
Uchwała nr 3/19 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 22 stycznia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa 
mazowieckiego 2024  

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000,1432 i 2500) oraz art. 36 ust. 2 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. 

Uchwala się Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024, w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

§ 3. 

Traci moc uchwała nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 
2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza 
na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 wraz z załącznikami. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego 

 

Ludwik Rakowski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r.  
poz. 992, z późn. zm.), dalej: ustawa o odpadach, sejmik województwa uchwala wojewódzki 
plan gospodarki odpadami opracowany przez zarząd województwa. Wraz z uchwaleniem 
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w myśl art. 38 ust. 1 ww. ustawy, sejmik 
województwa podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania, będącą aktem prawa 
miejscowego. 

Zarząd Województwa Mazowieckiego opracował projekt Planu gospodarki odpadami dla 
województwa mazowieckiego 2024 (PGO WM 2024), do którego załączniki stanowią: Plan 
inwestycyjny dla województwa mazowieckiego, Program zapobiegania powstawaniu 
odpadów dla województwa mazowieckiego, Program usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu województwa mazowieckiego i Prognoza oddziaływania na środowisko 
Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.  

Opracowany projekt Planu został poddany procedurze opiniowania określonej w art. 36 
ustawy o odpadach oraz na podstawie art. 46 ust. 2 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) – 
procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

W ramach ww. procedur projekt Planu został dwukrotnie skierowany: 

 do opiniowania przez organy wykonawcze gmin z obszaru województwa, niebędących 
członkami związków międzygminnych, oraz organy wykonawcze związków 
międzygminnych, a w zakresie związanym z ochroną wód – przez właściwych 
dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie; 

 do opiniowania przez właściwe organy, tzn. Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w Warszawie oraz do konsultacji zapewniającej udział społeczeństwa w postępowaniu.  

Projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz  
z załącznikami został skierowany do Ministra Środowiska w celu zaopiniowania i uzgodnienia 
Planu inwestycyjnego dla województwa mazowieckiego.  

Pismem z dnia 12 grudnia 2018 r. znak DGO – IV.4050.8.2018.KR Minister Środowiska 
pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt PGO WM 2024 oraz uzgodnił projekt Planu 
inwestycyjnego. 

Do przyjętego Planu dołączono w formie załącznika podsumowanie, o którym mowa  
w art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 jest zgodny z Krajowym 
planem gospodarki odpadami 2022 uchwalonym uchwałą nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 
2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (M. P. poz. 784)  
i opublikowanym w dniu 11 sierpnia 2016 r. oraz zawiera elementy określone w art. 35  
i 35a ustawy o odpadach.  


