PROJEKT
UCHWALA
Rady Gminy Popielow
zdnia .4?:.Qi> ..... 2010 r.
w sprawie uchwalenia Aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Srodowiska, w tym
Aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.
U. z 2008 r. Nr 25 , poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056,
Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106,
Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145) w
zwiazku z art. 14 ust. 6 i ust. 14 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, Nr 88, poz. 587,
z 2008 r. Nr 199, poz. 122, Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, z 2010 r. Nr
28, poz. 145) po zaopiniowaniu projektu Aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Srodowiska, w tym
Aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami przez Zarza_d Wojewodztwa Opolskiego, Zarza^d
Powiatu Opolskiego, Dyrektora Regionalnego ZarzajJu Gospodarki Wodnej, Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Opolu oraz Pahstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu a
takze po przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko i zapewnieniu mozliwosci
udziatu spoteczeiistwa, na zasadach i w trybie okreslonych w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udost?pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeiistwa w ochronie srodowiska
orazo ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pozn. zm.), Rada
Gminy Popielow postanawia, co nast?puje:
§1
1. Uchwala si? Aktualizacj? Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Popielow na lata
2008-2011 z perspektywa^ do roku 2015, stanowia^cqzalqcznik nr 1 do uchwaty.
2. Uchwala si? Aktualizacje, Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Popielow na lata 2008
- 2011 z perspektywq do roku 2015, stanowi^cqzatqcznik nr 2 do uchwaly.

§2

Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Popielow.
§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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Haaca.
Opracowal:
Referat ITR
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 uchwalita Program Ochrony Srodowiska i Plan Gospodarki
Odpadami Uchwa^ Nr XXVI/211/2005 Rady Gminy w Popielowie z dnia 25 czerwca 2005 r.
Wykonujqc ustawowy obowia^zek organ wykonawczy gminy sporza^dzit projekt aktualizacji ,,Programu
Ochrony Srodowiska z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z perspektywa, na lata 20122015 dla Gminy Popielow" wraz z prognoza, oddziatywania na srodowisko. Zgodnie z wyzej
zacytowanav ustawy plany gospodarki odpadami i programy ochrony srodowiska podlegaja, aktualizacji
nie rzadziej, niz co 4 lata. W zwiazku z tym Urza_d Gminy przystapit do w/w opracowania (umowa z
dnia11.06.2008r.).

Dla przedmiotowego projektu dokumentu zgodnie z art.46 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o
udoste_pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
oraz ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz.U. z 2008 r. Mr 199, poz. 1227 z pozii. zm.)
przeprowadzono poste_powanie w sprawie strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko, ktore
objejo:
1. Uzgodnienie stopnia szczegotowosci informacji zawartych w prognozie oddziatywania na
srodowisko.
2. Sporza^dzenie prognozy oddziatywania na srodowisko.
3. Uzyskanie wymaganych ustawa_opinii.
4. Zapewnienie udziatu spoteczenstwa w poste_powaniu.
Niniejsze projekty dokumentow poddane zostaty procedurze opiniowania i zostaty pozytywnie
zaopiniowane przez:
- Zarza^d Wojewodztwa Opolskiego
- Zarza^d Powiatu Opolskiego
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu
- Paristwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu
- Dyrektora Regionalnego Zarz^du Gospodarki Wodnej.
Zgodnie z art.17 list. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z pozn. zm) zapewniono mozliwosc udziatu spoteczenstwa w poste,powaniu
dotycza_cym sporz^dzanego programu ochrony srodowiska na zasadach i w trybie okreslonym w
ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udoste,pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz.U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227 z pozn. zm.).
lnformacje_ o sporzajdzonym projekcie dokumentu oraz mozliwosci zapoznania sie. z jego trescia.
i wnoszeniu wszelkich uwag i wnioskow, podano do publicznej wiadomosci poprzez
wywieszenie na tablicy ogtoszen tutejszego urze_du gminy oraz umieszczenie na stronie internetowej
urze_du gminy Popielow w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podczas poste_powania nie wniesiono zadnych uwag i wnioskow do opracowanego projektu
dokumentu.

