
UCHWAŁA NR XLVIII/320 /2010 
RADY MIEJSKIEJ W KSI ĄŻU WLKP.  

 
z dnia 18 października 2010 roku 

 

w sprawie „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Książ Wlkp. na lata 
2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016” oraz „Prognozy Oddziaływania na 
Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Książ Wlkp. na 
lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016” 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 2 i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia      
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz 
art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. 
uchwala, co następuje: 

 

§1. Uchwala się „Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Książ Wlkp. 
na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016” oraz „Prognozę Oddziaływania na 
Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Książ Wlkp. na lata 
2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”, w brzmieniu określonym odpowiednio  
w załączniku nr 1 i 2 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały nr XLVIII/ 320  /2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 
października 2010 roku 

 
 Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), organ wykonawczy gminy 
zobowiązany jest do sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska, w ramach 
realizacji polityki ekologicznej państwa. 
 „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Książ Wlkp.” został podjęty Uchwałą Nr 
XX/139/2004 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 października 2004 r. w sprawie 
przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Książ Wlkp.” oraz „Planu Gospodarki 
Odpadami dla Gminy Książ Wlkp. na lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata 2008 – 2015”. 
Uchwałą nr XXXIII/224/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2009 r. 
przyjęto „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.”. Obecnie aktualizacji wymaga „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Książ 
Wlkp.”. 
 Program zawiera cele do osiągnięcia w perspektywie długoterminowej, priorytetowe 
kierunki działań związanych z ochroną środowiska do roku 2012 z perspektywą na 4 kolejne 
lata oraz szczegółowy wykaz zadań do realizacji. Zadania zostały przedstawione w formie 
harmonogramu czasowo-kosztowego, w którym podano termin realizacji, koszty poniesione 
dotychczas przez gminę oraz możliwe zewnętrzne źródła finansowania. 
 Opracowane projekty „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Książ 
Wlkp. na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016” oraz „Prognozy Oddziaływania 
na Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Książ Wlkp. na lata 
2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016” zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska  
zostały poddane opiniowaniu przez ustawowo właściwe organy. Zapewniono również udział 
społeczeństwa w ich opracowaniu poprzez ich udostępnienie z możliwością składania do nich 
uwag i skarg.  
 Zgodnie z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 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 z późn. zm.) do Programu 
Ochrony Środowiska wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, w tym wypadku Prognozy oddziaływania na środowisko. 
 W związku z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione. 
 
 
                                                                                                    Burmistrz 
                                                                                         /-/ Teofil  Marciniak 
 

 


