UCHWAŁA Nr V/34/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/125/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
25 sierpnia 2003 roku w sprawie „Planu Gospodarki Odpadami Województwa
Małopolskiego na lata 2016-2022”
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 943), art. 36 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r poz.21 ze zm.) oraz art. 22 ustawy z dnia
20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1479) uchwala się, co następuje:
§1
W Uchwale Nr XI/125/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2003
roku w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 20162022, zmienionej Uchwałą Nr XI/133/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
24 września 2007 r., Uchwałą nr XXV/397/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
2 lipca 2012 roku oraz Uchwałą nr XXXIV/509/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 27 marca 2017 roku dokonuje się następujących zmian:
1) Dodaje się załącznik nr 4 do Planu Gospodarki Odpadami Województwa
Małopolskiego na lata 2016-2022 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022
w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów została
opracowana, jako realizacja zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy
o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r poz. 1479), która w
art. 22 wprowadziła obowiązek zaktualizowania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w ww.
zakresie.
Zgodnie z przedmiotową ustawą sejmik województwa jest obowiązany do uchwalenia aktualizacji
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki
magazynowania odpadów, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu tj.
do 18 lutego 2019 roku. Przedmiotowe miejsca wyznacza się uwzględniając jedno miejsce
magazynowania odpadów na 1 mln mieszkańców w województwie, nie więcej jednak niż trzy
miejsca w województwie. Na terenie województwa małopolskiego wskazuje się 3 miejsca
spełniające warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów.
Starosta w terminie 6 miesięcy od uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest
zobowiązany do utworzenia wskazanych w planie miejsc magazynowania odpadów dla
zatrzymanych transportów odpadów.
Zgodnie z art. 9 pkt 2 przedmiotowej ustawy jeżeli w trakcie kontroli transportu odpadów ujawniono:
- naruszenie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów,
- przemieszczanie odpadów do nieuprawnionego odbiorcy,
- naruszenie przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów,
pojazd wraz z odpadami może zostać zatrzymany przez Krajową Administrację Skarbową, Straż
Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska
i jest kierowany, na koszt podmiotu wykonującego transport odpadów na wyznaczone
w wojewódzkim planie gospodarki odpadami miejsce spełniające warunki magazynowania
odpadów.
W celu wskazania optymalnych lokalizacji dla miejsc na które będą kierowane transporty odpadów
u których ujawniono ww. naruszenia, Województwo Małopolskie zorganizowało spotkanie
z przedstawicielami:
- Starostw z terenu województwa małopolskiego,
- Izby Administracji Skarbowej,
- Karpackiego Oddziału Straży Granicznej,
- Komendy Wojewódzkiej Policji,
- Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego,
- Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Jednocześnie skierowano prośbę do starostów z terenu województwa małopolskiego
o przeprowadzenie analizy dostępnych terenów, które ewentualnie możliwe byłyby
do wykorzystania, jako miejsca spełniające warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych
transportów odpadów jak i zwrócono się z prośbą o udostępnienie informacji o stanie ewidencji
mienia nieruchomego, stanowiącego powiatowy zasób gruntów wg stanu na dzień 31 grudnia 2017
roku oraz informacji o mieniu Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta/Prezydent Miasta
ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości nierozdysponowanych.
Ponadto na potrzebę wskazania przedmiotowych miejsc Wojewoda Małopolski przekazał wykaz
nierozdysponowanych nieruchomości Skarbu Państwa jakie znajdują się w zasobach starostów
oraz prezydentów miast na prawach powiatu województwa małopolskiego.
Przekazane zbiory poddane zostały analizie pod kątem następujących kryteriów:
- dostępność działek do dróg, których nośność pozwala na ruch transportu z dużym obciążeniem,
- odległość od zabudowy mieszkaniowej,
- warunki środowiskowe m.in. odległość od cieków wodnych, zbiorników, obszarów chronionych,
inne,
- zagospodarowanie terenu zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennymi.

Dodatkowo analizie poddano tereny, na których prowadzona jest działalność związana
z gospodarką odpadami.
W oparciu o przeprowadzoną analizę wskazuje się w załączniku nr 4 do Planu Gospodarki
Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022 następujące miejsca dla zatrzymanych
transportów odpadów, spełniające warunki wskazane w ww. ustawie tj. stanowią miejsca
spełniające warunki magazynowania odpadów:
1. Powiat-Miasto Kraków – teren Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
„Barycz”, ul. Krzemieniecka,
2. Powiat-Miasto Tarnów - teren Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
„Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.”, ul. Komunalna.
3. Powiat-Miasto Nowy Sącz- teren Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych „ NOVA Sp. z.o.” ul. Tarnowska.
Wskazane lokalizacje:
- posiadają dogodne położenie geograficzne w województwie wraz z korzystnym dostępem
do dróg, których nośność pozwala na ruch transportu z dużym obciążeniem,
- stanowią grunty przeznaczone pod gospodarkę odpadami zgodnie z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennymi.
- stanowią tereny oddalone od zabudowy mieszkaniowej,
- spełniają warunki środowiskowe.
Ponadto, Kraków, Tarnów oraz Nowy Sącz jako miasta na prawach powiatu stanowią kompetentne
ośrodki administracyjne łączące zadania gminy i powiatu z wysoko wykwalifikowaną kadrą.
Zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie jak i Małopolskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami
Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022 w zakresie wskazania miejsc spełniających
warunki magazynowania odpadów nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko.
Projekt Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022
w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów został
przekazany:
• do zaopiniowania przez Ministra Środowiska, który wyraził opinię pozytywną.
•

do zaopiniowania organom wykonawczym gmin i związków międzygminnych, starostom
oraz Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej:
50 gmin zaopiniowało projekt pozytywnie,
10 starostw zaopiniowało projekt pozytywnie,
Powiat Miasto Nowy Sącz zaopiniowało projekt pozytywnie,
Powiat Miasto Kraków oraz Powiat Miasto Tarnów wyraziły negatywną opinię.

Ponadto projekt planu został udostępniony na stronie internetowej Województwa Małopolskiego.
Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o odpadach sejmik województwa uchwala wojewódzki plan
gospodarki odpadami opracowany przez zarząd województwa. Przepisy art. 36 stosuje
się odpowiednio do aktualizacji planów gospodarki odpadami.

