Uchwała Nr 21/ 88/2011
Zarządu Powiatu Namysłowskiego
Z dnia 18 lipca 2011r.
w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów na
lata 2011-2014” oraz projektu „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Świerczów na lata 2011
– 2014”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150
z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity
Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala co
następuje:
§1
Pozytywnie opiniuje się projekt „Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów na lata 20112014” oraz projekt „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Świerczów na lata 2011 – 2014”, które
obejmują swoim zasięgiem obszar Gminy Świerczów i stanowią załącznik nr 1 do uchwały, pod
warunkiem uwzględniania uwag przedstawionych w załączniku nr 2 do uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu.
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Załącznik do uchwały Nr 21/88/2011

Zarządu Powiatu Namysłowskiego
z dnia 18.07.2011r.

ZAŁĄCZNIK NR 2
I. W przedłoŜonym projekcie „Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów na lata 2011 –
2014” powinny zostać uwzględnione następujące uwagi:
1. W części I – Charakterystyka stanu aktualnego:
a) w punkcie 5.5.4. Wody powierzchniowe, s. 100 oraz s. 165:
– Plan gospodarowania wodami dorzecza Odry został opracowany oraz przyjęty uchwałą
Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011r. i ogłoszony w Monitorze Polskim Nr 40, poz. 451
z dnia 27 maja 2011 r. Zapisy powyŜszego Planu naleŜy uwzględnić przy opracowywaniu
przedmiotowych dokumentów.
2. W części II – Program działań:
a) w punkcie 3.3. Ochrona przed hałasem, s. 175:
– konieczność zgłaszania organowi ochrony środowiska instalacji stanowiących źródła
promieniowania została juŜ nałoŜona m.in. na operatorów telefonii komórkowej ustawą
prawo ochrony środowiska.
b) Brak ujętego zadania z Powiatowego Programu Ochrony Środowiska – tabela 42 – cel
średniookresowy – Ochrona przyrody i krajobrazu – zadanie: „Zakup sprzętu do utrzymania
terenów zieleni i parków wiejskich”.
II. W przedłoŜonym projekcie „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Świerczów na lata 2011 –
2014” powinny zostać uwzględnione następujące uwagi:
1. W rozdziale nr 4.4, s.24:
– składowisko odpadów w Fałkowicach nie przyjmuje odpadów. Obecnie jest w fazie
zamykania.
2. w rozdziale 7, s. 52:
- mają być cele tworzenia planu gminnego, a nie powiatowego.
3. w rozdziale 10.1, s. 66:
- opisano gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które uległy
likwidacji z dniem 01.01.2010r.
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