
UCHWAŁA Nr XVII/34/2020 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 19 czerwca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla powiatu grudziądzkiego 

na lata 2016 — 2020 z perspektywą na lata 2021 — 2025” 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 920) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166 oraz z 2020 r. poz. 284 i 695) 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Przyjmuje się przedstawiony przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego „Raport z wykonania Programu 

ochrony środowiska dla powiatu grudziądzkiego na lata 2016 – 2020 z perspektywą na lata 2021 — 2025”, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

  



Uzasadnienie 

 Obowiązek opracowania programu ochrony środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 

Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 18 ust. 1 ww. ustawy program ten sporządza organ 

wykonawczy powiatu, a następnie uchwala go Rada Powiatu. Rada Powiatu Grudziądzkiego uchwałą 

nr XIII/24/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. uchwaliła „Program ochrony środowiska dla powiatu grudziądzkiego 

na lata 2016 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2025”  

 Z wykonania programów ochrony środowiska organ wykonawczy powiatu sporządza co 2 lata raporty, 

które przedstawia się odpowiednio radzie powiatu. Projekt raportu z wykonania programu opracowany został 

na zlecenie tutejszego Starostwa przez firmę EKODORADCA Wojciech Konefał w Grudziądzu. Raport został 

opracowany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 Po przeanalizowaniu przekazanego przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego dokumentu postanowiono 

przyjąć „Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla powiatu grudziądzkiego na lata 2016 – 2020 

z perspektywą na lata 2021 – 2025”  

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 


