
UCHWAŁA Nr 417 / 8447 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 30 sierpnia 2022r. 

 

w sprawie przyjęcia 

projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Podkarpackiego 2022. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 ze zm.), art. 24 a, art. 36,  art. 37 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) oraz art. 42 pkt 2 

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 w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
 

1. Przyjmuje się projekt aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Podkarpackiego 2022 zaopiniowany przez Ministra Klimatu  

i Środowiska pismem z dnia 22.08.2022 r., znak: DGO-PGO.0311.3.2022.AM. 

2.  Projekt dokumentu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

3. Dołącza się do dokumentu, o którym mowa w ust. 1 uzasadnienie, o którym 

mowa w art. 42 pkt 2 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.),  stanowiące załącznik 

nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podpisał:  
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 



 

 

 

 
 
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 417/8447/22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 30 sierpnia 2022 r. 

 

 
  ZARZĄD  

WOJEWÓDZTWA  PODKARPACKIEGO 

 
 
Projekt aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Podkarpackiego 2022 w zakresie: wskazania nowego miejsca spełniającego 
warunki magazynowania odpadów, dla zatrzymanych przez Krajową Administrację 
Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego, organy 
Inspekcji Ochrony Środowiska transportów odpadów. 
 
W załączniku nr 4 do Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Podkarpackiego 2022 stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXI/551/17 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie  uchwalenia Planu 
Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 lp. 3 otrzymuje 
brzmienie:  
 

 

3. ul. Strefowa 8, 39 - 400 Tarnobrzeg 
(miejsce na terenie FCC Tarnobrzeg Sp. z 
o. o.) 

Miasto 
Tarnobrzeg  

 Tarnobrzeg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 417/8447/22 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 
z dnia 30 sierpnia 2022 r. 

 
 

UZASADNIENIE, o którym mowa art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3.10.2008 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). 

do aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 
w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów, dla 
zatrzymanych przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, 
Inspekcję Transportu Drogowego, organy Inspekcji Ochrony Środowiska transportów 
odpadów. 
Zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3.10.2008 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.) 
do przyjętego dokumentu dołącza się uzasadnienie zawierające informacje o udziale 
społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę  
i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku  
z udziałem społeczeństwa.  
Obwieszczeniem Zarząd Województwa Podkarpackiego podał do publicznej 
wiadomości informację o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu 
aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022  
w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów, dla 
zatrzymanych przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, 
Inspekcję Transportu Drogowego, organy Inspekcji Ochrony Środowiska transportów 
odpadów. Obwieszczenie to zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Marszałkowskiego, na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  
w prasie (gazeta Nowiny). Społeczeństwo miało możliwość zapoznania się  
z niezbędną dokumentacją sprawy oraz możliwość składania uwag i wniosków  
 w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 23 sierpnia 2022 r. 
W powyższym terminie nie wpłynęła żadna uwaga lub wniosek. 

 
 
 
 
 
 
 
 


