
PROJEKT
UCHWALA

Rady Gminy Popielow
z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Popielow na lata 2012-2015 z
perspektywq do roku 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz.
U. z 2013 r. poz. 594) w zwi^zku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr
171, poz. 1056, Nr199, poz. 1227, Nr223, poz. 1464, Nr227, poz. 1505;z2009r. Nr19, poz. 100, Nr
20, poz. 106, Nr79, poz. 666, NM30, poz. 1070, Nr215, poz. 1664; z2010 r. Nr21, poz.104, Nr 28,
poz. 145, Nr40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018, NM52, poz. 1019, Nr
182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr. 249, Nr 1657; z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94,
poz. 551, Nr99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060, Nr224, poz. 1341; z
2012 r. poz. 460, poz. 951, poz. 1342, poz. 1513; z 2013 r. poz. 21, poz. 139, poz. 165 ) Rada Gminy
Popielow uchwala, co nastepuje:

§1

Uchwala sie ..Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Popielow na lata 2012-2015 z perspektywa. do
roku 2019" stanowia_cy zat^cznik do niniejszej uchwafy.

§2

Wykonanie uchwafy powierza sie Wojtowi Gminy Popielow.

§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Radca Pjrawny Wojt

Opracowat:
Ref. Inwestycji, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

opielow

yriski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony
Srodowiska, Rada Gminy Popielow uchwalila Program Ochrony Srodowiska i Plan Gospodarki
Odpadami Uchwala, Nr XXVI/211/2005 Rady Gminy w Popielowie z dnia 25 czerwca 2005 r. oraz
uchwata, Nr XLI/281/2010 z dn. 27.05.2010 r. Rada Gminy Popielow uchwalita Aktualizacje Gminnego
Programu Ochrony Srodowiska, wtym Aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.

Wykonuj^c ustawowy obowiqzek organ wykonawczy gminy sporzqdziJ projekt ,,Programu Ochrony
Srodowiska dla Gminy Popielow na lata 2012-2015 z perspektywa_ do roku 2019" wraz z prognozq
oddziatywania na srodowisko. Zgodnie z wyzej zacytowanq ustawy programy ochrony srodowiska
podlegaj^ aktualizacji nie rzadziej, niz co 4 lata. W zwi^zku z tym UrzaxJ Gminy przystqpil do w/w
opracowania.

Dla przedmiotowego projektu dokumentu zgodnie z art.46 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
oraz ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pozii. zm.)
przeprowadzono postepowanie w sprawie strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko, ktore
objeio:



1. Uzgodnienie stopnia szczegotowosci informacji zawartych w prognozie oddziatywania na
srodowisko.
2. Sporzadzenie prognozy oddziatywania na srodowisko.
3. Uzyskanie wymaganych ustawa opinii.
4. Zapewnienie udziatu spoteczeristwa w postepowaniu.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 iipca 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednoiity Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z pozn. zm) zapewniono mozliwosc udziatu spoteczeristwa w postepowaniu
dotyczacym sporzaxizanego programu ochrony srodowiska na zasadach i w trybie okreslonym w
ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziaie
spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz.U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227 z pozn. zm. ).

informacj? o sporzadzonym projekcie dokumentu oraz mozliwosci zapoznania sie z jego trescia
i wnoszeniu wszelkich uwag i wnioskow, podano do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na
tabiicy ogtoszeri tutejszego urzedu gminy oraz umieszczenie na stronie internetowej urze_du gminy
Popieioww Biuletynie Informacji Publicznej.

Podczas postepowania nie wniesiono zadnych uwag i wnioskow do opracowanego projektu
dokumentu.


