
Projekt 
  

UCHWAŁA  Nr ....../......./21 
Sejmiku  Województwa  Podkarpackiego 

z dnia .................... 2021 r. 
  

w sprawie uchwalenia  
Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 

2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym 
stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą oddziaływania projektu WPGO 

na środowisko 
  
 
Na podstawie art. 18 pkt. 20, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). 

  
 Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala co następuje: 
  

§ 1 
  

1. Uchwala się Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 
2020 – 2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) wraz Prognozą oddziaływania 
projektu WPGO na środowisko oraz z Planem Inwestycyjnym.  

2. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2026 
z perspektywą do 2032 roku (WPGO) wraz z Prognozą oddziaływania projektu 
WPGO na środowisko oraz załącznikami: 
-   nr 1 tj. Planem Inwestycyjnym;  
- nr 2 tj. Wykazem istniejących, planowanych do modernizacji/rozbudowy  

oraz nowych instalacji do przetwarzania odpadów; 
-  nr 3 tj. Podsumowaniem zawierającym zestawienie uwag, wniosków i opinii  

do projektu Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego  
na lata 2020 – 2026 z perspektywą do 2032 roku, 

 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
3.  Uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) wraz z załącznikiem, tj. Zestawieniem uwag  
i wniosków do projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Podkarpackiego na lata 2020 – 2026 z perspektywą do 2032 roku oraz sposób  
ich uwzględnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

4. Dokument, o którym mowa w ust. 1 stanowi aktualizację Planu Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Podkarpackiego uchwalonego w dniu 5 stycznia 
2017 r. 

 
 
 
 
 



§ 2 
 

Traci moc uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXXI/551/17 z dnia  
5 stycznia 2017 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami  
dla Województwa Podkarpackiego 2022, z wyjątkiem załącznika nr 4 do Planu 
Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 zatytułowanego: 
Wskazanie miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów.  

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Obowiązujący Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami został przyjęty uchwałą 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXXI/551/17 z dnia 5 stycznia 2017 r.   

w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami 2022.  

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach plany 

gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat. Art. 37 ust. 3 ww. 

ustawy stanowi, że przepisy art. 36 stosuje się odpowiednio do aktualizacji planów 

gospodarki odpadami.  

Na podstawie art. 37 ustawy o odpadach Zarząd Województwa Podkarpackiego 

opracował projekt aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) 

wraz z załącznikami, który następnie zgodnie z zapisami art. 36 ust. 4 ustawy  

o odpadach został poddany opiniowaniu przez organy wykonawcze gmin z obszaru 

województwa, niebędących członkami związków międzygminnych, oraz organy 

wykonawcze związków międzygminnych, a w zakresie związanym z ochroną wód – 

przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Krakowie 

oraz Lublinie. Mając na uwadze zapisy art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października  

2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

projekt dokumentu wraz z załącznikami przekazano do opiniowania  

do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Ponadto zgodnie  

z zapisami art. 54 ust. 2 ww. ustawy społeczeństwu zapewniono udział w strategicznej 

ocenie oddziaływania ww. projektów dokumentów na środowisko. 

Następnie pismem z dnia 05.11.2020 r. Zarząd Województwa przekazał WPGO 

do zaopiniowania, a projekt Planu Inwestycyjnego (PI) do uzgodnienia Ministrowi 

Klimatu i Środowiska. Pismem z dnia 02.12.2020 r. Minister Klimatu i Środowiska 

przekazał Marszałkowi Województwa Podkarpackiego uwagi do ww. dokumentów. 

Jednocześnie wydanie pozytywnej opinii do projektu WPGO oraz uzgodnienie PI 

uzależnione zostało od przedstawienia tych dokumentów z uwzględnieniem 

załączonych uwag. Biorąc pod uwagę powyższe dokonano stosownych poprawek 

i pismem z dnia 29.12.2020 r. Zarząd przekazał do Ministra Klimatu i Środowiska II 

wersję projektu aktualizacji WPGO wraz z Planem Inwestycyjnym oraz Prognozą 

odpowiednio do zaopiniowania i uzgodnienia.  

Pismem z dnia 29.01.2021 r. Minister Klimatu i Środowiska przekazał kolejne 

uwagi do przedłożonych dokumentów. Wydanie pozytywnej opinii do projektu WPGO 

oraz uzgodnienie PI ponownie zostało uzależnione od przedstawienia tych 

dokumentów z uwzględnieniem załączonych uwag. Biorąc pod uwagę powyższe 

dokonano stosownych poprawek i pismem z dnia 18.02.2021 r. Zarząd przekazał   

do Ministra Klimatu i Środowiska III wersję projektu aktualizacji WPGO wraz z Planem 

Inwestycyjnym oraz Prognozą odpowiednio do zaopiniowania i uzgodnienia. 

Ostatecznie projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Podkarpackiego na lata 2020 – 2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) został 

zaopiniowany przez Ministra Klimatu i Środowiska pismem z dnia 17.03.2021 r., znak: 



DGO-SP.0311.6.2020.KR, a Plan Inwestycyjny uzgodniony przez Ministra Klimatu  

i Środowiska ww. pismem. 

Biorąc pod uwagę powyższe przedmiotowy dokument uzyskał przewidziane 

prawem opinie i uzgodnienia. 

Z chwilą uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Podkarpackiego na lata 2020 – 2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) wraz  

z załącznikami oraz Prognozą oddziaływania projektu WPGO na środowisko, który 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały traci moc uchwała Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego nr XXXI/551/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu 

Gospodarki Odpadami 2022. Nadal pozostaje jednak w mocy załącznik nr 4 

zatytułowany: Wskazanie miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów. 

Załącznik ten dodany został na mocy uchwały nr VI/104/19 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019r.  

Na podstawie art. 22 ust. 1 oraz w związku z art. 9 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1479) sejmik województwa był obowiązany do uchwalenia 

aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w zakresie wskazania miejsc 

spełniających warunki magazynowania odpadów, dla zatrzymanych przez Krajową 

Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego 

oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska transportów odpadów. Stąd też uchwałą  

z dnia 25 marca 2019r. nr VI/104/19 dodał do uchwały nr XXXI/551/17 z dnia 5 stycznia 

2017 r. załącznik nr 4 w brzmieniu: Wskazanie miejsc spełniających warunki 

magazynowania odpadów.  

Ponieważ uchwalony Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Podkarpackiego na lata 2020 – 2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) wraz  

z załącznikami oraz Prognozą oddziaływania projektu WPGO na środowisko, który 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały nie zawiera w swej treści części dotyczącej 

miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów konieczne jest aby załącznik 

nr 4 do uchwały nr XXXI/551/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. nadal pozostał w mocy.  

Dodatkowo do niniejszej uchwały zostało dołączone uzasadnienie, o którym 

mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247). Zgodnie z ww. 

art. organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa  

do przyjętego dokumentu dołącza uzasadnienie zawierające informacje o udziale 

społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę  

i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku  

z udziałem społeczeństwa.  

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.    


