
UCHWAŁA NR XIII/81/2019
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie określenia kierunków działań Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu w zakresie dotyczącym powiatu jeleniogórskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.         
z 2019r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1355 z późn. zm.) Rada Powiatu Jeleniogórskiego postanawia, co 
następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała określa kierunki działań Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu w celu zapewnienia należytej ochrony środowiska na obszarze powiatu 
jeleniogórskiego. 

§ 2. Określa się następujące kierunki działań Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu polegające na:

1) wzmocnieniu kontroli i monitoringu gospodarowania odpadami ze szczególnym uwzględnieniem 
odpadów palnych,

2) wzmocnieniu kontroli oczyszczalni ścieków „Orzeł” w Mysłakowicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega doręczeniu Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Jeleniogórskiego

Eugeniusz Kleśta
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Uzasadnienie

Na wniosek rady powiatu, zgodnie z zapisem przepisu art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1355 z późn. zm.), wojewódzki
inspektor ochrony środowiska przekazuje jej informację o wynikach kontroli obiektów
o podstawowym znaczeniu dla powiatu. W związku z przedłożoną informacją na podstawie
przepisu art. 8a ust. 2 cyt. ustawy, radzie powiatu służy prawo do określania, w drodze uchwały,
kierunków działania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, w celu zapewnienia na
danym obszarze należytej ochrony środowiska.

Rada Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 09.09.2019r. otrzymała informację o wynikach kontroli
przeprowadzonych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
Delegatura w Jeleniej Górze, w roku 2018 i 2019 na terenie powiatu jeleniogórskiego.

W ocenie Rady aktualnie dwie instalacje zlokalizowane na obszarze powiatu jeleniogórskiego
mają podstawowe znaczenie dla terenu powiatu, a mianowicie oczyszczalnia ścieków Orzeł
w Mysłakowicach i składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w Ścięgnach-Kostrzycy na
granicy gmin Podgórzyn i Mysłakowice. W celu zapewnienia należytej ochrony środowiska na
obszarze powiatu jeleniogórskiego celowe jest wzmocnienie działań kontrolnych
i monitoringowych komponentów środowiska narażonych na skutek braku efektu prawidłowego
działania tych instalacji.

Rada wskazuje, że szczególnej uwagi WIOŚ ze względu na ryzyko zagrożenia dla środowiska,
a nawet wystąpienia szkody w środowisku, wymaga objęcie wzmożoną kontrolą tych instalacji
i wzmożonym monitoringiem tych komponentów środowiska, na które eksploatacja instalacji ma
wpływ.

Wobec powyższego uchwalono jak w treści uchwały.
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