
Załącznik do uchwały Nr 374/7488/22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie  

z dnia 29 marca 2022 r.  

 
  ZARZĄD  

WOJEWÓDZTWA  PODKARPACKIEGO 

KOMUNIKAT 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji 

Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 

w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla 

zatrzymanych transportów odpadów 

      
Na podstawie art. 39 ust. 1 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. 2373 z późn. zm.), 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego 

zawiadamia, że: 
 
przystępuje się do opracowania projektu aktualizacji Planu Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022. 
 
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy  

o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1479) 
sejmik województwa został zobowiązany 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, o których mowa  
w art. 24a  ustawy o odpadach.   

Ww. miejsca wyznacza się uwzględniając jedno miejsce magazynowania 
odpadów na 1 mln mieszkańców w województwie, nie więcej jednak niż trzy miejsca  
w województwie.  

Dnia 25 marca 2019r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę 

w sprawie zmiany Uchwały NR XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Podkarpackiego 2022. W uchwale tej zostały wskazane 3  miejsca 

spełniające warunki magazynowania odpadów, na które miały być kierowane, 

zatrzymane pojazdy wraz z odpadami. Jednym ze wskazanych miejsc spełniających 

ww. warunki było miejsce w miejscowości Kozodrza, działka o nr ewidencyjnym 

2750/50.  

https://sip.lex.pl/#/document/17940659?unitId=art(24(a))ust(2)&cm=DOCUMENT


Jednakże pismem z dnia  14 lutego 2022 r., znak: WOŚ.604.85.2021.2022 

Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego poinformował, że ze względu na brak 

możliwości prawnych i faktycznych nie może utworzyć ww. miejsca.  

Stąd też w obecnej sytuacji konieczne jest opracowanie kolejnej aktualizacji 

Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 w zakresie 

wskazania nowego miejsca (zamiast miejsca w miejscowości Kozodrza, działka o nr 

ewidencyjnym 2750/50) spełniającego warunki magazynowania odpadów dla 

zatrzymanych przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, 

Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska 

transportów odpadów.  

Po opracowaniu projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Podkarpackiego 2022 będzie on wyłożony do zapoznania w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, w Departamencie Ochrony 
Środowiska, ul. Lubelska 4 w Rzeszowie , w pok. nr 222 oraz umieszczony na stronie 
internetowej urzędu. 

Niniejszy komunikat umieszczony zostanie na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz 
w prasie lokalnej.  


