
         Załącznik nr 1 

         do uchwały Nr ………………. 

         Zarządu Województwa 

         Kujawsko-Pomorskiego 

         z dnia  ……… 2016 r. 

 

 

UCHWAŁA NR ………………….        

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia ……………………… 

 

w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa  

kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”  

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. r. o odpadach  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.
1
) oraz art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Określa się regiony gospodarki odpadami komunalnymi w województwie 

kujawsko-pomorskim zgodnie z  załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Określa się regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych  

w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje 

przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, w przypadku gdy znajdująca się w nich 

instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn oraz do czasu 

uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie  

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wskazuje się spalarnię odpadów komunalnych zlokalizowaną  

przy ul. E. Petersona 22 w Bydgoszczy,  zarządzaną przez Międzygminny Kompleks 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ProNatura Sp. z o.o., ul. Prądocińska 28,  

85-892 Bydgoszcz, jako ponadregionalną spalarnię odpadów komunalnych w następujących 

regionach gospodarki odpadami komunalnymi: 

1) Regionie 1 – Północnym, 

2) Regionie 2 – Wschodnim, 

3) Regionie 3 – Południowym. 

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/435/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami 

województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” 

(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r. poz. 3764 z późn. zm.
 2
). 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz. z 2013 r. poz. 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 

1101, 1322, z 2015 r. poz. 87, 122, 933, 1045, 1688, 1936, 2281, z 2016 r. poz. 1579. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. 

 poz. 2143. 



 

UZASADNIENIE 

 

 

 

1. Przedmiot regulacji:  

 

Podjęcie przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały w sprawie 

wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata  

2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”. 

 

2. Podstawa prawna:   

 

W myśl art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 21 z późn. zm.), wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami sejmik 

województwa podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania. 

 

W myśl art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 21 z późn. zm.), uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki 

odpadami 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, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie 

może przyjmować odpadów z innych przyczyn oraz do czasu uruchomienia regionalnych 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 

 

W myśl art. 38 ust. 2a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 21 z późn. zm.), uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki 

odpadami może wskazać spalarnię odpadów komunalnych jako ponadregionalną spalarnię 

odpadów komunalnych, jeżeli wynika to z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

 

   

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi): 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), projekt uchwały 

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawie wykonania „Planu gospodarki 

odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą  

na lata 2023-2028”, będącej aktem prawa miejscowego,  winien zostać poddany konsultacjom  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 



4. Uzasadnienie merytoryczne:  

 

 

 Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uchwałą Nr …………... z dnia  

……………. uchwalił „Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego  

na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”. 

„Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022  

z perspektywą na lata 2023-2028” zawiera podział na regiony gospodarki odpadami 

komunalnymi wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu, a także zawiera 

wskazanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych  

w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje 

przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, w przypadku gdy znajdująca się w nich 

instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn oraz do czasu 

uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.  

 

 Wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami sejmik 

województwa podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania.   

Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest aktem prawa 

miejscowego. 

Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 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, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie 

może przyjmować odpadów z innych przyczyn oraz do czasu uruchomienia regionalnych 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

 

 Region gospodarki odpadami komunalnymi stanowi obszar sąsiadujących ze sobą 

gmin, liczących łącznie co najmniej 150 tys. mieszkańców i obsługiwany przez regionalne 

instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych. Regionem gospodarki odpadami 

komunalnymi może być również obszar gminy liczącej powyżej 500 tys. mieszkańców. 

 

  Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest zakład 

zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania  

i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, 

spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, lub technologii, o której mowa w art. 143 

tej ustawy, w tym wykorzystujący nowe dostępne technologie przetwarzania odpadów  

lub zapewniający: 

a) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie 

ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części  

do odzysku, lub 

 



b) przetwarzanie selektywnie  zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów  

oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków 

wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, 

lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku  

w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych  

na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach, lub 

c) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  

o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów  

w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

 

Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami może 

wskazać spalarnię odpadów komunalnych jako ponadregionalną spalarnię odpadów 

komunalnych, jeżeli wynika to z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

Ponadregionalną spalarnią odpadów komunalnych jest instalacja do przetwarzania odpadów 

komunalnych o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania 

zamieszanych odpadów komunalnych zebranych z obszaru zamieszkałego co najmniej przez 

500 tys. mieszkańców, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki. Ponadregionalną 

spalarnią odpadów komunalnych jest instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych 

pochodzących z więcej niż jednego regionu gospodarki odpadami komunalnymi. 

 „Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata  

2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” wskazuje spalarnię odpadów komunalnych, 

zlokalizowaną w Bydgoszczy (ul. E. Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz), jako ponadregionalną 

spalarnię odpadów komunalnych w następujących regionach gospodarki odpadami 

komunalnymi: 

a) Region 1 - Północny, 

b) Region 2 - Wschodni, 

c) Region 3- Południowy. 

 

 

5. Ocena skutków regulacji: 

 

Podjęcie uchwały o wykonaniu  „Planu gospodarki odpadami województwa 

kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” stanowi 

wypełnienie obowiązków ustawowych, wynikających z art.  38 ust. 1 ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 


