
Uchwała Nr XXXVI/249/09 
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

z dnia 11 września 2009 r. 
 
 
 
w sprawie:  

uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki 
Odpadami dla Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2008 – 2011                             
z uwzględnieniem lat 2012 – 2015”.  

 
 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 14 ustawy                 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)             
oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                     
(Dz. U. z 2008 r. poz. 150 z późn. zm.). 
 
 
 

Rada Miasta i Gminy w Białobrzegach uchwala co następuje: 
 
 

§ 1. 
 

Uchwala się  „Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta 
i Gminy Białobrzegi na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015”, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 
 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób 
zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 
Białobrzegi. 

 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 
 
    mgr inŜ. Zenon Jachowski 
 



Uzasadnienie 
 

Ustawy „Prawo ochrony środowiska” oraz „ Ustawa o odpadach” nakładają                       
na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania „Programu Ochrony 
Środowiska” oraz „Planu Gospodarki Odpadami”. 
Pierwszy Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy 
Białobrzegi przygotowany w wyniku realizacji wymogów ustawowych został zatwierdzony 
przez Radę Miasta i Gminy w Białobrzegach 11 lutego 2005 r. Uchwałą Nr XXV/130/2005. 

Niniejszy dokument stanowi drugą edycję dokumentu programowego określającego 
zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy 
Białobrzegi i jest aktualizacją dokumentu przyjętego w 2005 r. 

Celem programu jest przeprowadzenie analizy stanu obecnego środowiska naturalnego 
oraz stanu gospodarki odpadami w gminie i określenie kierunków działań bieŜących  
długofalowych samorządu w zakresie ochrony środowiska. 
 
 


