UCHWAŁA NR III/79/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki odpadami województwa kujawskopomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” w zakresie wskazania
miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów
Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564, 1592 i z 2019 r. poz. 60) oraz art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913,
1000, 1432, 2500), w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy
o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1479),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się aktualizację „Planu gospodarki odpadami województwa kujawskopomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” w zakresie wskazania
miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, o których mowa w art. 24a ust. 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, sporządzoną w postaci Załącznika nr 14
do planu i stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego aktualizacji „Planu
gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą
na lata 2023-2028” w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania
odpadów, o których mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
2. Podstawa prawna:
W myśl art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1987 z późn. zm.), sejmik województwa uchwala wojewódzki plan gospodarki odpadami
opracowany przez zarząd województwa.
W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji
Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, sejmik województwa jest obowiązany do
uchwalenia aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w zakresie wskazania
miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, o których mowa w art. 24 a ust. 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie
niniejszego przepisu.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Działając w myśl art. 48 ust. 1 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, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
zgodnie z Uchwałą Nr 43/2073/18 z dnia 7 listopada 2018 r., odstąpił od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Planu gospodarki
odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata
2023-2028” w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów,
o których mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Przedmiotowe
odstąpienie uzgodnione zostało z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy (pismo z dnia 17 października 2018 r., znak: WOO.410. 440.2018.KB) oraz
Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy (pismo z dnia
24 października 2018 r., znak: NNZ.9022.1.584.2018).
W myśl art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r . o odpadach, w przypadku
nieprzeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, organ przygotowujący
projekt planu gospodarki odpadami jest obowiązany zapewnić udział społeczeństwa,
o którym mowa w dziale III rozdziale 3 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.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu 20 września 2018 r., podał do
publicznej wiadomości w prasie o zasięgu regionalnym oraz na stronie BIP Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, informację
o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami
województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”
w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, o których
mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Do publicznej wiadomości podana została informacja o:
a) przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu i o jego przedmiocie,
b) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu,
w którym jest ona wyłożona do wglądu,
c) możliwości składania uwag i wniosków,

d) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej
21-dniowy termin ich składania,
e) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz o sposobie, w jaki mogą
być wnoszone uwagi i wnioski, tj:
- w formie pisemnej,
- ustnie do protokołu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym.
W odpowiedzi na powyższą informację, do Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego wpłynął jeden wniosek, który nie dotyczył zakresu przygotowywanej
aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 20 listopada 2018 r. podał do
publicznej wiadomości w prasie o zasięgu regionalnym oraz na stronie BIP Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informację
o opracowaniu projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami województwa kujawskopomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” w zakresie wskazania
miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, o których mowa w art. 24a ust. 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przyjętego Uchwałą Nr 44/2119/18 z dnia
14 listopada 2018 r .
Do publicznej wiadomości podana została informacja o:
a) opracowaniu projektu dokumentu i o jego przedmiocie,
b) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu,
w którym jest ona wyłożona do wglądu,
c) możliwości składania uwag i wniosków,
d) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej
21-dniowy termin ich składania,
e) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz o sposobie, w jaki mogą
być wnoszone uwagi i wnioski, tj:
- w formie pisemnej,
- ustnie do protokołu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym.
W dniu 17 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podał do
publicznej wiadomości w prasie o zasięgu regionalnym oraz na stronie BIP Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informację
o opracowaniu projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami województwa kujawskopomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” w zakresie wskazania
miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, o których mowa w art. 24a ust. 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przyjętym Uchwałą Nr 4/125/18 z dnia
12 grudnia 2018 r., informując jednocześnie, iż traci moc Uchwała Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Nr 44/2119/18 z dnia 14 listopada 2018 r ., przyjmująca projekt,
o którym informację podano w dniu 20 listopada 2018 r.
Do publicznej wiadomości podana została informacja o:
f) opracowaniu projektu dokumentu i o jego przedmiocie,

g) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu,
w którym jest ona wyłożona do wglądu,
h) możliwości składania uwag i wniosków,
i) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej
21-dniowy termin ich składania,
j) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz o sposobie, w jaki mogą
być wnoszone uwagi i wnioski, tj:
- w formie pisemnej,
- ustnie do protokołu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym.
W wyniku zapewnienia udziału społeczeństwa i udostępnienia projektu dokumentu,
o którym mowa powyżej, nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.
W myśl art. 24 ust. 2 oraz art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
projekt przedmiotowej aktualizacji „Planu gospodarki odpadami województwa kujawskopomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” w zakresie wskazania
miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, o których mowa w art. 24a ust. 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przyjęty Uchwałą Nr 4/125/18 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. został przekazany w dniu
12 grudnia 2018 r. do zaopiniowania przez organy wykonawcze gmin z obszaru
województwa kujawsko-pomorskiego oraz organy wykonawcze związków międzygminnych,
właściwych starostów, na terenie działania których mają zostać wyznaczone miejsca
spełniające warunki magazynowania odpadów, o których mowa w art. 24a ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a w zakresie związanym z ochroną wód – przez
właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie.
Po uzyskaniu i rozpatrzeniu wszystkich wymaganych opinii organów, o których mowa
powyżej, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu 11 stycznia 2019 r.
przekazał przedmiotowy projekt aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami do
zaopiniowania Ministrowi Środowiska.
Minister Środowiska zaopiniował projekt aktualizacji „Planu gospodarki odpadami
województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”
zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, o których mowa
w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w dniu 11 lutego 2019 r.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Podstawę działań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie
racjonalnego gospodarowania odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
stanowi „Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022
z perspektywą na lata 2023-2028”, uchwalony przez Sejmik Województwa KujawskoPomorskiego w dniu 29 maja 2017 r. Uchwałą Nr XXXII/545/17.
W związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji
Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego zobowiązany został do opracowania projektu aktualizacji „Planu gospodarki
odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata
2023-2028” w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów,
o których mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Projekt aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dotyczy wyznaczenia
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego miejsc spełniających warunki
magazynowania odpadów, o których mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, na które kierowane będą zatrzymane pojazdy wraz z odpadami, naruszające
szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, przemieszczające odpady do
nieuprawnionego odbiorcy lub naruszające przepisy o międzynarodowym przemieszczaniu
odpadów. Zgodnie z wymogami ustawowymi, miejsca te wyznacza się, uwzględniając jedno
miejsce magazynowania odpadów na 1 mln mieszkańców w województwie, nie więcej jednak
niż trzy miejsca w województwie. W związku z powyższym, w przedmiotowej aktualizacji
planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego, zostały wyznaczone dwa
miejsca spełniające warunki magazynowania odpadów, na które kierowane będą zatrzymane
pojazdy wraz z odpadami.
W dniu 14 listopada 2018 r., Uchwałą nr 44/2119/18, Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego przyjął projekt aktualizacji „Planu gospodarki odpadami
województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”
w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, o których
mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w którym jako miejsca
spełniające warunki magazynowania odpadów, na które miały być kierowane zatrzymane
pojazdy wraz z odpadami wyznaczono teren Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie
(gmina Grudziadz, powiat grudziądzki) oraz teren regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych w Lipnie (gmina m. Lipno, powiat lipnowski).
W związku z negatywną opinią Starosty Lipnowskiego, na terenie działania którego
miało zostać wyznaczone jedno z miejsc, na które miałyby zostać kierowane zatrzymane
pojazdy wraz z odpadami, zaistniała konieczność opracowania nowego projektu aktualizacji
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, wskazującego inne miejsce spełniające warunki
magazynowania odpadów, o których mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach.
W dniu 12 grudnia 2018 r., Uchwałą nr 4/125/18, Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego przyjął projekt aktualizacji „Planu gospodarki odpadami województwa
kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” w zakresie
wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, o których mowa
w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w którym jako miejsca
spełniające warunki magazynowania odpadów, na które kierowane będą zatrzymane pojazdy
wraz z odpadami wyznaczono:
Miejsce

1.

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu
- Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie

2.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych
„EKOSYSTEM” Sp. z o. o. - teren regionalnej instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych w Niedźwiedziu

Gmina

Powiat

Grudziądz
(gmina wiejska)

grudziądzki

Dębowa Łąka

wąbrzeski

Zakres przedmiotowej aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
sporządzony został w postaci Załącznika nr 14 do „Planu gospodarki odpadami województwa
kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”, uchwalonego
przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 29 maja 2017 r. i nie

spowodował żadnych zmian w przyjętych celach i kierunkach działań w zakresie
gospodarowania odpadami oraz planowanych inwestycjach w gospodarce odpadami na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Aktualizacja „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na
lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” w zakresie wskazania miejsc spełniających
warunki magazynowania odpadów, o których mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, sporządzona w postaci Załącznika nr 14 do planu, została
przekazana do uchwalenia Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5. Ocena skutków regulacji:
Uchwalenie aktualizacji „Planu gospodarki odpadami województwa kujawskopomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” w zakresie wskazania
miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów przez Sejmik Województwa
Kujawsko-Pomorskiego stanowi obowiązek ustawowy w procedurze opracowywania
i uchwalania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

