
  PROJEKT 

Uchwała  Nr XXIII/156/09 

Rady  Powiatu  Opolskiego 

z dnia 25 czerwca 2009 r. 

 

 

 

w sprawie „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska”  
 

          Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 

(Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 6 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)  

i  art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 

poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Opolskiego uchwala: 

 

 

                                                                 § 1 

 

 „Program Ochrony Środowiska  dla powiatu opolskiego na lata 2008-2011  

z perspektywą do roku 2015” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu opolskiego na lata 

2008-2011 z perspektywą do roku 2015”, w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszej 

uchwały.  

 

                                                                 § 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

 

                                                                 § 3 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROJEKT 

UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie  

„Powiatowego Programu ochrony Środowiska” 
 

Uchwałą Nr XX/141/2005 Rady Powiatu Opolskiego z dnia  24 lutego 2005 roku został 

przyjęty „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2004-2007                z 

uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu 

Opolskiego”. 

 W myśl art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 

25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.      o odpadach (Dz.U. 

Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami, podlegają 
aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.                                         

W celu realizacji polityki ekologicznej państwa jak i spełnienia obowiązku nałożonego w art. 17 

ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz w art. 14 ustawy o odpadach, Zarząd Powiatu sporządza 

powiatowy program ochrony środowiska, którego część stanowi powiatowy plan gospodarki 

odpadami  uwzględniający nie tylko wymagania, o których mowa w art. 14 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, ale również wymagania zgodności z planami wyższego szczebla w myśl  art. 14 ust. 6 

w/w ustawy o odpadach. Sporządzony Powiatowy program ochrony środowiska wraz z planem 

gospodarki odpadami jest uchwalany przez Radę Powiatu (art. 18 ust. 1 ustawy Prawo ochrony 

środowiska). 

Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego” zgodnie z art. 17 ust 2 ww. ustawy 

Prawo ochrony środowiska został zaopiniowany przez Zarząd Województwa Opolskiego. Natomiast 

projekt „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Opolskiego” zgodnie z art.14. ust. 7 pkt 3 i art. 14 

ust. 12a ww. ustawy o odpadach został zaopiniowany przez Zarząd Województwa Opolskiego, organy 

wykonawcze gmin z terenu powiatu oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

Ponadto przeprowadzono postępowanie w sprawie procedury strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko w/w projektów. Po uzgodnieniu z właściwymi organami, zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji    o środowisku, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, 

poz. 1227 z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny w Opolu uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko wymienionych powyżej projektów dokumentów. 

Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego” wraz z „Planem Gospodarki 

Odpadami dla Powiatu Opolskiego” są opracowaniami zgodnymi z dokumentami wojewódzkimi 

przyjętymi Uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego                     

Nr XVII/193/2008 z dnia 31 marca 2008 r.  pn. „Program Ochrony Środowiska Województwa 

Opolskiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r.” wraz  

z „ Aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego”, a ich zakres  

i zawartość merytoryczna umożliwia realizację polityki ekologicznej kraju, województwa  

i powiatu. 

 

                                                                                                                                          

 


