
Projekt  
UCHWAŁA  NR ....../......./18 

Sejmiku  Województwa  Podkarpackiego 
z dnia .................... 2018 r. 

  
zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Podkarpackiego 2022 
  
 

Na podstawie art. 9, art. 18 pkt 20, art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) oraz  
art. 38 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992  
z późn. zm.) a także art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) 

  
 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 zmienionej Uchwałą Nr XLI/716/17 z dnia  
28 sierpnia 2017  r., Uchwałą Nr LIII/904/18 z dnia 28 maja 2018 r., Uchwałą  
Nr LV/915/18 z dnia 25 czerwca 2018 r.,  Uchwałą Nr LX/952/18  z dnia 4 września 
2018 r. oraz Uchwałą Nr LXII/984/18 z dnia 29 października 2018 r. 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 

 

Funkcjonujące 
ponadregionalne 

instalacje do 
przetwarzania odpadów 

Nazwa instalacji/ 
Adres instalacji 

Nazwa instalacji/Adres 
instalacji 

Nazwa instalacji/Adres 
instalacji 

Region 
centralny 

 
 

 

Zmieszane odpady komunalne 
 

 

 
Instalacja termicznego 

przekształcania z 
odzyskiem energii / 
ul. Ciepłownicza 8, 
 35-322 Rzeszów 

 

Zakład Zagospodarowania 
Odpadów/  

Kozodrza, 39-103 Ostrów 
 

Instalacja mechaniczno-
biologicznego przetwarzania 

odpadów/ 
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  

 
 

Instalacja do mechaniczno–
biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów 
komunalnych (MBP), ul. 

Centralny Okręg Przemysłowy 
37-450 Stalowa Wola 

 
 

Sortownia odpadów zmieszanych 
i  z selektywnej zbiórki, 

kompostownia/  
 m. Sigiełki,  

37-418 Krzeszów 
 

Sortownia odpadów 
komunalnych zmieszanych 

 i z selektywnej zbiórki, 
kompostownia / 
ul. Białobrzeska 
38-400 Krosno 

 
Zakład Segregacji  

i Kompostownia Odpadów/ ul. 
Strefowa 8, 

39-400 Tarnobrzeg 
 

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 

 

brak 
 

Składowisko „Kozodrza”  
 

 

Region 
Południowy 

Zmieszane odpady komunalne  
Sortownia odpadów 

komunalnych 
zmieszanych i z 

selektywnej zbiórki, 
kompostownia / 
ul. Białobrzeska 
38-400 Krosno 

 
Sortownia odpadów zmieszanych 

i z selektywnej zbiórki , 
kompostownia/  
ul. Piastowska,  

37-700 Przemyśl 
 

 
 

Instalacja termicznego 
przekształcania  

z odzyskiem energii / 
ul. Ciepłownicza 8, 
 35-322 Rzeszów 



Instalacja mechaniczno-
biologicznego przetwarzania 

odpadów/ 
Paszczyna 62B,  

39-207 Brzeźnica 
 
 

Zakład Zagospodarowania 
Odpadów/  

Kozodrza, 39-103 Ostrów 
 

Instalacja do mechaniczno–
biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów 
komunalnych (MBP), ul. 

Centralny Okręg Przemysłowy 
37-450 Stalowa Wola 

 
Sortownia odpadów zmieszanych 

i  z selektywnej zbiórki, 
kompostownia/  

 m. Sigiełki,  
37-418 Krzeszów 

 
Sortownia odpadów 

komunalnych zmieszanych, 
kompostownia/ 

Giedlarowa,  
37-300 Leżajsk 

 
Zakład Segregacji  

i Kompostownia Odpadów/ ul. 
Strefowa 8, 

39-400 Tarnobrzeg 
 

Odpady zielone oraz inne bioodpady  

Kompostownia/ 
ul. Białobrzeska 
38-400 Krosno 

Kompostownia osadów  
i biokomponentów KOMWITA/ 

ul. Siedlanka Boczna 2,  
37-300 Leżajsk 

 
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 „Kozodrza”,  

 
Składowisko „Przemyśl” 

 

 

Region 
Północny 

 

Zmieszane odpady komunalne  
Instalacja do 

mechaniczno–
biologicznego 
przetwarzania 

zmieszanych odpadów 
komunalnych (MBP), 

 
 
 
 
 
 

 



 ul. Centralny Okręg 
Przemysłowy 

37-450 Stalowa Wola 
 
 

Zakład Segregacji  
i Kompostownia 

Odpadów/ ul. Strefowa 8,
39-400 Tarnobrzeg 

 
 

 Sortownia odpadów 
komunalnych 
zmieszanych, 

kompostownia/ 
Giedlarowa,  

37-300 Leżajsk  
 

 
Sortownia odpadów 

zmieszanych 
i  z selektywnej zbiórki, 

kompostownia/  
 m. Sigiełki,  

37-418 Krzeszów 
 

 
 
 
 

Instalacja termicznego 
przekształcania z odzyskiem 

energii / 
ul. Ciepłownicza 8, 
 35-322 Rzeszów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpady zielone oraz inne bioodpady  

Kompostownia osadów 
 i biokomponentów 

KOMWITA / 
ul. Siedlanka Boczna 2,  

37-300 Leżajsk 
 

Instalacja do 
przetwarzania selektywnie 

zebranych odpadów 
zielonych i innych 

bioodpadów/ ul. Centralny 
Okręg Przemysłowy 

37-450 Stalowa Wola 
 

 
Instalacja do biologicznego 

przetwarzania odpadów 
zielonych 

Młyny 111a,  
37-550 Radymno  

 
Kompostownia odpadów 

zielonych  
w Rzeszowie, ul. Ciepłownicza 

11, 35-322 Rzeszów 
 
 
 
 

 

Odpady powstałe w procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – 

składowiska 

 

Składowisko „Stalowa 
Wola”,  

 
Składowisko „Sigiełki” 

 

 
Składowisko „Kozodrza”,  

  

 

Region 
Wschodni 

 

Zmieszane odpady komunalne  
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 zmieszanych

i  z selektywnej zbiórki, 
kompostownia/  

 m. Sigiełki,  
37-418 Krzeszów 

 
Instalacja termicznego 

przekształcania z odzyskiem 
energii / 

ul. Ciepłownicza 8, 
 35-322 Rzeszów 

 

 



Odpady zielone oraz inne bioodpady  

Instalacja do 
biologicznego 

przetwarzania odpadów 
zielonych 

Młyny 111a,  
37-550 Radymno  

 

Kompostownia osadów  
i biokomponentów KOMWITA/ 

ul. Siedlanka Boczna 2,  
37-300 Leżajsk 

 
 

Kompostownia odpadów 
zielonych w Rzeszowie,  

ul. Ciepłownicza 11,  
35-322 Rzeszów 

 
 

 

Odpady powstałe w procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – 

składowiska 

 

Składowisko „Przemyśl”  
 

Składowisko „Sigiełki” 
 

 

Region 
Zachodni 

Zmieszane odpady komunalne  

Zakład Zagospodarowania 
Odpadów/  
Kozodrza,  

39-103 Ostrów. 
 

Instalacja mechaniczno-
biologicznego 

przetwarzania odpadów/ 
Paszczyna 62B,  

39-207 Brzeźnica  

Zakład Segregacji  
i Kompostownia Odpadów/ 

 ul. Strefowa 8, 
39-400 Tarnobrzeg 

 
Sortownia odpadów 

komunalnych zmieszanych  
i z selektywnej zbiórki, 

kompostownia/  
ul. Białobrzeska, 38-400 Krosno  

 
Instalacja termicznego 

przekształcania z odzyskiem 
energii / 

ul. Ciepłownicza 8, 
 35-322 Rzeszów 

 
 

 

Odpady zielone oraz inne bioodpady  

Kompostownia bębnowa 
(bioreaktor: komposter  

typ-16)/ 
 Paszczyna 62b,  
39-207 Brzeźnica 

 

Kompostownia /ul. Białobrzeska, 
38-400 Krosno 

  
Kompostownia odpadów 

zielonych  
w Rzeszowie,  

ul. Ciepłownicza 11,  
35-322 Rzeszów 

 
 

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 „Kozodrza” 
 

Składowisko „Stalowa Wola”,  
 

Składowisko „Sigiełki” 
 
 

 

 



§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 
 
 



UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach  
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 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, która została zmieniona Uchwałą Nr XLI/716/17 
z dnia 28 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr LIII/904/18 z dnia 28 maja 2018 r., Uchwałą 
Nr LV/915/18 z dnia 25 czerwca 2018 r,  Uchwałą Nr LX/952/18  z dnia 4 września 
2018 r. oraz Uchwałą Nr LXII/984/18 z dnia 29 października 2018 r. 

Zapis art. 35 ust.4a ustawy o odpadach wskazuje, iż przez instalację 
przewidzianą do zastępczej obsługi regionu rozumie się inną regionalną instalację do 
przetwarzania odpadów komunalnych. Jedyna funkcjonująca w regionie 
południowym Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)  
zarządzana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  
w Krośnie ze względu na planowaną modernizację znacznie ograniczyła 
przyjmowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do 
przetworzenia.  Dodatkowo nie zrealizowano wszystkich zapisów Planu Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 (WPGO) w zakresie powstania  
w regionie południowym instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

Ponadto należy zaznaczyć, że jedyna regionalna instalacja znajdująca się   
w regionie centralnym, tj. Instalacja termicznego przekształcania z odzyskiem energii, 
ul. Ciepłownicza 8, 35-322 Rzeszów została uruchomiona po terminie założonym  
w WPGO. Dodatkowo, z uwagi na złą jakość dostarczanych do spalarni odpadów 
(dużą zawartość popiołów), zakłócającą funkcjonowanie urządzeń oraz inne sytuacje 
awaryjne Zarządzający instalacją czasowo ogranicza przyjmowanie odpadów do 
przetwarzania. W świetle powyższego występują bardzo poważne trudności  
w zagospodarowaniu zmieszanych odpadów komunalnych powstających w regionie 
centralnym i południowym. Stąd też biorąc pod uwagę powyższe oraz biorąc pod 
uwagę pismo FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o., z dnia 5.12.2018r., znak: L. Dz. 074/DOŚ-
JZ/05/12/2018, tj. zarządzającego regionalną instalacją do przetwarzania odpadów 
komunalnych zlokalizowaną w  regionie północnym zaistniała potrzeba określenia 
dodatkowych instalacji zastępczych do obsługi regionu południowego i centralnego. 
Stąd też w niniejszej uchwale dokonano zmian w zakresie określenia dodatkowej 
instalacji zastępczej dla regionu centralnego i południowego do przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych.   
 Skrócenie okresu wejścia w życie nn. uchwały wynika z art. 4 ust. 2 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000 o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych, który mówi, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach akty 
normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, jeżeli 
ważny interes państwa (wspólnoty samorządowej) tego wymaga i zasady 
demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Trudności  
w  płynnym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących  



z regionu południowego i centralnego może skutkować zagrożeniem ekologicznym  
i epidemiologicznym (zaleganie odpadów przy posesjach oraz magazynowanie ich  
w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych), a także może wywołać niezadowolenie 
społeczne zarówno po stronie mieszkańców jak i podmiotów zajmujących się 
odbieraniem odpadów.  
 

 
 

 


