UCHWAŁA NR XXIII/523/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińskomazurskiego na lata 2016-2022
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz art. 35, 35a, 36 ust. 2 i art. 37 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§1
Uchwala się zaktualizowany plan gospodarki odpadami dla województwa warmińskomazurskiego, tj. Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata
2016-2022 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§3
Traci moc uchwała nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia
19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa
warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 35 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21,
z późn. zm.) organy administracji publicznej opracowują plany gospodarki odpadami, które wspierają
działania zmierzające do osiągnięcia celów i spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa
Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach sejmik
województwa uchwala wojewódzki plan gospodarki odpadami opracowany przez zarząd
województwa.
Zgodnie z art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21,
z późn. zm.) przy opracowywaniu projektu planu gospodarki odpadami stosuje się przepisy 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 dotyczące udziału
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z przepisami ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. projekt Planu gospodarki odpadami
dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022 wymagał przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym sporządzono Prognozę oddziaływania
na środowisko projektu Planu gospodarki odpadami, której zakres i stopień szczegółowości informacji
uzgodniono w toku prac nad opracowaniem projektu dokumentu w 2015 roku z WarmińskoMazurskim Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska
w Olsztynie.
W strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko zapewniono możliwość udziału społeczeństwa
na zasadach określonych w wyżej wymienionej ustawie. Informacje o przystąpieniu do
opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie, możliwościach zapoznania się z niezbędną
dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu, możliwości składania
uwag i wniosków, w tym sposobie i miejscu składania uwag i wniosków oraz organie właściwym do
ich rozpatrzenia zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w siedzibie Urzędu, na stronie internetowej
Urzędu oraz w prasie o zasięgu lokalnym. Projekt Planu gospodarki odpadami wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko został również przekazany do zaopiniowania przez WarmińskoMazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska,
którzy
wydali
opinię
w ustawowym terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów.
Zgodnie z art. 35 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21,
z późn. zm.) podsumowanie z przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
stanowi załącznik do Planu gospodarki odpadami.
Ponadto projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 20162022 przedstawiono do zaopiniowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach przez organy wykonawcze gmin z obszaru województwa, niebędących członkami
związków międzygminnych oraz organy wykonawcze związków międzygminnych, a w zakresie
związanym z ochroną wód - przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej

(Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku).
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach po zaopiniowaniu projektu
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami przez organy, Zarząd Województwa przekazał projekt
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami do zaopiniowania, a projekt planu inwestycyjnego
do uzgodnienia, ministrowi właściwemu do spraw środowiska. Z uwagi na fakt, iż w wyniku
prowadzonych postępowań polegających na udziale społeczeństwa w opracowywaniu projektu
dokumentu oraz opiniowaniu przez organy wskazane w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach dokonano w projekcie Planu istotnych zmian, dokument ten został ponownie przekazany
do zaopiniowania przez organy o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach.
Minister Środowiska dwukrotnie wnosił uwagi do projektu Planu, projektu Planu inwestycyjnego
i Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu. Równolegle, ze względu na fakt,
że uwzględnienie niektórych uwag Ministra Środowiska spowodowało wprowadzenie do
opiniowanych dokumentów istotnych zmian, projekty dokumentów jeszcze dwukrotnie przekazano do
ponownego zaopiniowania przez organy o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia
2012
r.
o odpadach tj. organy wykonawcze gmin z obszaru województwa, niebędących członkami związków
międzygminnych oraz organy wykonawcze związków międzygminnych, a w zakresie związanym
z ochroną wód - przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej (Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gdańsku), a także przez Warmińsko - Mazurskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Ostatecznie w dniu 28 listopada 2016 r. Minister Środowiska zaopiniował pozytywnie Plan
gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022 oraz uzgodnił
Plan inwestycyjny będący załącznikiem do Planu.

