
Uchwała nr 4/19  
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 22 stycznia 2019 r. 

w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa 
mazowieckiego 2024 

Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000, 1432 i 2500) oraz art. 38  
ust. 1, 2, 4  i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 
1000, 1479, 1544, 1564 i 1592) – uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

W celu wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024, 
określa się:  

1) regiony gospodarki odpadami komunalnymi, wskazane w załączniku nr 1 do uchwały; 

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, wskazane  
w załączniku nr 2 do uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

§ 3. 

Traci moc uchwała nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 
2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza 
na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7849,  
z późn. zm.1)). 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego 

 

Ludwik Rakowski 

 

                                                           
1) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 2487, 7453 i 11715, z 2014 r. poz. 5245  
i 9500, z 2015 r. poz. 6685 i 11673, z 2016 r. poz. 2217, 4965, 6648 i 9299 oraz z 2018 r. poz. 7212, 9057 i 10463. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992,  
z późn. zm.) wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami sejmik 
województwa podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania. Uchwała ta określa: regiony 
gospodarki odpadami komunalnymi oraz 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. 

W celu prawidłowego kierowania odpadów w ramach regionów gospodarki odpadami 
komunalnymi, w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały zostały określone 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.  

Zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 r. poz, 992,  
z późn. zm.) instalacja uzyskuje status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych z dniem ogłoszenia uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami. W myśl art. 20 ust. 7 ww. ustawy zakazuje się przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz 
pozostałości z procesu mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, 
przeznaczonych do składowania i odpadów zielonych, wytworzonych poza obszarem 
macierzystego regionu gospodarki odpadami komunalnymi. Z tego względu termin wejścia w 
życie ww. uchwały w zakresie wskazania regionów gospodarki odpadami komunalnymi oraz 
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych 
regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacji przewidzianych do zastępczej 
obsługi tych regionów, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie 
może przyjmować odpadów z innych przyczyn, określono na dzień ogłoszenia uchwały  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dodatkowo za odstąpieniem od 
wskazania terminu vacatio legis przemawia konieczność zapewnienia ciągłości procesu 
przetwarzania odpadów komunalnych we wszystkich regionach gospodarki odpadami. 

Zgodnie z Regulaminem konsultowania projektów aktów prawa miejscowego  
z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 
stanowiącym załącznik do uchwały Nr 176/10 z dnia 8 listopada 2010 r w sprawie 
Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą 
Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej uchwałą 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 160/11 z dnia 24 października 2011 r., projekt 
uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania Planu gospodarki 
odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 w dniu 12 grudnia 2018 r. został 
przekazany do konsultacji z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego. Rada nie 
wniosła uwag do przedmiotowego projektu. 

 


