 września 2020 r. 
opublikowane zostało zawiadomienie Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki o 
przeprowadzeniu konsultacji z udziałem społeczeństwa, informujące o terminie oraz sposobie 
składania uwag i wniosków do projektu dokumentu.  

Uwagi i wnioski do projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mińsk Mazowiecki na 
lata 2020 – 2023 z perspektywą na lata 2024 – 2027 można było składać do dnia 16 
października 2020 roku, w formie pisemnej, ustnie do protokołu bądź za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, na adres boi@umminskmaz.pl. W ramach konsultacji nie wpłynęły żadne 
uwagi ani wnioski. 
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