
UCHWAŁA Nr 64/12/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 20 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gruta na lata 2021 – 2024 

z perspektywą do roku 2027 

 

 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz.920) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1565, 1378 i 2338) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 §1. Opiniuje się pozytywnie przedstawiony przez Wójta Gminy Gruta projekt Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Gruta na lata 2021 - 2020, z perspektywą do roku 2027, stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grudziądzkiemu. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Zarząd Powiatu: 

 

 Starosta  Wicestarosta  Członek Zarządu  Członek Zarządu 

         Adam Olejnik          Jan Kowarowski         Aleksander Zadykowicz               Marcin Dziadzio 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza gminny program ochrony 

środowiska, uwzględniający cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 

ze zm.). 

 

Pan Rafał Modrzejewski właściciel firmy EKO-GEO GLOB, ul. Klonowa 30, 43-250 Pawłowice, działając na 

podstawie upoważnienia Wójta Gminy Gruta z dnia 9 grudnia  2020 r., wystąpił zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 

ustawy Prawo ochrony środowiska do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z wnioskiem o zaopiniowanie projektu 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gruta na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2027. 

Projekt  programu ochrony środowiska zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 

Prawo ochrony środowiska podlega zaopiniowaniu przez zarząd powiatu.  

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego po przeanalizowaniu przekazanego dokumentu postanowił zaopiniować 

pozytywnie projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gruta na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 

2027. 

 

Starosta 

Adam Olejnik 


