
UCHWAŁA  NR XIV/121/04

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY

z dnia 18 czerwca 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska miasta ChełmŜy na lata

2004 - 2010 z perspektywą na lata 2011 – 2020 wraz z Planem Gospodarki Odpadami

miasta ChełmŜy na lata 2004 – 2010 z perspektywą na lata 2011 – 2020.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. osamorządzie

gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.18 ust.1 ustawy z dnia

27 kwietnia 2001r. Prawo ochronyśrodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z późn.zm.) oraz art.14

ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628 z późn.zm.)

uchwala się co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się Program OchronyŚrodowiska miasta ChełmŜy na lata 2004 – 2010

z perspektywą na lata 2011 – 2020, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oraz

Plan Gospodarki Odpadami miasta ChełmŜy na lata 2004 – 2010 z perspektywą na lata    2011

– 2020, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy.

  § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

Krzysztof Zduński



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

do Uchwały Nr XIV/121/04 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 18 czerwca 2004 r. w

sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska miasta ChełmŜy na lata

2004 - 2010 z perspektywą na lata 2011 – 2020 wraz z Planem Gospodarki Odpadami

miasta ChełmŜy na lata 2004 – 2010 z perspektywą na lata 2011 – 2020.

Stosownie do art.17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska

(Dz.U. z 2001 Nr 62, poz.627 z póź.zm.) organy wykonawcze gmin w celu realizacji polityki

ekologicznej państwa, sporządzają gminne Programy OchronyŚrodowiska. Ponadto zgodnie

z art.14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.628

z póź.zm.) tworzy się gminne Plany Gospodarki Odpadami w celu racjonalnego

zagospodarowywania odpadów. Przedmiotowy Plan Gospodarki Odpadami stosownie

do w/w ustawy będzie stanowić część gminnego Programu Ochrony Środowiska.

Zgodnie z w/w przepisami Program OchronyŚrodowiska wraz z Planem Gospodarki

Odpadami musiał zostać zatwierdzony przez Radę Miejską ChełmŜy w terminie do 30

czerwca 2004r. 

W dniu 17 kwietnia 2003r. zostało zawarte Porozumienie ze Starostą Toruńskim

w sprawie partycypacji w kosztach wykonania w/w Programu iPlanu dla miasta ChełmŜy.

Następnie w dniu 24 czerwca 2003r. został zawarty aneks do w/w porozumienia, który

określił wykonawcę przedmiotowych opracowań tj. Biuro Usług Technicznych,

Projektowania i Realizacji Inwestycji Toruński Klub Technika NOT Toruń, oraz wysokość

udziału w partycypacji w kosztach opracowań przez gminę miasto ChełmŜa tj. 7.505,88zł

brutto z VAT,.

W grudniu 2003r. w/w firma dostarczyła projekty przedmiotowych opracowań, które

przez kolejne trzy miesiące podlegały konsultacjom – odbyto kilka spotkań, nad treścią

projektów Programu i Planu tj. poprawiane lub korygowane były błędy merytoryczne,

wprowadzane były nowe zagadnienia lub usuwane zbędne, które nie miały zastosowania

np. do gmin miejskich oraz poprawianie były błędy piśmienne.



Pod koniec kwietnia 2004r. firma NOT z Torunia, przedstawiła ostateczne wersje

projektu Programu OchronyŚrodowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami, które następnie

zostały przekazane do uzgodnień tj.

1. Pogram OchronyŚrodowiska - do zaopiniowana przez Marszałka Województwa

Kujawsko – Pomorskiego oraz prze Starostę Powiatu Toruńskiego.

2. Plan Gospodarki Odpadami – do zaopiniowany przez Marszałka Województwa Kujawsko

– Pomorskiego.

Mając na uwadze powyŜsze uzasadnione jest uchwalenie Programu Ochrony

Środowiska Miasta ChełmŜy na lata 2004-2010 z perspektywą na lata 2011 – 2020 oraz Planu

Gospodarki Odpadami Miasta ChełmŜy na lata 2004 – 2010 z perspektywą na lata 2011 –

2020, które są niezbędne do prowadzenia racjonalnej polityki w zakresie ochronyśrodowiska

i gospodarki odpadami oraz obowiązek posiadania których wynika z ustawy Prawo ochrony

środowiska i ustawy o odpadach.


