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Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz.
486), art. 36 ust.2, art. 37 ust 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz.U. z 2016 r poz. 1987) oraz
art. 5 ust.1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z
2015 r., poz.122) uchwala się, co następuje:
§1
W Uchwale Nr XI/125/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie Planu Gospodarki
Odpadami Województwa Małopolskiego, zmienionej Uchwałą Nr XI/133/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
24 września 2007 r. oraz Uchwałą nr XXV/397/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku
dokonuje się następujących zmian:
1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016 -2022”.
2) §1 otrzymuje brzmienie:
„Uchwala się Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022 w brzmieniu załącznika do
niniejszej uchwały.”
3) Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022 został opracowany, jako realizacja zapisów
ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz.
122), która w art.5 ust.1 wprowadziła obowiązek zaktualizowania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami z
uwzględnieniem zmian wynikających z tej ustawy. Kluczowym elementem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

jest podział województwa na regiony gospodarki odpadami komunalnymi. Dotyczy on zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Pozostałe odpady (w tym selektywnie odbierane od właścicieli nieruchomości), obowiązuje hierarchia postępowania z
odpadami i zasada bliskości. Wojewódzki plan gospodarki odpadami określa:
- regiony gospodarki odpadami komunalnymi na terenie województwa
- regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami
komunalnymi.
- instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów, do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych oraz w przypadku, gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może
przyjmować odpadów z innych przyczyn.
Przyjęte cele w gospodarce odpadami oraz kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i
kształtowania systemu gospodarki odpadami obejmują lata 2016-2022 z perspektywą do 2030 dla wszystkich rodzajów
odpadów powstających na terenie województwa małopolskiego oraz przywożonych na jego obszar. W dokumencie
wskazano potrzebę rozwijania systemu zapobiegania powstawaniu odpadów w tym dążenia do gospodarki o obiegu
zamkniętym, dalszego rozwoju selektywnego zbierania i odbierania odpadów jak i prowadzenia edukacji ekologicznej
mieszkańców.
Stosownie do normy art. 35 ust. 7 ustawy o odpadach przyjmowany wojewódzki plan gospodarki odpadami jest zgodny z
krajowym planem gospodarki odpadami (Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu
gospodarki odpadami 2022 – publ. w M.P. poz. 784) i służy realizacji zawartych w nim celów.
Plan przyjmowany niniejszą uchwalą stanowi aktualizację poprzednich wojewódzkich planów gospodarki odpadami
przyjmowanych przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Pierwszy Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami na lata
2003-2010 zgodnie z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. nr 39 poz. 251)
został przyjęty Uchwałą Nr XI/125/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2003 r, a, następnie
zaktualizowany:
• Uchwałą Nr XI/133/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2007 r,
• Uchwałą Nr XXV/397/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r.
Projekt Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022 został przekazany do opiniowania
przez Ministra Środowiska oraz wysłany do konsultacji organom wykonawczym gmin, związków gmin, Małopolskiemu
Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu
w Krakowie, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Ponadto projekt planu
został udostępniony na stronie internetowej Województwa Małopolskiego.
Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o odpadach sejmik województwa uchwala wojewódzki plan gospodarki odpadami
opracowany przez zarząd województwa. Przepisy art. 36 stosuje się odpowiednio do aktualizacji planów gospodarki
odpadami.
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