
UCHWAŁA NR 514/98/2009
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 16 stycznia 2009r.

w  sprawie  zaopiniowania   projektu  ,,Programu ochrony  środowiska  dla 
Gminy  Mochowo  na  lata  2008-2015”  wraz  z  aktualizacją  ,,Planu 
gospodarki odpadami dla Gminy Mochowo na lata 2008-2011 
z uwzględnieniem lat 2012-2015”

Na  podstawie  §  60  ust.  2  Statutu  Powiatu  Sierpeckiego  (Dz.  Urz. 
Województwa  Mazowieckiego  z  2002r.  Nr  173,  poz.  3826  z  późn.  zm.), 
art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 
(tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy 
z  dnia  27  kwietnia  2001r.  o  odpadach (tj.  Dz.  U.  z  2007r.  Nr  39,  poz.  251 
z  późn.  zm.)  –  Zarząd  Powiatu  w  Sierpcu  po  zapoznaniu  się  z  projektem 
,,Programu ochrony środowiska dla Gminy Mochowo na lata 2008-2015” wraz 
z aktualizacją ,,Planu gospodarki odpadami dla Gminy Mochowo na lata 2008-
2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015” – uchwala co następuje:

§ 1.

opiniuje  pozytywnie  projekt  ,,Programu  ochrony  środowiska  dla  Gminy 
Mochowo na lata 2008-2015” wraz z aktualizacją ,,Planu gospodarki odpadami 
dla Gminy Mochowo na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Paweł Kaźmierczak – Przewodniczący                ......................................

2. Andrzej Twardowski - Członek                            ......................................

3. Sławomir Fułek – Członek                                    ......................................

4. Szczepan Jamiołkowski – Członek                       ......................................

5. Adam Pijankowski – Członek                               ......................................    



                
Uzasadnienie 

do projektu Uchwały Zarządu Powiatu w Sierpcu w sprawie 
zaopiniowania przedłożonego projektu ,,Programu ochrony 
środowiska dla Gminy Mochowo na lata 2008-2015” wraz z 

aktualizacją ,,Planu gospodarki odpadami dla Gminy Mochowo 
na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015”

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

środowiska (tj.  Dz. U. z 2008r. Nr 25,  poz. 150 z późn. zm.),  art.  14 ust.  5 

ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001r.  o  odpadach  (tj.  Dz.  U.  z  2007r.  Nr  39, 

poz. 251 z późn. zm.) w celu realizacji polityki ekologicznej państwa organy 

wykonawcze  gmin  opracowują  projekty  gminnych  ,,Programów  ochrony 

środowiska wraz z planami gospodarki odpadami”. 

W myśl 17 ust. 2 pkt 3 ustawy prawo ochrony środowiska i art. 14 ust. 7 

pkt 4 ustawy ,,o odpadach” Zarząd Powiatu opiniuje w/w projekty.

Pierwszy ,,Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami 

dla gminy Mochowo” był opiniowany przez Zarząd Powiatu w roku 2004.

Przepisy art.  14 ust.  12 b ustawy o odpadach przewidują sporządzenie 

sprawozdania  z  realizacji  planu  gospodarki  odpadami,  obejmującego  okres 

2-ch  lat  kalendarzowych,  którego  wynikiem  może  być  ewentualna  jego 

aktualizacja.

Nie  przewidziano  natomiast  prawem  aktualizacji  programu  ochrony 

środowiska.  Wobec  powyższego  Gmina  Mochowo  widząc  potrzebę 

uzupełnienia  swojego  opracowania  sporządziła  nowy  Program  rozszerzony 

o brakujące elementy, po uchwaleniu którego straci moc poprzedni program.

Zgodnie z art. 14 pkt 14 ustawy o odpadach plany gospodarki odpadami 

podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.



Po dokonaniu analizy przedłożonej aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla 

Gminy Mochowo stwierdzono, że spełnia on wymagania określone przepisami.

W związku z powyższym proponuje się pozytywną opinię, mając również na 

uwadze fakt, że sporządzony program oraz aktualizacja planu ułatwi realizację 

zadań i pozwoli na właściwe zarządzanie środowiskiem. 

Przedłożony projekt w formie papierowej znajduje się w Biurze Rady i Zarządu 

Powiatu.


