
UCHWAŁA Nr XXV/440/12 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 27 sierpnia 2012 roku 

 

 

w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego  
na lata 2012-2017  

 
 

Na podstawie art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 185, poz. 1243 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Uchwala się Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata  
2012-2017 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 3. 
 

Traci moc uchwała Nr XXII/284/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 
2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XXV/440/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 sierpnia 2012 roku 

 
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152 poz. 897) z dniem 1 stycznia 
2012 roku wprowadziła zmiany do ustawy o odpadach dotyczące planów gospodarki 
odpadami. Zmiany polegają m.in. na tym, że plany należy aktualizować nie rzadziej, niż 
co 6 lat ponadto wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami sejmik 
województwa podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania, będącą aktem prawa 
miejscowego, która określa regiony gospodarki odpadami komunalnymi i regionalne 
instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach 
gospodarki odpadami. 

Zgodnie z art. 14a ust. 2 i art. 14b ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) sejmik województwa uchwala 
wojewódzki plan gospodarki odpadami, którego projekt przedkłada zarząd województwa.  

Pierwszy plan gospodarki odpadami przyjęty został przez Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego uchwałą Nr XIII/170/2003 z dnia 29 września 2003 roku, a następnie był 
aktualizowany uchwałą Nr XXII/284/08 z dnia 31 marca 2008 roku. 

W celu dostosowania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami do 
obowiązujących aktów prawnych z zakresu gospodarki odpadami oraz Krajowego planu 
gospodarki odpadami 2014 został opracowany projekt Planu gospodarki odpadami dla 
województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 wraz z Prognozą oddziaływania na 
środowisko projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na 
lata 2012-2017. Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie 
został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz  
z Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu, które 
to organy w dalszym postępowaniu zaopiniowały projekt Planu gospodarki odpadami dla 
województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 wraz z Prognozą oddziaływania na 
środowisko projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na 
lata 2012-2017. 

W dniu 5 kwietnia 2012 roku, Zarząd Województwa uchwałą Nr 1798/2012 
przyjął projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 
2012-2017 i postanowił przekazać do zaopiniowania właściwym organom oraz zapewnić 
możliwość udziału społeczeństwa w dalszym postępowaniu.  

Zgodnie z art. 14b ust. 3 ustawy o odpadach, projekt planu został zaopiniowany 
przez organy wykonawcze gmin z obszaru województwa, niebędących członkami 
związków międzygminnych oraz organy wykonawcze związków międzygminnych,  
a w zakresie związanym z ochroną wód – przez właściwych dyrektorów regionalnych 
zarządów gospodarki wodnej.  

Zgodnie z ustawą 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), 
projekt planu poddany był konsultacjom społecznym. 

Po zaopiniowaniu przez ww. organy oraz po przeprowadzeniu konsultacji 
społecznych, Zarząd Województwa, zgodnie z art. 14b ust. 4 ustawy o odpadach przekazał 
projekt planu do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw środowiska.  

Po uzyskaniu opinii Ministra Środowiska niezwłocznie została przeprowadzona 
dalsza część postępowania w celu uchwalenia przez Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 
2012-2017. 

 
Wobec powyższego realizując kompetencje wynikające z art. art. 14a ust. 2 ustawy 

o odpadach podjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego niniejszej uchwały jest 
uzasadnione. 
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