
w spraw' : opinii do projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grzegorzew na lata
2017-2020"

UCHWALA NR 0025.98.137.2016
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 23 listopada 2016 r.

N podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o amorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. 016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony śro owi ska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.)

Zarz d Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ 1

Opi iuje się pozytywnie projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grzegorzew na
lata 2017- 020" przedłożony przez Wójta Gminy Grzegorzew.

§2

Ucl wała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do Uchwały Nr 0025.98.137.2016
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 23 listopada 2016 r.

Zgodnie z a117 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r.
poz. 672 ze zm.) Organ wykonawczy gminy w celu realizacji polityki ochrony środowiska opracowuje
program oc ony środowiska, którego projekt zgodnie z art 17 ust. 2 pkt 3 powyższej ustawy przekłada
do zaopinio ania organowi wykonawczemu powiatu.
Program je opracowany w celu realizacji polityki ekologicznej pań twa i określa w szczególności:
• cele eko ogiczne;
• prioryte ekologiczne;
• rodzaj i armonogram działań proekologicznych;
• środki ezbędne do osiągnięcia celów w tym mechanizmy prawno - ekonomiczne i środki
finansowe.

Opracowan projekt gminnego programu ochrony środowiska to instrument długofalowego zarządzania
środowiskie . Niezależnie od zmieniających się układów politycznych, program ten stanowi element
ciągłości i t ałości w działaniach władz gminnych na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego
rozwoju,

Wobec po ższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt pro ramu ochrony środowiska dla Gminy Grzegorzew na lata 2017 - 2020 spełnia wymogi
ustawy Pra o ochrony środowiska.
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