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Projekt zlo\ony przez Burmr.str za
Miasta Kola

UCTTWALA Nr ....................
RADY MIEJSKIEJ W KOLE

2drua....,....

2020r.

w sprawie przyjgcia "Programu Ochrony Srodowiska dla Miasta Kolo na lata2019-2022 z perspektyw4
do roku 2026t1,

Na podstawie art.7ust. I pkt 1, art. 18ust.2pkt 15ustawy zdnia Smarca 1990r. osamorz4dzie
gminnym (tj. Dz. U. 201,9, poz.506), wzwiqzku zart.lTust.l iart. 18ust. lustawy zdnia
27 kwiefrtia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (tj. Dz.U. 22019 r. poz,1396) po uzyskaniu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Wielkopolskiego Pafrstwowego
Wojew6dzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Zarzqdu Powiatu Kolskiego, Rada Gminy
Miejskiej w Kole uchwala, co nastgpuje :
$ 1. Przyjmuje sig "Program Ochrony Srodowiska dla Miasta Kolo na lata 2019-2A22
z perspektyw4 do roku2026", w brzmieniu stanowi4cymza*qcznik Nr 1do niniejszej Uchwaty.
$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta Kola.
$ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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Uzasadnienie do

UCHWALY Nr .............,2020
RADY MIEJSKIEJ W KOLE

w sprawie przyjgcia "Programu Ochrony Srodowiska dla Miasta Kolo na lata2019-2022
z perspektyw4 do roku 2026".
Projekt ,,Programu Ochrony Srodowiska dla Miasta Kolo" zostal sporz4dzony w celu rcalizacji
Srodowiska, uwzglgdniaj4c cele zawarte w strategiach, programach
i dokumentach programowych o kt6rych mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz.U, z\Al7tt poz.1376ze zm.). Obowiqzek wykonania
gminnego Programu ochrony Srodowiska wynika z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony Srodowiska (Dz. U. 22019r. poz. 1396).

polityki ochrony

Program ochrony Srodowiska okreSla zadania wlasne gminy, atakhe diagnozE problem6w
Srodowiska na terenie Gminy Miejskiej Koto. Zgodnie z obowiqzuj4cym prawem w tym zakresie
Burmistrz Miasta Kola zapewfil udzial spoleczeristwa w opracowaniu ,,Programu Ochrony
Srodowiska dla Miasta Kolo", na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 3 paildziemika 2008r.
oudostgpnianiu informacji o5rodowisku ijego ochronie, udziale spoleczeirstwa wochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzia$wania na Srodowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081).

Zgodnie zart.39ust. 1ww. ustawy dokumenty zostaty wylozone

do wgl4du.

Wdniu

20 listopada 2019r, opublikowane zostalo obwieszczenie o mozliwofici zapoznania sig z tre6ci4
dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego w Kole orazna tablioy ogloszerl
w siedzibie Urzgdu Miasta w Kole. Uwagi i wnioski do projektu Programu mofuna bylo sklada6 do
dnia 12 grudnia 2019r, tj. w ci4gu 2l dri, w formie pisemnej, ustnie do protokolu bqdh zapomoc?
poczty elektronicznejbez koniecznoSci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na
adres: srodowisko@kolo.p1. We wskazanym terminie nie wptyngly hadne uwagi od mieszkarlc6w

gmlny.

Projekt Programu uzyskal pozytywn4 opinig Wielkopolskiego Paristwowego Wojew6dzkiego
Inspektora Sanitarnego wPoznaniu pismem: DN-NS.9011.1136.2019 zdnia l}paLdziemrka
20I9t. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem: WOOIII.410.487.2019,AM.4 zdnia 15 listopada 2019l Projekt Programu zostal zaoprniowany przez
organ wykonawczy powiatu (Uchwala nr 0025.53.70.2019 z dnia3D paLdzienrka20t9r,).
W zwiqzku zpowyhsrym podjgcie niniejszej uchwaly jest zasadne.

BURTzYIZ
Krzysztof Witkowski
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