
UCHWAŁA NR 261/45/07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 11 grudnia 2007r.

w sprawie przyjęcia ,,Raportu z wykonania powiatowego 
Programu ochrony środowiska w tym sprawozdania z realizacji  
Planu gospodarki odpadami” i przedstawienia Radzie Powiatu

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), art. 14 ust. 12b pkt 3,
ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U z 2007r. Nr 39
poz. 251 z późn. zm.), § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 2 lipca 2002r.
(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 173, poz. 3826 z późn. zm.) - Zarząd
Powiatu w Sierpcu – uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje  się  ,,Raport  z  wykonania  powiatowego  Programu ochrony  środowiska
w tym sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami” i przedstawia Radzie
Powiatu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:
1. Sławomir Fułek – przewodniczący                              .............................................
2. Andrzej Twardowski – członek                                   .............................................
3. Szczepan Jamiołkowski – członek                              .............................................
4. Adam Pijankowski – członek                                      .............................................
5. Paweł Kaźmierczak – członek                                     .............................................



Uzasadnienie 

do projektu uchwały Zarządu Powiatu w Sierpcu 
w sprawie przyjęcia ,,Raportu z wykonania powiatowego 

Programu ochrony środowiska w tym sprawozdania 
z realizacji  Planu gospodarki odpadami” 

i przedstawienia Radzie Powiatu

Opracowanie  ,,Raportu  z  wykonania  powiatowego  Programu  ochrony

środowiska  w  tym  sprawozdania  z  realizacji  Planu  gospodarki  odpadami”  jest

ustawowym obowiązkiem wynikającym z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia

2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

oraz art. 14 ust. 12b pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U

z 2007r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.). 

Sprawozdanie  z  realizacji  planu  gospodarki  odpadami  obejmuje  okres  dwóch  lat

kalendarzowych,  według  stanu  na  dzień  31  grudnia  roku  kończącego  okres

sprawozdawczy. 

W myśl art. 14 ust. 13 pkt 2 sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami

zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu i zarządowi województwa w terminie do

dnia 30 czerwca po upływie roku sprawozdawczego.

Zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska z wykonania programów ochrony

środowiska  organ  wykonawczy  powiatu  sporządza  co  2  lata  raporty,  które

przedstawia radzie powiatu.

Opracowanie  ,,Raportu  z  wykonania  powiatowego  Programu ochrony środowiska

w  tym  sprawozdania  z  realizacji  Planu  gospodarki  odpadami  dla  powiatu

sierpeckiego” zostało zlecane Państwowemu Instytutowi Geologicznemu z siedzibą

w Warszawie, który zgodnie z zawartą umową w/w opracowanie miał wykonać do

dnia  15  czerwca  2007r.  Nie  wywiązał  się  jednak  z  umowy i  ,,Pracę”  przedłożył

w dniu 23 listopda 2007r.. Wobec tego zgodnie z w/w umową naliczone zostały kary

umowne w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki. 



Sporządzony  ,,Raport  ...”  ma  na  celu  ocenę  stopnia  realizacji  wdrażania

przyjętych  w  powiatowym  ,,Programie  Ochrony  Środowiska”  priorytetów  oraz

przedstawienie  zmian  w  zakresie  gospodarki  odpadami  wynikających  z  zapisów

powiatowego ,,Planu Gospodarki Odpadami”.

Z uwagi na objętość w/w opracowania i koszty jego powielania przekuje się wersję

elektroniczną. 

Ponadto  ,,Raport  z  wykonania  powiatowego  Programu  ochrony  środowiska

w  tym  sprawozdanie  z  realizacji  Planu  gospodarki  odpadami  dla  powiatu

sierpeckiego”  w  formie  papierowej  znajdują  sie  w  Biurze  Rady  i  Powiatu  oraz

w Wydziale Zarządzania Środowiskiem tut. Starostwa ul. Kopernika 9, pok. nr 16.

 




