UCHWAŁA Nr XIX/124/2004
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łowickiego oraz
Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, zm.:Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1688, Dz.U. z 2002 r.
Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz.
1055) oraz art.17 ust.1, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, zm.: Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229,
Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz.984, M.P. z 2002 r. Nr
49, poz. 715, Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz.1271, Dz.U. z 2002 r. Nr 233, poz.1957,
Dz.U. z 2003 r. Nr 46, poz.392, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.721, Dz.U. z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Dz.U. z 2003 r. Nr 175, poz.1693, Dz.U z 3003 r. Nr 162, poz. 1568,
Dz.U. z 2003 r. Nr 190, poz.1865, M.P. z 2003 r. Nr 50, poz. 782, M.P. z 2003 r. Nr
50, poz.783, Dz.U. z 2003 r. Nr 217, poz.2124, Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz.177, Dz.U.
z 2004 r. Nr 49, poz.464, Dz.U. z 2004 r. Nr 70, poz. 631, Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.
880, Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959) oraz art. 14 ust.1, 5 i 6 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz.628, zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr
41, poz. 365, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz.984, Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz.1671,
Dz.U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz.959), Rada Powiatu
Łowickiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Program Ochrony Środowiska Powiatu Łowickiego oraz Powiatowy
Plan Gospodarki Odpadami stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:
Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) organ wykonawczy powiatu,
w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza powiatowy program
ochrony środowiska. Program ten w oparciu o art. 18 ust.1 w.w. ustawy uchwala rada
powiatu.
Zgodnie także z art. 14 ust.1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.
z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) projekt powiatowego planu gospodarki
odpadami opracowują organy wykonawcze powiatu. Art. 14 ust. 6 w.w. ustawy
określa, iż powiatowy plan gospodarki odpadami stanowi część programu ochrony
środowiska i tworzony jest w trybie i na zasadach określonych w przepisach o
ochronie środowiska.
Program ochrony środowiska jest dokumentem określającym cele i zadania
administracji państwa i samorządów w zakresie ochrony środowiska, rozsądnej i
racjonalnej gospodarki jego zasobami. Cele te są zgodne z „II Polityką Ekologiczną
Państwa”, która została przyjęta przez Sejm. W polityce ekologicznej państwa
ustalono cele i zadania niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego
społeczeństwa i gospodarki, które wymaga nie tylko działań zabezpieczających przed
niekorzystnym wpływem na środowisko działalności gospodarczej, ale także
racjonalnej gospodarki zasobami środowiska – wodą, powierzchnią ziemi, czystością
powietrza, w aspekcie jakości życia człowieka, a także zachowania stanu przyrody.
Program Ochrony Środowiska Powiatu Łowickiego charakteryzuje obecny stan oraz
zasoby środowiska na terenie powiatu. Określa podstawowe kierunki, cele i zakres
działań w zakresie ochrony środowiska na lata 2004 - 2011. Definiuje także
przedsięwzięcia priorytetowe z zakresu ochrony środowiska na terenie powiatu.
Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Łowickiego stanowi część Programu Ochrony
Środowiska. Plan gospodarki odpadami charakteryzuje aktualny stan gospodarki
odpadami w powiecie. Obejmuje także przedsięwzięcia, których celem jest
zagospodarowanie odpadów z najlepszym możliwym efektem ekologicznym. Plan
określa prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami oraz założone cele i
działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami. Określa
strategiczne cele, projektowany system gospodarki odpadami oraz przedsięwzięcia
inwestycyjne i organizacyjne. Plan gospodarki odpadami pełni ważną rolę, gdyż
zgodnie z art. 16 ustawy o odpadach, jedynie przedsięwzięcia związane z
unieszkodliwianiem odpadów ujęte w planie gospodarki odpadami, mogą być
realizowane z udziałem środków z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
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