URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz

INFORMACJE
w związku z udziałem społeczeństwa w procesie opracowywania

„PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
DLA MIASTA I GMINY RAWICZ”

Załączniki do informacji:
1) opinia do Planu - postanowienie Zarządu Województwa z dnia 11.02.2005 r.
2) opinia do Planu - pismo Starostwa Powiatowego z dnia 28.01.2005 oraz uchwała
Zarządu Powiatu Rawickiego Nr 64/284/2005 z dnia 27.01.2005 r.
3) opinia do Planu – pismo Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Odry
przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 06.10.2006 r.
4) określenie zakresu prognozy – opinia Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rawiczu z dnia 29.05.2006 r.
5) określenie zakresu prognozy – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.05.2006 r.
6) opinia do Prognozy i Planu – opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Poznaniu z dnia 25.09.2006 r.
7) opinia do Prognozy i Planu – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 04.10.2006 r.
8) treść ogłoszenia umieszczonego na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego
Gminy Rawicz (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz);
9) uchwała Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr XLI/368/06 z dnia 25 października 2006 r.
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WSTĘP
1) Zgodnie z art. 40 Prawa ochrony środowiska (Dz.U. 62/2001 poz. 627, z
późn. zm.) projekt Planu gospodarki odpadami wymaga przeprowadzenia
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
2) Do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko należy sporządzić Prognozę oddziaływania na środowisko
(art. 41). Zakres prognozy określa art. 41 Prawa ochrony środowiska.
3) Szczegółowy zakres i stopień szczegółowości prognozy organ
opracowujący uzgadnia z organem ochrony środowiska i państwowym
wojewódzkim inspektorem sanitarnym (art. 42).
4) Projekt PGO wraz z Prognozą opiniowany jest przez wojewodę i
inspektora sanitarnego (art. 43).
5) Organ opracowujący Plan bierze pod uwagę ustalenia zawarte w
prognozie, opinie organów, a także rozpatruje uwagi i wnioski. Do
przyjętego dokumentu załącza się pisemne informacje o sposobie
wykorzystania (art. 44.2):
- ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko;
- opinii i uzgodnień organów opiniujących
- wyników udziału społeczeństwa
- informacji o metodach i częstotliwości przeprowadzania analizy realizacji
postanowień dokumentu.
Niniejsza Informacja realizuje ten wymóg.
6) Zgodnie z art. 43 ust. 2 Prawa ochrony środowiska w postępowaniu w
sprawie oceny oddziaływania na środowisko, zapewnia się możliwość
udziału społeczeństwa.
7) Organ opracowujący dokument podaje do publicznej wiadomości
informację o możliwości składania w terminie co najmniej 21 dni uwag i
wniosków (art. 32) do projektu Planu gospodarki odpadami. Do Planu
załącza się informację o zgłoszonych uwagach i wnioskach oraz sposobie
ich wykorzystania (art. 34). Niniejsza Informacja realizuje ten wymóg.
8) W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zapewnia
się możliwość udziału społeczeństwa (art. 43.2).
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INFORMACJE W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO ORAZ W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA W PROCESIE
OPRACOWYWANIA PLANU
1) Do Planu Gospodarki odpadami opracowana została Prognoza
oddziaływania na środowisko. Przed opracowaniem prognozy jej zakres
został uzgodniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rawiczu (zał. nr 4) i Wojewodę Wielkopolskiego (zał. nr 5).
Dla Prognozy ustalony został zakres zgodnie z Prawem ochrony
środowiska.
2) Prognoza wraz z Planem opiniowana była przez organy ochrony
środowiska.
Zgodnie z opinią (zał. nr 6) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w
Poznaniu uzgodnił przedmiotowy projekt Planu wraz z Prognozą (bez
uwag).
Zgodnie z pismem (zał. nr 7) Wojewoda Wielkopolski zaopiniował
pozytywnie w zakresie ochrony środowiska projekt Planu Gospodarki
Odpadami dla Miasta i Gminy Rawicz wraz z Prognozą (bez uwag).
3) Ustalenia zawarte w prognozie zostaną wykorzystane w trakcie realizacji
Planu gospodarki odpadami. W związku ze zmianą przepisów prawnych
jakie nastąpiły po opracowaniu Planu a przed opracowaniem Prognozy,
Prognoza zawiera zalecenia zmieniające ustalenia samego Planu. W
związku z tym Plan gospodarki odpadami wraz z Prognozą stanowi
integralną całość. Zasady monitoringu i oceny wdrażania Planu gospodarki
odpadami określone zostały w rozdziale 12 Planu.
4) Zgodnie z załączonym pismem (zał. nr 8), informacja o zamieszczeniu w
publicznie dostępnym wykazie danych projektu Planu gospodarki
odpadami, została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
jej na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (ul.
Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz).
Pismo o takiej samej treści zostało zamieszczone na stronie
internetowej Urzędu (www.bip.rawicz.zapis.net.pl);
5) W określonym terminie 21 dni do Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz nie
wpłynęły żadne pisemne uwagi czy wnioski do projektu Planu gospodarki
odpadami. W związku z tym nie zaistniała potrzeba rozparzania i
uwzględniania ewentualnych uwag czy wniosków.
6) Przedmiotowy Plan został przekazany do opiniowania przez Zarząd
Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z pismem z dnia 11.02.2005 r.
(zał. nr 1) Plan uzyskał pozytywną opinię (bez uwag) Zarządu
Województwa, co jest wymagane art. 14.7.4 ustawy o odpadach (Dz.U. Nr
62/2001, poz. 628 ze zm.).
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7) Przedmiotowy Plan został przekazany do opiniowania przez Zarząd
Powiatu Rawickiego. Zgodnie z pismem (zał. nr 2) Plan uzyskał pozytywną
opinię Zarządu Powiatu, co jest wymagane art. 14.7.4 ustawy o odpadach
(Dz.U. Nr 62/2001, poz. 628 ze zm.). Do uchwały dołączone zostały uwagi
do tekstu Planu. W ostatecznej wersji planu oraz w sporządzonej
Prognozie uwagi te zostały uwzględnione.
8) Przedmiotowy Plan został przekazany do opiniowania przez Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zgodnie z pismem (zał. nr 3)
Plan uzyskał pozytywną opinię Rady Gospodarki Wodnej Regionu
Wodnego Środkowej Odry przy RZGW, co jest wymagane art. 14.12a
ustawy o odpadach (Dz.U. Nr 62/2001, poz. 628 ze zm.).
9) Ponadto dokument był rozpatrywany na posiedzeniach Komisji Rady
Miejskiej Gminy Rawicz i został przez nie rekomendowany do uchwalenia
przez Radę. W dniu 25 października 2006 r. uchwałą Rady Miejskiej
Gminy Rawicz Nr XLI/368/06 Plan gospodarki odpadami dla Miasta i
Gminy Rawicz wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został
przyjęty do realizacji – zał. nr 9.
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