
Uchwała Nr XV / 196 / 2003 
Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia30 grudnia 2003r.  
 

 
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem 
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Raciborskiego na lata 2004 - 2015” 
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 1 ustawy                   
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)  
 
 
 

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Przyjmuje się „Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki 
Odpadami dla Powiatu Raciborskiego na lata 2004 - 2015”. 

  
 

§ 2 
 

1. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego na lata  
2004 - 2015” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Raciborskiego na lata  
2004 - 2015” stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 



Uzasadnienie: 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62,               
poz. 627 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 
z późn. zm.) zarządy powiatów zobowiązane są do sporządzania projektów powiatowych 
programów ochrony środowiska oraz planów gospodarki odpadami. 
Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe powiatowy program ochrony środowiska powinien stanowić 
instrument pozwalający na efektywne zarządzanie ochroną środowiska i zapewniać 
niezbędna koordynację działań podejmowanych w tym zakresie na terenie całego powiatu,                       
w celu uspołecznienia prac oraz zapewnienia maksymalnie szerokiej konsultacji projektu, 
Zarządzeniem Starosty Raciborskiego Nr 4/2003 z dnia 03.04.2003r  został powołany Zespół 
Konsultacyjny, w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich gmin i waŜniejszych 
instytucji naszego powiatu. Zadaniem Zespołu była ścisła współpraca z jednostką projektową 
podczas opracowywania dokumentów oraz dbanie o rzetelne wykonanie zadania. 
W trakcie przygotowywania dokumentu odbywały się spotkania i warsztaty robocze,                     
na których zgłaszano uwagi i propozycje do opracowywanego Programu. 
Przygotowany projekt dokumentu został pozytywnie zaopiniowany przez organy 
wykonawcze wszystkich gmin wchodzących w skład Powiatu Raciborskiego oraz przez 
Radę Gospodarki Wodnej Górnej Odry z siedzibą w Gliwicach.    
Opracowany projekt „Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki 
Odpadami dla Powiatu Raciborskiego na lata 2004 – 2015” w szczególności: 
 

• umoŜliwi realizację  Polityki Ekologicznej Państwa oraz Programu 
Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego 

• określi aktualny stan środowiska w Powiecie Raciborskim 
• określi cele i priorytety ekologiczne do realizacji 
• określi rodzaj i harmonogram działań proekologicznych 
• określi środki niezbędne do osiągnięcia przyjętych celów, w tym 

mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe 
• pozwoli na efektywne zarządzanie ochroną środowiska i zapewni 

niezbędną koordynację działań podejmowanych w tym zakresie na 
poszczególnych szczeblach administracji samorządowej 

• umoŜliwi realizację zasady zrównowaŜonego rozwoju, która 
przewiduje harmonizację rozwoju gospodarczego i społecznego z 
ochroną walorów środowiskowych. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


