
Projekt 
  

UCHWAŁA  NR ....../......./16 
Sejmiku  Województwa  Podkarpackiego 

z dnia .................... 2016 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) 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 
  

Określa się regiony gospodarki odpadami komunalnymi jak w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

  § 2 
 
Określa się regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych  
w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje 
przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, do czasu uruchomienia 
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy 
znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów  
z innych przyczyn, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 
 

§ 4 
 

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 2012 r. o odpadach  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki 

odpadami sejmik województwa podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania.  

Art. 38 ust. 2 w/w ustawy wskazuje, że w uchwale w sprawie wykonania 

wojewódzkiego planu gospodarki odpadami określa się: 

1) regiony gospodarki odpadami komunalnymi;  

2) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych  

w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz 

instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, w przypadku gdy 

znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować 

odpadów z innych przyczyn. 

Ustawowa zawartość przedmiotowej uchwały, określona w w/w punktach stanowi 

odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do uchwały. 

 Ponadto zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o odpadach uchwała w sprawie 

wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest aktem prawa 

miejscowego. 

 

 

 


