
UCHWAŁA Nr XXV/441/12 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 27 sierpnia 2012 roku 

 

 

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

 
 
Na podstawie art. 15 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. 
 

W celu wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 
2012-2017 określa się:  
1)  regiony gospodarki odpadami komunalnymi województwa wielkopolskiego zgodnie  

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 
2)  regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych 

regionach gospodarki odpadami komunalnymi województwa wielkopolskiego oraz 
instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, zgodnie z załącznikiem  
nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 

 
W województwie wielkopolskim nie występują regionalne instalacje do przetwarzania 
odpadów komunalnych niespełniające wymagań ochrony środowiska, których modernizacja 
nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona z przyczyn 
ekonomicznych. 
 

§ 3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 sierpnia 2012 roku 

 
 
 

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, 
poz. 1243 ze zm.) wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami sejmik 
województwa podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania, będącą aktem prawa 
miejscowego, która określa: 
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, 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, 

3. regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych niespełniające wymagań 
ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub 
nie jest uzasadniona z przyczyn ekonomicznych. 

 
Wobec powyższego podjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego niniejszej 

uchwały jest uzasadnione. 


