Projekt
UCHWAŁA NR ....../......./17
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu
Gospodarki
Odpadami
dla
Województwa
Podkarpackiego
2022
(Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2017 r. poz.222).
Na podstawie art. 9, art. 18 pkt 20, art. 89 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486
z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.).
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala co następuje
§1
W uchwale Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Podkarpackiego 2022 (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego
z 2017 r. poz. 222) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie:
Regionalne
instalacje
do
przetwarzania
odpadów
komunalnych
w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje
przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów

Nazwa Regionu
gospodarki
odpadami
komunalnymi

Funkcjonujące
regionalne instalacje do
przetwarzania odpadów

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi
regionów

Nazwa instalacji/
Adres instalacji

Nazwa instalacji/Adres instalacji
Zmieszane odpady komunalne
Sortownia odpadów zmieszanych,
kompostownia frakcji podsitowej/
ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów

Region centralny

Sortownia odpadów zmieszanych/
ul. 1-Maja, 38-100 Strzyżów
brak

Zakład Zagospodarowania Odpadów/
Kozodrza, 39-103 Ostrów
Sortownia odpadów zmieszanych
i z selektywnej zbiórki, kompostownia /
Paszczyna 62B,
39-207 Brzeźnica

Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych,
kompostownia frakcji podsitowej /
Młyny 111a,
37-550 Radymno
Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej
zbiórki , kompostownia/ ul. Piastowska,
37-700 Przemyśl
Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych,
kompostownia/
Giedlarowa,
37-300 Leżajsk
Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych
i z selektywnej zbiórki / Wolica, 38-200 Jasło

Odpady zielone oraz inne bioodpady

Kompostownia odpadów
zielonych w Rzeszowie,
ul. Ciepłownicza 11,
35-322 Rzeszów

Kompostownia bębnowa
(bioreaktor: komposter typ-16)/
Paszczyna 62b, 39-207 Brzeźnica
Kompostownia osadów
i biokomponentów KOMWITA/
ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk

Odpady powstałe w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych – składowiska
Składowisko „Strzyżów,”
Składowisko „Kozodrza”,
brak

Składowisko „Młyny”

Zmieszane odpady komunalne
Sortownia odpadów zmieszanych
i z selektywnej zbiórki , kompostownia/
ul. Piastowska,
37-700 Przemyśl

Region
Południowy

Sortownia odpadów
komunalnych zmieszanych
i z selektywnej zbiórki,
kompostownia /
ul. Białobrzeska
38-400 Krosno

Sortownia odpadów zmieszanych
i z selektywnej zbiórki, kompostownia /
Paszczyna 62B,
39-207 Brzeźnica
Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych
i z selektywnej zbiórki / Wolica, 38-200 Jasło
Sortowania odpadów w Ustrzykach Dolnych,
ul. Przemysłowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne

Odpady zielone oraz inne bioodpady
Kompostownia osadów
Kompostownia/
i biokomponentów KOMWITA/
ul. Białobrzeska
ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk
38-400 Krosno

Kompostownia odpadów zielonych w Rzeszowie,
ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów
Kompostownia bębnowa
(bioreaktor: komposter typ-16)/
Paszczyna 62b, 39-207 Brzeźnica
Odpady powstałe w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych – składowiska
Składowisko „Krosno”,
Składowisko „Średnie Wielkie”
brak

Składowisko „Kozodrza”,
Składowisko „Przemyśl”

Zmieszane odpady komunalne
Instalacja do
mechaniczno–
biologicznego
przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych
(MBP), ul. Centralny Okręg
Przemysłowy,
37-450 Stalowa Wola

brak

Zakład Segregacji
i Kompostownia Odpadów/
ul. Strefowa 8,
39-400 Tarnobrzeg

Region Północny

Sortownia odpadów
komunalnych zmieszanych,
kompostownia/
Giedlarowa,
37-300 Leżajsk
Sortownia odpadów
zmieszanych
i z selektywnej zbiórki,
kompostownia/
m. Sigiełki,
37-418 Krzeszów
Odpady zielone oraz inne bioodpady
Kompostownia osadów
i biokomponentów
KOMWITA /
Instalacja do biologicznego przetwarzania
ul. Siedlanka Boczna 2,
odpadów zielonych
37-300 Leżajsk
Młyny 111a,
37-550 Radymno
Instalacja do przetwarzania
Kompostownia odpadów zielonych w Rzeszowie,
selektywnie zebranych
odpadów zielonych i innych
ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów
bioodpadów/ ul. Centralny
Okręg Przemysłowy,
37-450 Stalowa Wola

Odpady powstałe w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych – składowiska
Składowisko „Giedlarowa,”
Składowisko „Stalowa
Wola”,

Składowisko „Jeziórko”
Składowisko „Sokołów Młp.,”

Składowisko „Sigiełki”
Składowisko „Młyny”
Składowisko „Kozodrza”,
Zmieszane odpady komunalne
Sortownia odpadów
komunalnych zmieszanych,
kompostownia frakcji
podsitowej /
Młyny 111a,
37-550 Radymno
Sortownia odpadów zmieszanych
i z selektywnej zbiórki, kompostownia/
Sortownia odpadów
m. Sigiełki,
zmieszanych
37-418 Krzeszów
i z selektywnej zbiórki ,
kompostownia/
ul. Piastowska,
37-700 Przemyśl

Region Wschodni

Odpady zielone oraz inne bioodpady
Kompostownia osadów
i biokomponentów KOMWITA/
Instalacja do biologicznego
ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk
przetwarzania odpadów
zielonych
Młyny 111a,
Kompostownia odpadów zielonych w Rzeszowie,
37-550 Radymno
ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów
Odpady powstałe w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych – składowiska
Składowisko „Narol”
Składowisko „Futory”
Składowisko „Przemyśl”
Składowisko „Młyny”
Składowisko „Sigiełki”

Region Zachodni

Zmieszane odpady komunalne
Zakład Zagospodarowania
Odpadów/
Zakład Segregacji
Kozodrza, 39-103 Ostrów.
i Kompostownia Odpadów/ ul. Strefowa 8,
39-400 Tarnobrzeg
Sortownia odpadów
zmieszanych
Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych
i z selektywnej zbiórki,
i z selektywnej zbiórki, kompostownia/
kompostownia /
ul. Białobrzeska, 38-400 Krosno
Paszczyna 62B,
39-207 Brzeźnica

Odpady zielone oraz inne bioodpady
Kompostownia /ul. Białobrzeska, 38-400 Krosno
Kompostownia odpadów zielonych w Rzeszowie,
ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów

Kompostownia bębnowa
(bioreaktor: komposter
typ-16)/
Paszczyna 62b,
39-207 Brzeźnica

Instalacja do przetwarzania selektywnie
zebranych odpadów zielonych i innych
bioodpadów/ ul. Centralny Okręg Przemysłowy
37-450 Stalowa Wola

Odpady powstałe w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych – składowiska
Składowisko „Stalowa Wola”,
Składowisko „Sigiełki”

Składowisko „Kozodrza”

Składowisko „Strzyżów,”

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.). Sejmik Województwa wraz z uchwaleniem
Planu Gospodarki Odpadami podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania. Stąd też
w dniu 5 stycznia 2017 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę
Nr XXXI/552/17 w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Podkarpackiego 2022.
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli pismem z dnia
13.04.2017 r., znak: L.dz. 75/04/17/MZK (wraz z późniejszymi uzupełnieniami)
wystąpił do Marszałka Województwa Podkarpackiego o wpisanie Instalacji do
przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów,
ul. Centralny Okręg Przemysłowy, 37-450 Stalowa Wola jako instalacji regionalnej do
obsługi Regionu Północnego oraz jako instalacji zastępczej do obsługi Regionu
Zachodniego w zakresie przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych
i innych bioodpadów. Do przedmiotowego wniosku Spółka załączyła dokumenty
świadczące o tym, iż w/w instalacja powstała w oparciu o art. 3 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (m.in. uchwała Nr LIV/722/17
Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wyboru sposobu
prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zadań własnych Gminy dotyczących
utrzymania i eksploatacji instalacji regionalnej do przetwarzania odpadów zielonych
i innych bioodpadów).
W Regionie Północnym funkcjonuje regionalna instalacja do przetwarzania
odpadów zielonych oraz innych bioodpadów, która jest zarządzana przez Miejski
Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami
dla Województwa Podkarpackiego 2022, w Regionie Północnym przewiduje się
drugą instalację regionalną do przetwarzania odpadów zielonych i innych odpadów
ulegających biodegradacji, która powinna zostać zrealizowana w oparciu
o art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w okolicach
Stalowej Woli lub Tarnobrzega. Ponadto w przypadku powstania takiej instalacji
stanie się ona również instalacją zastępczą dla Regionu Zachodniego.
Zgodnie z art. 38 ust. 3b ustawy o odpadach do ww. wniosku Spółka dołączyła
protokół kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, pozwolenie
zintegrowane oraz pozwolenie na użytkowanie obiektu.
Mając na uwadze lokalizację instalacji oraz fakt, iż Miejski Zakład
Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli przedłożył Marszałkowi Województwa
Podkarpackiego wszystkie niezbędne dokumenty świadczące o spełnieniu warunków
zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022
oraz ustawy o odpadach, dokonano zmiany polegającej na wpisaniu Instalacji do
przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów,
ul. Centralny Okręg Przemysłowy, 37-450 Stalowa Wola jako instalacji regionalnej do
obsługi Regionu Północnego oraz jako instalacji zastępczej do obsługi Regionu
Zachodniego w zakresie przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych
i innych bioodpadów.

Ponadto Spółka zawnioskowała o zmianę nazwy eksploatowanej
i posiadającej status regionalnej instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych z „Zakład Mechaniczno–Biologicznego Przetwarzania Odpadów
Komunalnych” na „Instalacja do mechaniczno–biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych (MBP)” i taką nazwę wprowadzono w uchwale.

