
U.hwata Nr xXxV/27612018
Rady Gminy Kolaczkowo
z dńia 27 malca 20L8 r.

W sprawie: przyjęcia ,,Programu ochrony środowiska dla Gminy Kołaczkowo
na laża 20L7-2020 z per§pektywą do roku 2024".

Na podstaw]c nrt 1E Ust, 2 pkt 15 u!tn,r\/ ż dn.r E nlłrcn 19,']0 r.

o 5anTorządżje 8nr nnym iDż, U, 2017 p.Ju. 1875 ze żln.], \ł żWąl(u l art, 17 ust 1

i art. 18 ust, 1 ustd\,Vy Z dn a 27 (u/]etnl; 2001 r Prnwo ochlo|Y Środolv sk;
(Dż, U 2017 poż,519 że żm,), Rada Gmlny KołacżkoW/o (l.hWa e, co na5tępLlje]

§ 1.

PrZy]mu]e 5lę ,,Program ochroly ślodoWi5(a d n Gm Iy i(o]dc:ko,,,ro llij nta 2017 2020
ż perspektywą do rok! 2024" W brżmlen u okreŚ onym \"/ żałą.żl (Ll do ninle]sZe] uchW.ly,

§ 2,

Traci moc UchWała Nr XV l/119//2004 Ra.],/ Gm ll! ](ol.].Zkot/o . .iIj i 2ł.08,2004 l
!V 5praWie uchWa en]a prcijrimu o.hron\i,j odo!!i!kir d . G]llilri ](o]aal](o,"Vc,

§ 3,

Wykonanle uchwały po!4/ierza 5ię \\ó]to!r' Gm ny Kołnczi(oY,ro

§4.
ch Wała Wchodżl W życ e l dniem pod]ę.]a,

Ą ńvl/" t -l..-la D



użasadnienie
Do Uchwały Nr XXXVl276/2078

Rady Gminy Kolaczkowo
ż dńia 27 malca 20L8 r,

W sprawie: przyjęcia ,,Pro8ramu o€hrony środowiska dla
na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024",

Gm]ny l(ołacżkoWo

Pro8rnm jcst !!ynlngen|r'm c.rIl lle l!e]]. .,l]cl] l r r i|Zrlj,cn i:m ari, 14, ust 2

ustawy ż dnla 27 (Wietllla 2001 r Pra!.,,oo.]rlony5lol]U|iL ]1!l l.]. U 20-i7, poZ,519żelm,i
W ZWiążkL] ż up]yWellr orll5U dot,/chcża5 L] l]i-]nr ilLr]ącego Pr!gr.mU och ony'

środo\łi5(a ża5Zia lon]ecZność opraaoWall !r icgo jtrite3jc]le!,o dolunel]|Lr
na noWą pe15pekty\łę cża5o\r./ą, Zgodaieżobecne L]iJo!\] ąa,-]]ąc/r]-] do(!Lllleltaa].]:]
strateg cZnymi opera1:yjnyrn

opracoWanie ProgrnmU poż!Ą/ala na prlenIn izo,J,,a|]e anl all, ]Jk]e żn3Zl,/

WŚrodo$/i5kU prżVroa]l cżyn] V./ poró\illlirniu Zpoprżedl i] atlrn oraż UżL pełn enie żadań.
(tólyc] reaiiżac]a prl!c]ynj s]q do o.ńrolV ślodo,,Vsl. ,",V Gl}] | e (oiacIko!1ro, utrZylJ]al] a

stnnU środoWi5(a na dobryrn poż on]i-., o jle tnk rLyll lJ r bndii mon tcringU środo,łl5kd
oTaż kontynuoWan]a dż.łań, (tóre żn] erża]a do ]e8o popri]Lł! .l leitolJ.i], gdż]! 5tnnd.rld:",
jakośc środoW ska są rjada prZekracżane,

Wynikiem procesL] plaljo\i.,an J je5t dok! nent :ił]era].lcy r., ż]ę roż!.Jo]!] rysienl!]
Zarządzania ochroną Środo,,!i5k;r lrkre!]a]ila! olja]L' ń]n..i]n (i ozf" l_J] ,

]eSt on także Wnżnyrn środ ( _!nl lrtorlnna] l]il,,]ęlll]enl kollirol i lllaterlili. ]]

Wykorry5tywlanym do lor\łojL] !/!tIn ! aa- cn., i:]tł]Li\J!.]l: !rcda,1 i(.] 1.1 l]ll_\l5l]Oic
Po rrżgodI en]u ż u/łnśL \Ą,yl]l o.galanl , t] ] ila3olinyn] Drle(toren och,on),

srodoW]ska W Pożnan]L] oral Pan5t!i!,o!\'}illl \ o]e,,,]oalk];:l ll5pcltor.-ii) 5nll tnlil|,,li]
$r PoZnan u, Wójt Gm ny (olacż(o,ro prżepro!.,/adl l procedurę straLeg L. ej o.c r

oddż alywan]a na !rodowisko d]a prZcdm]otowego dokunlelltU
Pro]ekt ,,Protrirnu ochro|;, śro!]or'.,Jlir r] ; allliIJ, Kołdcżko,ło

na lata 2017 2020 Z perspekty\łą do rokU 2024" u cltił pozyty\rI i' ]ilop ll ol\an, pl:
Pińst\,VoWego \,Vo]eWódżkiego n5pe (tci a san]tal lego !n Pcż]la n U,

Regiona]ny Dyrektor ochrony 5rodoV/j5k.r W Pożllan lr do p.żed.t.,,! olle!1o plojeklU
V/nió5ł uWa8i, któle żo5taly !rWż8 ędnione !V o5tatecżnym ksltnlc e do (um.]nt!

jednocżeŚnie W oparc]L] o irrt 17 u5l 2 pkt 3 L]5la!.,,y ż dnia 27 (W etn a 2001 r

PraWoochrony Srodo,,vs<a {DZ. U, ż 2017 r., poz 5l9 ż! Zn],] Vrojt Gn-];ly l(ol.cżkc,n0
WystąpiłżproŚbą o Zaop]nlo\łan,o ,,P.|]lrnrr]! ochlo;ly.lrodorłsir,: d a Cilrlny (ołaażlo,J",o

na lnti 2017-2020 ż perjpektyuri do roi(! ]0]:ł" .]o ZJrZąd,. F'c,,]n ntLi lVrZeslń5( e[_ao

!Ą/ odpow edż ZnrZąd Po\,!jatt iljrze!ri]!i elc i]ozitl\ri l ! ]iloi] n o!,,lnł przedStn,,4riolly

projekt
WÓjt Gm ny KołncZ (oWo po oprdco!,/nll ! pro]ektu ,,Progla irJ ochron,y' Środo!,n s|ia

d ć Gminy KoIacż(o\,\ro l]a at,r 2017 20]1, Z per5pekty!.1i] do rok! 2024" żape!\]n ł t.]kż-ó

moż ]WoŚĆ żapożnanja się ż dokUrneniJc]q \\!lazenli Dr] l ,. IL l l.,,;e \,rjż!rt( n
żć nteresoWanym. Nle \,,,,Zn e5 ono u,,Ą/a8 ]łllio5(o!,, !,V /żllaa/onym terrn nie

Biorąc pod UWagę polrryżej zebrane ]niornl.rcj1] p.d]!. ! |ch!łrt! ]ast /ajadne
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