UCHWAŁA NR LXVII/323 / 10

Rady Gminy Pacanów

z dnia 22 września 2010 roku

	w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy na lata 2008- 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012– 2020 i Planu Gospodarki Odpadami Gminy na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2011-2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001r. Nr 142 poz1591 ze zmianami), art. 14 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U z 2007r. Nr 39 poz. 251 ze zmianami) art. 18 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zmianami) Rada Gminy Pacanów uchwala, co następuje:

§ 1
1.Przyjmuje się aktualizację Programu Ochrony Środowiska Gminy  Pacanów  na lata 2008 - 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012 – 2020, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
2.Przyjmuje się aktualizację Planu Gospodarki Odpadami Gminy Pacanów  na lata 2008 - 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012 – 2018, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów
`
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
 Jan Nowicki






Uzasadnienie:
Rada Gminy Pacanów uchwaliła Program Ochrony Środowiska Gminy którego integralną częścią był plan gospodarki odpadami Uchwałą Nr XXIII/112/04 z dnia 26.08.2004 r. Plany gospodarki odpadami i programy ochrony środowiska podlegają aktualizacji nie rzadziej, niż co 4 lata. 
Wykonując ustawowy obowiązek sporządzono projekt aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Pacanów  na lata 2008 - 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012 – 2018 i 2012-2020.”. 
Niniejszą uchwałę przygotowano po uzyskaniu opinii właściwych organów wskazanych w ustawie Prawo ochrony środowiska i ustawie o odpadach:
	pismo Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. znak: RLO-7651/2/09 z dnia 15.01.2009.r. w sprawie uzyskania pozytywnej opinii Zarządu Powiatu z dnia 13 stycznia 2009 r. uchwałą Nr 239/2009,
	opinia sanitarna Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach  znak: SE.V-4410/127/KK/09  z dnia 22.12.2009r.
	 pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach  znak: RDOŚ-26-WPN-0713-50/09/mk z dnia 04.01.2010,
	pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. znak: OWŚ.VI.7610/25/08z dnia 03.12.2008.r. w sprawie uzyskania  opinii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  uchwała z dnia 03 grudnia  2008 r. Nr 1372/08,


        Na podstawie aktualnego stanu środowiska i szczegółowej analizy gospodarki odpadami, określone zostały m. in. cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.  Sporządzone opracowania są zgodne z programami i planami wyższego szczebla i polityką ekologiczną państwa.

