
 

Uchwała Nr XXVI / 260 / 2008 

Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 23 grudnia 2008 r. 

 
w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Raciborskiego  

na lata 2008 – 2011 z perspektywą do roku 2015”. 
 

 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)  
w związku z art. 14 i 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39,  
poz. 251 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Śląskiego, Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz organów wykonawczych wszystkich 
gmin Powiatu Raciborskiego, 
 
 

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 

Przyjmuje się „Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Raciborskiego na lata 2008 – 2011                    

z perspektywą do roku 2015”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 
  Radca Prawny                                                                                               Przewodniczący Rady                                                                                          
                                                                                                                                                                            
mgr Lidia Chrzan                                                                                                   Norbert Mika 
      Kt 1620 
 
 
 



 

Uzasadnienie: 

 

Uchwałą Nr XV/196/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. Rada Powiatu przyjęła „Plan Gospodarki 
Odpadami dla Powiatu Raciborskiego na lata 2004-2015”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy o odpadach zarząd powiatu zobowiązany jest raz na cztery lata dokonać aktualizacji 
przedmiotowego dokumentu i przedłoŜyć Radzie Powiatu do uchwalenia.  
W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych i procedury opiniowania uzyskano wszystkie 
wymagane opinie (Zarządu Województwa Śląskiego, Dyrektora RZGW w Gliwicach, organów 
wykonawczych wszystkich gmin powiatu), a zgłoszone uwagi i wnioski (UM Racibórz) zostały 
uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu (w załączeniu).  
Ponadto uzyskano pozytywne uzgodnienie Wojewody Śląskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Katowicach na odstąpienie od konieczności przeprowadzenia postępowania                    
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji aktualizowanego dokumentu.  
Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami wraz z przyjętym w dniu 28 października Powiatowym 
Programem Ochrony Środowiska, umoŜliwi ą realizację Polityki Ekologicznej Państwa, jak równieŜ 
pozwolą na efektywne zarządzanie ochroną środowiska i zapewnią koordynację działań 
podejmowanych w tym zakresie na poszczególnych szczeblach administracji publicznej.  
Wobec powyŜszego w tym stanie prawnym, podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione. 

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,                      Sekretarz Powiatu                           Członek Zarządu 
      Gospodarki Wodnej i Rolnictwa                              
                   Krzysztof Sporny                                             Beata Bańczyk                                Norbert  Parys 
 
 
 
 
 


