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UCHWAŁA Nr G1t/A.4cZQ... 
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO 

zdnia.$  á~k, 	4DaQ:. 
w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 

Otwocka na lata 2020 - 2023" 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. 
zm.) oraz art. 89 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

1. Opiniuje się  pozytywnie projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 
Otwocka na lata 2020 - 2023" przesłany z wnioskiem z dnia 9 listopada 2020 roku przez 
pełnomocnika Prezydenta Miasta Otwocka. 

* 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpisy członków Zarządu Powiatu: 

3 

?
rek Bcon 

WOK T 



UZASADNIENIE 

Organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza 
gminne programy ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach 
i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.). 

Pani Katarzyna Helińska, reprezentująca Prezesa Zarządu spółki Green Wood 
Sp. z o.o., z siedzibą  w Warszawie, przy ul. Fabrycznej 2 lok. 59, działającego na mocy 
pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Otwocka, wnioskiem z dnia 9 listopada 2020 r. (data 
wpływu: 12 listopada 2020 r.) wystąpiła o zaopiniowanie projektu „.Programu Ochrony 
Srodowiska dla Miasta Otwocka na lata 2020 - 2023". 

Projekty gminnych programów ochrony środowiska podlegają  zaopiniowaniu przez 
organ wykonawczy powiatu, w myśl art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), jeżeli prawo uzależnia ważność  rozstrzygnięcia 
organu gminy od jego zaopiniowania przez inny organ, zajęcie stanowiska przez ten organ 
powinno nastąpić  nie później niż  w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia lub 
jego projektu. 

Założone cele i kierunki działań  „Programu Ochrony Srodowiska dla Miasta Otwocka 
na lata 2020 - 2023" są  zgodne z zatwierdzonymi programami szczebla wojewódzkiego 
i powiatowego. 

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Otwocku opiniuje pozytywnie projekt 
„.Programu Ochrony Srodowiska dla Miasta Otwocka na lata 2020 - 2023". 
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