UchwałaNr 20134/201l
Zarządu Powiatu Białobrzeskiego
z dnia 30 sierpnia2011r.
w Śprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Programu Ochrony Środorviska
i Planu GoŚpodarki Odpadami dla Gnriny Radzanów
l^ |ata' fol2-2015
z uwzględnieniemlat20l6 -2019,
Na podstawiealt' 4 ust. 1 pk 13 i ań. 32 ust' 1 ustawy z dnia 5 częrwca 1998r.
o samoŹądziepowiatowym (Dz. U. z 200 1 I. Nr 14f poz. 7592 z póź' ml.), ań. 14 ust. 7 pl.t 4
(Dz. U. z 2010 r. Nr 185,poz. 1243z póż'.zm.)
lrsta1ły
z dnia 27 kwietnia2001r.o odpadacl,t
oraz ań. 17 ust' 2 pkt 3 tlstawyz dnia 27 kwietnia2001 r' Prawo ocfuonyśrodowiska(Dz' U.
z 2008r. Nr 25 poz. I50 z póź.z\\1.) ZarządPowiafuBiałobrzeskiego
uchwalaco następuje:

$1
1'opiniuje się poz}.tywnieplojekt aktualizacji Progamu ochrony Środowiska i P1anu
Gospodarkiodpadamidla Gminy Radzanów na iata2012-2015z rrwzględnieniem
lat 20162()19.
2. Projekt aktualizacji Programui Planu o któĄtn mowa w ust. 1 aajduje się w dokumentacji
wydziafu Rolnictwa, Leśnictwa i ochrony Srodowiska starostwaPowiatowego
w BiałobŹegach'

$2
Wykonanie uchwały powier.za się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa' Leśnict\ła
rt Bialobrzegach
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$3
wchodfiw życiez dniempodjęcia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 14 ust 14 ustawy z drna 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz U.
z 2010 r' Nr 785' poz. 1243 z póź. znt.) pluly gospodarkiodpadamipodlegająattualizacji nie
va.dz\ej liż co 4 lata. wg afi 14 ust' 6 tej ustawy plan gospodarki odpadami stanowi część
prognmu ochlony środowiska.
Na podstawieafi. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy o odpadachoraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
27 kwietnia2001 r. Prawo ocbronyśrodowiska(Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 f póż'.zm.)
projekty gminnych programów ockony śrcdowiskai planów gospodarki odpadami podlegają
zaopiniowaniuprzez organwykonawczy powiatu.
w związl.u z powyższym organ wykonawczy gminy
\-_

organowi

wykonawczemu

powiatu-

Zavądolti

Wójt Gminy Radzanów pzedłożył
Powiatu

w dniu 30 częrwęa 20|7 r. projekt aktualizacji Programu
i

Gospodarki odpadani dla Gmirry Radzanów
lat 20|6 -20|9do zaopiniowania.
z unzg|ędoieniem
Planu

BiałobŹeskiego

ochrony
na

Środowiska

|ata 2012-2015

Zgodnie z przepisami olgan wykonawczy powiafu udziela opinii w terminie nie dfuższym
niŻ 2 miesiące od dnia otŹymania plojęldu (a1t' 14 ust. 8 ustawy
o odpadach).

