
 
  ZARZĄD  

WOJEWÓDZTWA  PODKARPACKIEGO 

 

OBWIESZCZENIE 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 48 ust. 4 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 2022 r. poz. 1029  

z późn. zm.) Zarząd Województwa Podkarpackiego podaje do publicznej wiadomości: 

1. Uchwalą Nr 374/7488/22 Zarząd Województwa przystąpił do opracowania aktualizacji Planu 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 (WPGO) w zakresie 

wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych przez 

Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego 

oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska transportów odpadów. 

2. Uchwalą Nr 402/8063/22 Zarząd Województwa po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackim Państwowym Wojewódzkim 

Inspektorem Sanitarnym odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Podkarpackiego 2022. 

3. Projekt ww. dokumentu znajduje się do wglądu w budynku Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego, ul. Lubelska 4 w Rzeszowie, Departament Ochrony 

Środowiska, pokój 222 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz na 

stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:  

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-srodowisku/gospodarka-odpadami/3067-

plan-gospodarki-odpadami-2017 

4. Uwagi i wnioski do projektu dokumentu mogą być wnoszone od 1 sierpnia 2022 r. do dnia 

23 sierpnia 2022 r. 

- w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 

Departament Ochrony Środowiska, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów podając 

w tytule: dot. wskazania w WPGO miejsca zatrzymania transportów odpadów; 

-   ustnie do protokołu; 

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym (adres e-mail: srodowisko@podkarpackie.pl) 

podając w tytule: dot. wskazania w WPGO miejsca zatrzymania transportów odpadów. 

5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa 

Podkarpackiego. 

6. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

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

oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu 

pozostawia się bez rozpatrzenia. 
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