
UCHWAŁA Nr 316/2016 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 9 czerwca 2016roku 

w sprawie zaopiniowania zmiany „Programu ochrony środowiska Gminy Wągrowiec na 

lata 2012-2015, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016–2019.” 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2015r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r., poz. 672), 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

§ 1  Opiniuje się pozytywnie projekt zmiany „Programu Ochrony Środowiska Gminy 

Wągrowiec na lata 2012-2015, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016–2019.”, 

przedłożony przez Wójta Gminy Wągrowiec w dniu 24 maja 2016r. 

§ 2  Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu. 

§ 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Starosta Wągrowiecki 

 

....................................................... 

/ Tomasz Kranc / 

 

Wicestarosta 

 

....................................................... 

/ Michał Piechocki / 

 

Jacek Brzostowski ............................................. 

 

Jerzy Springer  ............................................. 

 

Robert Woźniak  ............................................. 



 
 

Uzasadnienie do uchwały 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 9 czerwca 2016roku 

w sprawie zaopiniowania zmiany „Programu ochrony środowiska Gminy Wągrowiec na 

lata 2012-2015, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016–2019.” 

 

 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (D.U. 

z 2016r., poz. 672) organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej 

państwa, sporządził gminny program ochrony środowiska pod nazwą "Program ochrony 

środowiska Gminy Wągrowiec na lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem perspektyw na lata 

2016 – 2019”.  

Projekt w/w programu został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Zarządu 

Powiatu w dniu 25 stycznia 2013r., a jego pierwsza zmiana w dniu 16.05.2014r. W dniu 28 

stycznia 2013r. Rada Gminy Wągrowiec uchwałą Nr XXXIII/263/2013 uchwaliła "Program 

ochrony środowiska Gminy Wągrowiec na lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem perspektyw na 

lata 2016 – 2019”. 

W dniu 24 maja 2016r. Wójt Gminy Wągrowiec wystąpił z pismem o zaopiniowanie 

projektu zmiany w/w programu.  

Zmiana polega na włączeniu w harmonogram nowych zadań pn.: 

 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartodzieje i Nowe”, 

 „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łekno-Tarnowo Pałuckie” 

 „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza”, 

 „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)”. 

Powyższe zmiany wynikają z warunków dofinansowania. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

Starosta Wągrowiecki 

....................................................... 

/ Tomasz Kranc / 

 


