
                                            UCHWAŁA NR XXXIII/224 /2009
                                        RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP

   z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie uchwalenia Wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla 17 Gmin – członków 
zawartego POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO w Jarocinie na lata 2008 – 2011
z perspektywą  na lata 2012 – 2019.

  Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591  ze zm.), w związku z art. 18 
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  (tekst jednolity z 2008 
roku Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze zm.) oraz  art. 14 ust. 6 i ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. o odpadach (tekst jednolity z 2007 roku Dz. U. Nr 39 poz.251 ze zm.) Rada Miejska 
w Książu Wlkp. uchwala, co następuje :

§ 1.  Przyjmuje  się Wspólny Plan Gospodarki  Odpadami dla 17 Gmin – członków 
zawartego  POROZUMIENIA  MIĘDZYGMINNEGO  w  Jarocinie  na  lata  2008  –  2011
z perspektywą  na lata 2012 – 2019, stanowiący aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla 
Gminy  Książ  Wlkp.,  przyjętego  Uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Książu  Wlkp.  z  dnia  18 
października  2004  roku  Nr  XX/139/2004  w  sprawie  przyjęcia  „Programu  Ochrony 
Środowiska dla Gminy Książ Wlkp.” oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Książ 
Wlkp. na lata 2004-2007 oraz z perspektywą na lata 2008-2015”, w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                            Przewodniczący
                                                                                              Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
                                                                                                     /-/  Paweł Walkowiak



Załącznik
                                                                                              do Uchwały Nr XXXIII/224/2009

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2009 roku 

AKTUALIZACJA
PLANU GOSPODARKI ODPADAMI NA LATA

2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ
NA LATA 2012-2019 ORAZ WSPÓLNY

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
DLA 17 GMIN – CZŁONKÓW ZAWARTEGO

POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO

Patrz załącznik w PDF



                               
  

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/ 224 /2009 
Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie uchwalenia Wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla 17 Gmin – członków 
zawartego POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO w Jarocinie na lata 2008 – 2011 z 
perspektywą na lata 2012 – 2019. 

Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  roku  o  odpadach  nakłada  na  gminy  obowiązek 
realizacji  celów  założonych  w  polityce  ekologicznej  państwa  oraz  przestrzeganie  zasad 
gospodarki odpadami w oparciu o uchwalone plany gospodarki odpadami. Art.  14 ust.  14 
wyżej wymienionej ustawy stanowi, że plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie 
rzadziej niż co 4 lata. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o odpadach projekt wspólnego Planu 
Gospodarki  Odpadami  dla  17  Gmin  –  członków  zawartego  POROZUMIENIA 
MIĘDZYGMINNEGO w Jarocinie na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2019, a 
więc i projekt  jego aktualizacji,  opracowują organy wykonawcze gmin. W dniu 31 marca 
2008 roku Uchwałą Nr XXII/248/08 Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwalił Plan 
Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą 
na  lata  2012  –  2019.  Powyższą  uchwałą  przeprowadzony  został  proces  aktualizacji 
dotychczasowego planu wojewódzkiego. 
Przedmiotowe działanie umożliwiło uruchomienie w kolejności procedur rozpoczynających 
prace  nad  aktualizacjami  planów  powiatowych  i  gminnych.  Obszar  Województwa 
Wielkopolskiego  został  podzielony  na  12  Zakładów Zagospodarowania  Odpadów,  w tym 
ZZO Jarocin obejmujący swoim zasięgiem 17 gmin. 
Dla  osiągnięcia  celów  założonych  w  polityce  ekologicznej  państwa  oraz  stworzenia 
zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji oraz urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska, w dniu 
07 października 2008 roku zostało zawarte POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE skupiające 
swoim zasięgiem 17 Gmin. 
W  sierpniu  2008  roku  została  wybrana  specjalistyczna  firma,  która  przystąpiła  do 
opracowania projektu Wspólnego Planu Gospodarki Odpadami.  Realizując dyspozycję  art. 
31, art. 32 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony 
Środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.), Burmistrz Książa Wlkp. 
w  dniu  06  listopada  2008  r.  zawiadomił  społeczeństwo  o  zamieszczeniu  w  publicznie 
dostępnym wykazie ogłoszenia o tym fakcie. W dniach od 06 listopada do 05 grudnia 2008 r., 
czyli w okresie podania do publicznej wiadomości zapewniono możliwość składania uwag i 
wniosków.  W  podanym  terminie  nie  wpłynęły  żadne  uwagi  i  wnioski  pochodzące  od 
społeczeństwa.  Działając na podstawie art.  39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o 
udostępnianiu informacji  o środowisku i  jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) 
przystąpiono  do  przeprowadzenia  strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko 
opracowywanego  projektu  wspólnego  planu  gospodarki  odpadami  wraz  z  prognozą 
oddziaływania  na  środowisko.  W trakcie  prowadzenia  strategicznej  oceny  oddziaływania 
projektu planu na środowisko zapewniono możliwość udziału społeczeństwa. 



Zawiadomiono ponownie o tym fakcie społeczeństwo, poprzez udostępnienie projektu planu 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu. 
W dniach od 02 lutego do 02 marca 2009 roku zainteresowane osoby mogły składać uwagi i 
wnioski do przedłożonego projektu planu. W podanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i 
wnioski od społeczeństwa. 
Jednocześnie  Burmistrz  Jarocina  na  podstawie  zawartego  POROZUMIENIA 
MIĘDZYGMINNEG oraz wypełniając  ustawowe obowiązki  w dniu  02 lutego  2009 roku 
wystąpił do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego 
Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu,  Zarządu  Województwa  Wielkopolskiego, 
Regionalnego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej  w  Poznaniu  oraz  właściwych  Zarządów 
Powiatów:  Jarocińskiego,  Gostyńskiego,  Pleszewskiego,  Poznańskiego  Średzkiego  i 
Śremskiego o zaopiniowanie  przesłanego projektu  wspólnego  planu gospodarki  odpadami 
wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko.  Odpowiednie  organy  zaopiniowały 
pozytywnie przedłożony dokument, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu 
zaopiniował  powyższy  projekt  również  pozytywnie  pod warunkiem uwzględnienia  w nim 
kilku  uwag  natury  formalnej.  Wszystkie  uwagi  zostały  przez  autora  opracowania 
uwzględnione, poprzez umieszczenie ich w opracowywanym dokumencie. 
Ostateczna wersja opracowanego Projektu Wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla 17 
Gmin – członków zawartego POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO w Jarocinie na lata 
2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2019 została przyjęta w dniu 13 maja 2009 roku 
przez wszystkich obecnych przedstawicieli  organów wykonawczych gmin wchodzących w 
skład POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO. W tym dniu obecni przedstawiciele gmin 
zaproponowali  terminy  posiedzeń  poszczególnych  rad  gmin  i  miast,  na  których  zostaną 
podjęte uchwały przyjmujące opracowany dokument. 
Biorąc powyższe pod uwagę oraz uznając za celowe i uzasadnione, przedkładam niniejszy 
projekt Uchwały Rady Miejskiej wraz z Projektem Wspólnego Planu Gospodarki Odpadami 
dla 17 Gmin – członków zawartego POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO w Jarocinie na 
lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2019. 

                                                                                  Burmistrz

                                                                          /-/ Teofil Marciniak


