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UCHWAŁA NR XXXVI/175/10 

RADY GMINY RACZKI 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

w sprawie aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Raczki na lata 2009-2012 

z perspektywą na lata 2013-2016 wraz z wieloletnim "Programem usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Raczki.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 

167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 

1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) w związku z art. 18 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, 

poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 

227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 

1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

o odpadach (Dz.U z 2007r. Nr 39, poz. 251, Nr 88, poz. 587, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227, 

Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, z 2010 r. Nr 28, poz. 145) po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Zarządu Województwa Podlaskiego i Zarządu Powiatu w Suwałkach uchwala się, co 

następuje:  

§ 1. Uchwala się aktualizację Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Raczki na lata 2009-

2012 z perspektywą na lata 2013-2016 wraz z wieloletnim "Programem usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Raczki", stanowiące załączniki Nr 1 oraz Nr 2 do niniejszej uchwały,  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 

Przewodniczący  
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Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oraz art. 14 ust. 

5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, wykonując ustawowy obowiązek organ wykonawczy gminy 

sporządził projekt aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki odpadami dla Gminy Raczki na lata 2009 - 2012 

z perspektywą na lata 2013-2016" wraz z wieloletnim "Programem usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Raczki". W związku z art. 14 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska 

plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej, niż co 4 lata. Urząd Gminy przystąpił do w/w 

opracowania w 2009 r. (umowa z dnia 26 czerwca 2009 r.). Urząd opracował także "Wieloletni program 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki" (umowa z dnia 26 czerwca 2009 

r.).  

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 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.) zawiadomiono mieszkańców o możliwości zapoznania się z projektem 

aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Raczki na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2013 – 2016 wraz z wieloletnim „Programem usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Raczki” poprzez ogłoszenie Wójta Gminy Raczki z dnia 25.01.2010 r. 

wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Raczki i słupach ogłoszeniowych w Raczkach oraz 

zamieszczenie w/w projektów w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej 

Urzędu:  www.bip.raczki.pl . Zgodnie z ogłoszeniem wnioski i uwagi do wyżej wymienionych dokumentów 

można było składać w dniach od 26 stycznia 2010 r. do 15 lutego 2010 r.  

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych do organu opracowującego przedmiotowe projekty 

dokumentów nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi.  

Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób 

zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku 

z udziałem społeczeństwa, zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, zostanie dołączone do przyjętego dokumentu.  

W dniu 25 stycznia 2010 r., zgodnie z art. 46 ust. 2 i na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 

r. o udostępnieniu 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.) Urząd Gminy Raczki 

zwrócił się z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowisko. W odpowiedzi w/w organy stwierdziły:  

- w dniu 11 lutego 2010 r. Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem NZ.4151/11/10 

stwierdził, iż zachodzą okoliczności uzasadniające odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko,  

- 18 marca 2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem RDOŚ-20-WOOŚ-I-7041-1-3/10/ar 

wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

Zgodnie z art. 48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku Gminy Raczki poprzez obwieszczenie 

poinformował o udostępnieniu 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.), Wójt 

Gminy Raczki poprzez Obwieszczenie podał do publicznej wiadomości informacje o odstąpieniu od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

Zgodnie z art.17 ust. 7, pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, 

z późn. zm.) niniejszą uchwałę przygotowano po uzyskaniu opinii właściwych organów:  

- pismo Starostwa Powiatowego w Suwałkach znak: OŚR.V.7610-7/10 w sprawie uzyskania pozytywnej 

opinii Zarządu Powiatu w Suwałkach - Uchwała Nr CXXX/269/10 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 19 

kwietnia 2010 r.,  

- pismo Zarządu Województwa Podlaskiego znak: DIS.V.7614-1-1/10 z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie 

uzyskania pozytywnej opinii - Uchwała Nr 228/3502/10 z dnia 11 maja 2010 r.  

Aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki odpadami dla Gminy Raczki na lata 2009 - 2012 z perspektywą na 

lata 2013-2016 wraz z wieloletnim "Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

http://www.bip.raczki.pl/
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Gminy Raczki" spełniają wszelkie wymogi, wynikające z ustawowych zapisów, wytyczają ogólne kierunki 

działań, realizowanych poprzez konkretne zadania w określonej perspektywie czasowej.  


