
Uchwała Nr XXVIII/181/ 2005 

Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 27 stycznia 2005r.

w sprawie: Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pleszew.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia  2001r.  Prawo ochrony środowiska (Dz.  U. Nr 62,  poz.  627 ze zmianami).  Rada
Miejska w Pleszewie uchwala co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2005-
2007  z  perspektywą  na  lata  2008  -  2011  w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik  do
niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

 

§ 3. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



U Z A S A D N I E N I E 

Do uchwały Nr XXVIII/181/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005r.

Obowiązujące od 1 października 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62,

poz.  627)  nakłada  na  gminę  obowiązek  opracowania  gminnego  Programu  Ochrony

Środowiska. Program dla Miasta i Gminy Pleszew opisuje zagadnienia dotyczące:

§ ochrony  wód  (zapewnienie  odpowiedniej  jakości  użytkowej  wód,  racjonalizacja

zużycia wody, właściwa gospodarka wodno-ściekowa),

§ ochrony gleb,

§ racjonalnego  użytkowania  zasobów  naturalnych  (zmniejszenie  zużycia  energii,

surowców i materiałów, wzrost udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych,

ochrona zasobów kopalin),

§ prowadzenia skutecznej akcji edukacyjno-informacyjnej gwarantującej powodzenie

realizacji wyżej wymienionych działań, oraz

§ gospodarki odpadami.

Zagadnienia  dotyczące  gospodarki  odpadami  zostały  zawarte  w  odrębnym

opracowaniu pod nazwą Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pleszew, który jest

częścią Programu Ochrony Środowiska.

Celem Planu Gospodarki Odpadami jest przedstawienie wytycznych do reorganizacji

systemu  gospodarki  odpadami  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Pleszew.  Zawarte  w  nim

rozwiązania  organizacyjne  oraz  logistyczno  -  techniczne  przyczynią  się  do  właściwego,

zgodnego z wymogami ochrony środowiska, zagospodarowania powstających odpadów. 

Program  Ochrony  Środowiska  uzyskał  pozytywną  opinię  Zarządu  Powiatu

Pleszewskiego został  tym samym spełniony wymóg art.  17  ust.  2  pkt.  3  ustawy „Prawo

Ochrony Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 roku.

Pozytywną  opinię  w  zakresie  Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Miasta  i  Gminy Pleszew

wyraził  również  Zarząd  Województwa  Wielkopolskiego  /art.14  ust.  7  pkt  4  ustawy  „o

odpadach” z dnia 27 kwietnia 2001 roku/.


