Informacja
z dnia 04.10.2019 r.
dotycząca udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest
sporządzenie projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Józefów na
lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026
Burmistrz Józefowa realizując obowiązek wynikający z art. 21 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) informuje, iż sporządzono
projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Józefów na lata 2019 – 2022
z perspektywą do roku 2026, stanowiący aktualizację Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Józefów na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 roku (aktualizacja
2011) przyjętego uchwałą Nr XXI/152/12 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 30
sierpnia 2012 roku.
Podstawą prawną opracowania programu jest art. 17 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.
zm.), który stanowi, iż organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ochrony
środowiska, sporządza gminny program ochrony środowiska, uwzględniając cele
zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mową w
ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1295).
Dokument zawiera charakterystykę gminy i ocenę stanu środowiska na terenie
gminy Józefów z uwzględnieniem dziesięciu obszarów przyszłej interwencji: ochrona
klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne,
gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby,
gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze
oraz zagrożenia poważnymi awariami. Dodatkowo przedstawiono potencjalne
możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. Analizę oparto
o najaktualniejsze dane charakteryzujące poszczególne obszary. Dokonano również
oceny realizacji celów poprzedniego programu ochrony środowiska dla gminy oraz
analizy SWOT obszarów problemowych. Dla obszarów wymagających interwencji
określono cele, kierunki interwencji oraz zadania, mające wpłynąć na poprawę
danego komponentu.
W ramach Programu stworzono harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
strategicznych działań proekologicznych na lata 2019-2022 oraz wskazano możliwe
źródła finansowania zaplanowanych zadań.
W dniu 11.09.2019r. w trybie art. 48 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku (….) wystąpiono z wnioskiem do organów opiniujących o możliwość
odstąpienia od prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
W dniu 04.10.2019r., w trybie art. 17 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy, w celu
zaopiniowania
przedmiotowy Projekt został przekazany Zarządowi Powiatu
w Biłgoraju.
Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz
Józefowa zaprasza do zapoznania się z opracowanym projektem Programu.

Sporządzony Projekt w dniu 4 października 2019 r. został wyłożony do wglądu
w Urzędzie Miejskim w Józefowie, w Wydziale Gospodarczym przy ul. Kościuszki
37, pok. 2, w godzinach 7:30 – 15:30 oraz udostępniony na stronie BIP, w zakładce
władze burmistrz zawiadomienia.
Uwagi i wnioski można składać od 4 października do 1 listopada 2019 r. w formie
pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej
bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na
adres jozefow@ejozefow.pl. Formularz zgłaszania uwag - do pobrania.
Organem rozpatrującym uwagi i wnioski jest Burmistrz Józefowa.
Uwagi, które wpłyną po terminie pozostaną bez rozpoznania.
Agnieszka Czarnecka
Naczelnik Wydziału Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Józefowie

