UCHWAŁA NR VI/42/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 18 lutego 2019 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami
Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 8 i art. 18 pkt 1 i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.1) oraz 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. W „Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”
stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXII/280/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 19 grudnia 2016 r., dodaje się Załączniki 6 i 7 w brzmieniu wynikającym
z załączników do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1432 i 2500.

Załącznik do Uchwały Nr VI/42/19
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 18 lutego 2019 r.

ZAŁĄCZNIK 6: MIEJSCA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM SPEŁNIAJĄCE WARUNKI
MAGAZYNOWANIA

ODPADÓW

PRZEZNACZONE

DLA

ZATRZYMANYCH

TRANSPORTÓW ODPADÓW
Na podstawie 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), w związku
z art. 24a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.)
wyznacza się w województwie podlaskim następujące miejsca spełniające warunki
magazynowania odpadów przeznaczone dla zatrzymanych przez stosowne organy (Krajowa
Administracja Skarbowa, Straż Graniczna, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, organy
Inspekcji Ochrony Środowiska) transportów odpadów:
1. teren regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) ZPiUO
w Czartorii (Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii),
m. Czartoria, działki o nr ewidencyjnych 243, 244, 245 i 246, 18-413 Miastkowo
(gm. Miastkowo, powiat łomżyński);
2. parking strzeżony w m. Długobórz przy ul. Zambrowskiej 21, 18-300 Zambrów
(gm. Zambrów, powiat zambrowski).
Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz.
992 ze zm.) 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. Zatrzymany pojazd wraz z odpadami jest kierowany, na koszt podmiotu
wykonującego transport odpadów, na wyżej wskazane miejsca spełniające warunki
magazynowania odpadów. Ww. miejsca tworzone są przez starostów w terminie
6 miesięcy od uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Pojazd wraz
z odpadami umieszcza się w wyznaczonym miejscu do czasu usunięcia naruszeń
szczegółowych wymagań dla transportu odpadów lub ustalenia podmiotu odpowiedzialnego
za zagospodarowanie tych odpadów.

ZAŁĄCZNIK

7:

UZASADNIENIE

ZAWIERAJĄCE

INFORMACJE

O

UDZIALE

SPOŁECZEŃSTWA (PROCEDURA AKTUALIZACJI WPGO POPRZEZ DODANIE ZAŁĄCZNIKA 6)
Zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.), w przypadku odstąpienia
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania planu gospodarki odpadami
na środowisko, 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,
stanowi załącznik do planu.
Mając powyższe na uwadze, zapewniono udział społeczeństwa w procedurze
opracowywania projektu Załącznika 6 do „Planu Gospodarki Odpadami Województwa
Podlaskiego na lata 2016-2022”, zgodnie z przepisami 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081),
a więc podano do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania
dokumentu oraz o możliwości składania uwag i wniosków wskazując jednocześnie
co najmniej 21-dniowy termin ich składania. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne
uwagi i wnioski.

