
Uchwała Nr fel/2020 
Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia h b M . 2020 roku 

w sprawie: przyjęcia VII Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu 
Mławskiego do 2022 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 920) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1219) 
Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 

§1 

Przyjmuje się VII Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Mławskiego w 
okresie 2018- 2019 r . , w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§2 

Sporządzony VII Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Mławskiego w 
okresie 2018- 2019 r. , przedkłada się Radzie Powiatu 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpisy członków Zarządu 



U z a s a d n i e n i e 

Ustawodawca, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, zobowiązał jednostki 
samorządu terytorialnego Rzeczpospolitej Polskiej w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1219) do 
opracowania i przyjęcia programów ochrony środowiska. 
Program ochrony środowiska jest dokumentem planowania strategicznego, zawierającym cele 
i kierunki w zakresie środowiska prowadzonej przez powiat i określającym wynikające z nich 
cele, kierunki interwencji oraz zadania. 
Dokument pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Mławskiego do 2022" został 
przyjęty Uchwałą Nr XXIV/160/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 marca 2017 r. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1219) organ wykonawczy powiatu sporządza co 2 lata raport z wykonania 
programu ochrony środowiska i przedstawia go radzie powiatu. 

Niniejszy dokument jest kolejnym (VII) Raportem z realizacji Programu Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Mławskiego obejmującym okres od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. i został 
sporządzony w celu oceny skutków działań, podejmowanych przez poszczególne jednostki 
samorządowe, związane właściwością kompetencyjną i miejscową z terenem Powiatu 
Mławskiego. 

Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nie określają wymagań dotyczących zakresu i 
formy raportu z realizacji Programu ochrony środowiska. Przyjęto, że Raport będzie służył 
ocenie realizacji celów, kierunków interwencji i zadań przyjętych w programie ochrony 
środowiska w 10 obszarach interwencji: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia 
hałasem, pole elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno ściekowa, 
zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobiegnie powstawaniu odpadów, zasoby 
przyrodnicze, poważne awarie. 

W ramach realizacji celu nadrzędnego Raportu - powiat, gminy, jak 
i jednostki odpowiedzialne za ochronę środowiska (Nadleśnictwa, Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie 
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Warszawie, Powiatowa Stacja Sanitarno 
Epidemiologiczna w Mławie) podjęły szereg działań z zakresu: ochrony przyrody, ochrony 
wód, ochrony ziemi, ochrony powietrza, hałasu, pól elektromagnetycznych. Nie stwierdzono 
rozbieżności pomiędzy przyjętymi w Programie celami i prowadzonymi przez poszczególne 
jednostki działaniami. 

Jednoznacznie można stwierdzić, że każdy z samorządów terytorialnych i jednostek 
odpowiedzialnych za realizację określonych w Programie działań, w miarę możliwości 
finansowych, podejmował inwestycje w zakresie ochrony środowiska na terenie Powiatu 
Mławskiego. Działania inwestycyjne wsparte były edukacją ekologiczną. 


