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z dnia 30 marca 2012 r.
zmieniająca uchwałę Nr 96/XVII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia
"Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica, pow. staszowski, woj.
świętokrzyskie, na lata 2011-2014, (z uwzględnieniem perspektywy do 2032r.)"
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591r. ze zmianami1)), i art. 17,18 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2001r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami2)) w związku z art. 14 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185. poz. 1243 ze zmianami3)) Rada Gminy Oleśnica
uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale w Nr 96/XVII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia
"Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica, pow. staszowski, woj.
świętokrzyskie, na lata 2011-2014, (z uwzględnieniem perspektywy do 2032r.)" wprowadza się następującą
zmianę w załączniku Nr 1 do uchwały na stronie 44 przedmiotowego Programu, błędnie wskazano wojewodę
jako organ właściwy do wydania ww. decyzji. Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
o odpadach (tj. Dz. U. z 2010r.Nr 185, poz.1243 ze zm.) instrukcję eksploatacji składowiska odpadów
zatwierdza lub wydaje, w drodze decyzji, właściwy organ, którym jest:
- regionalny dyrektor ochrony środowiska- dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych
- marszałek województwa – dla przedsięwzięć i zdarzeń, o których mowa w art. 378 ust.2a ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska,
- starosta- dla pozostałych przedsięwzięć.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego
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