
UCHWAŁA Nr  620  /2017 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 28 września 2017 roku 

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy 

Skoki na lata 2017-2020”. 

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

(Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r., poz. 519 z późn. zm.), 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

§ 1 Opiniuje się pozytywnie projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy 

Skoki na lata 2017-2020” przedłożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki w dniu 

30.08.2017r. 

§ 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 Nr  620  /2017 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

 z dnia 28 września  2017 roku 

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy 

Skoki na lata 2017-2020”. 

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

2017r., poz. 519 z późn. zm.) organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki 

ekologicznej państwa, sporządza gminny program ochrony środowiska. W związku z 

upływem terminu obowiązywania poprzedniego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta       

i Gminy Skoki oraz koniecznością wywiązania się z obowiązku nałożonego przepisami 

prawa, opracowano nowy dokument pod nazwą „Program Ochrony Środowiska dla Miasta      

i Gminy Skoki na lata 2017-2020”. 

Program określa przede wszystkim:  

 priorytety ekologiczne i cele, takie jak: poprawa jakości środowiska, ochrona 

przyrody, racjonalna gospodarka odpadami, poprawa bezpieczeństwa ekologicznego, 

edukacja ekologiczna społeczeństwa, działania systemowe w ochronie środowiska, 

 systemy realizacji i strategię działań, 

 instrumenty realizacji polityki ekologicznej. 

 

 „Program ochrony środowiska dla  Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2020” jest spójny z 

dokumentami wyższego szczebla, do których między innymi należą:  

 Polityka Ekologiczna Państwa wraz z programem wykonawczym; 

 Program Ochrony Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego;  

 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wągrowieckiego. 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska projekt programu 

ochrony środowiska podlega zaopiniowaniu przez zarząd powiatu.  

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

         Starosta Wągrowiecki 

 

        …………………………………… 

              /Tomasz Kranc/ 

 


