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USTAWA
z dnia 20 lipca 2018 r.
o zmianie ustawy o Inspekcji
Ochrony Środowiska oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2018 r. poz. 1479)
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AKTUALIZACJA WPGO Art. 22 ust. 1
Sejmik województwa jest obowiązany do uchwalenia
aktualizacji WPGO - wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami w zakresie wskazania miejsc spełniających
warunki magazynowania odpadów*,
w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego
przepisu (do 18 lutego 2019 r.)
*magazynowanie odpadów (dot. zatrzymanych pojazdów z odpadami)
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UTWORZENIE MIEJSCA STRZEŻONEGO
Art. 22 ust. 2
Do dnia utworzenia przez starostę miejsca wskazanego w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami marszałek województwa wskazuje inne miejsce
strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów i informuje
o tym organy:
• Krajową Administrację Skarbową,
• Straż Graniczną,
• Policję,
• Inspekcję Transportu Drogowego,
• Organy Inspekcji Ochrony Środowiska.
nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, tj.
do dnia 18 września 2018 r.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wskazanie miejsca strzeżonego następuje w sposób władczy, odgórnie przez
marszałka województwa.
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TWORZENIE MIEJSCA STRZEŻONEGO
Jak sobie z tym poradziliśmy?
Zrodziły się następujące pytania:

1)

Kto powinien ponosić koszty związane, np. z utrzymywaniem w gotowości
„miejsca strzeżonego do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów”,
parkowaniem pojazdów z odpadami itp. I czy winien zawrzeć stosowną umowę
w tym zakresie?

Ustalono, iż:
1) Marszałek „wskazując inne miejsce strzeżone” działa jak organ administracji w
sposób władczy. Wskazanie przez marszałka „innego miejsca strzeżonego” nie
może zatem rodzić skutków dla samorządu województwa, skoro nie jest to
zadaniem samorządu województwa.
2)

W świetle art. 24 a ust. 2 ustawy o odpadach zatrzymany pojazd jest kierowany
na koszt podmiotu wykonującego transport odpadów na miejsce wskazane w
wpgo.

Nie ma zatem przeszkód do stosowania tego przepisu w sytuacji kierowania
pojazdu wykonującego transport na miejsce wskazane przez marszałka.
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TWORZENIE MIEJSCA STRZEŻONEGO
2) W jakiej formie winno nastąpić wskazanie ww. miejsca oraz poinformowanie
organów, o których mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o odpadach?
Forma zawiadomienia może przybrać kształt zarządzenia, komunikatu, pisma.
Należy podkreślić, iż wskazanie jest informacją kierowaną do indywidualnie
oznaczonych adresatów, a zatem nie wymaga publicznego ogłoszenia, lecz
przesłania do właściwych organów pisemnej informacji.
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TWORZENIE MIEJSCA STRZEŻONEGO
Jak sobie z tym poradziliśmy?
1)

Wystąpiliśmy do wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego z
prośbą o przekazanie wykazu parkingów wyznaczonych do holowania
pojazdów.

2)

Zorganizowaliśmy 23 sierpnia br. spotkanie na które zaproszono:
Starostwa Powiatowe, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Świętokrzyski Urząd
Celno-Skarbowy, Izbę Administracji Skarbowej w Kielcach, Komendę
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Placówkę Straży Granicznej
w Kielcach, Komendę Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

3)

Na spotkaniu udostępniliśmy wykaz parkingów, a przedstawiciele
zaproszonych instytucji, zaproponowali do rozważenia trzy lokalizacje
miejsc strzeżonych do magazynowania zatrzymanych transportów
odpadów.
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TWORZENIE MIEJSCA STRZEŻONEGO

4)

Przeprowadziliśmy wizje lokalne zaproponowanych
3 miejsc. Analizowane miejsca rozpatrywaliśmy
pod kątem spełnienia wymagań rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada
2012 r. w sprawie warunków technicznych
parkingów, na które są usuwane pojazdy
przewożące towary niebezpieczne.

5) Wystąpiliśmy z zapytaniem do zarządzających wytypowanymi miejscami,
czy istnieje możliwość wyodrębnienia 4 miejsc strzeżonych do
magazynowania zatrzymanych transportów odpadów.
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TWORZENIE MIEJSCA STRZEŻONEGO

6) Wystąpiliśmy z pismem do Starostów, rekomendując wybrane miejsce
strzeżone i prosząc o aprobatę zaproponowanej lokalizacji.
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TWORZENIE MIEJSCA STRZEŻONEGO
7)

Sporządziliśmy Zarządzenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wskazania miejsca strzeżonego do
magazynowania zatrzymanych transportów odpadów.

8)

Zarządzenie przekazaliśmy właściwym organom wskazanym w art. 24 a
ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach tj.: Świętokrzyskiemu
Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Świętokrzyskiemu
Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, Głównemu
Inspektorowi Ochrony Środowiska, Naczelnikowi Świętokrzyskiego Urzędu
Celno-Skarbowego, Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Kielcach,
Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Komendantowi
Placówki Straży Granicznej w Kielcach, Komendantowi Wojewódzkiej
Policji w Kielcach.

9)

O podjętym Zarządzeniu poinformowaliśmy pisemnie Starostów oraz
Zarządzającego wskazanym miejscem strzeżonym.
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PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI WPGO
W ZAKRESIE WSKAZANIA MIEJSC
SPEŁNIAJACYCH WARUNKI MAGAZYNOWANIA ODPADÓW
PROCEDURA aktualizacji WPGO przeprowadzana będzie tylko w zakresie
wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów.

1)

Uruchomiliśmy przetarg związany z zamieszczeniem ogłoszenia w
prasie o przystąpieniu do opracowywania projektu „Aktualizacji Planu
gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” w zakresie
wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów.

2)

Opracowaliśmy Założenia do projektu „Aktualizacji Planu gospodarki
odpadami dla województwa świętokrzyskiego” w zakresie wskazania
miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów
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W Założeniach doprecyzowaliśmy:
a) projekt Aktualizacji WPGO obejmować będzie wskazanie miejsc
spełniających warunki magazynowania odpadów, o których mowa w art.
24a ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, do których będą
kierowane zatrzymane pojazdy wraz z odpadami.
Przez miejsca spełniające warunki magazynowania odpadów należy
rozumieć miejsca do magazynowania zatrzymanych pojazdów wraz
z odpadami,
b) zgodnie z art. 24a ust. 3 ustawy o odpadach, wyznacza się uwzględniając
jedno miejsce magazynowania na 1 milion mieszkańców
w województwie, nie więcej jednak niż trzy w województwie.
L. mieszkańców woj. świętokrzyskiego wg stanu na 31.12.2016 r.
wynosiła 1 254 505, w związku z czym wskazane zostaną 2 miejsca,
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W Założeniach doprecyzowaliśmy:

c)

lokalizacja wyznaczanych miejsc winna uwzględniać dobre połączenie
komunikacyjne. Miejsca te winny być zlokalizowane w strefach
przemysłowych lub na terenach o podobnym przeznaczeniu z dala od
zabudowań mieszkalnych,

d)

zakłada się, że każde z przedmiotowych miejsc będzie obejmowało co
najmniej cztery stanowiska postojowe przeznaczone dla zatrzymanych
pojazdów. Wskazane jest, aby miejsca spełniały wymagania
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia13 listopada 2012 r.
w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane
pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1293).
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PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI WPGO
3)

Wystąpimy do RDOŚ i Świętokrzyskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o odstąpienie od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu „Aktualizacji WPGO”, na podst. 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1405).
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PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI WPGO
Procedura odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania
a)

zgodnie z art. 48. ust. 1 ustawy o udostępnianiu Organ opracowujący
projekty dokumentów, o których mowa w art. 46 pkt 2 (WPGO), może, po
uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja
postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania
na środowisko.

b)

art. 48 ust. 2 stanowi, że odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko, może dotyczyć wyłącznie projektów
dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już
dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach
jednej gminy.

c)

odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o
uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 ww. ustawy.
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PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI WPGO

Pytanie: w jakiej formie w Aktualizacji WPGO wskazać miejsce
spełniające warunki magazynowania odpadów?

1. Czy poprzez dodanie kolejnego załącznika do WPGO?
2. Czy poprzez dodanie kolejnego rozdziału do WPGO?

3. Czy należy również dodać przedmiotowe miejsca w harmonogramie
planowanych czynności i sposobu finansowania zadań?
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PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI WPGO
Co nas czeka w dalszym postępowaniu?

1.

Zamieszczenie w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do Aktualizacji WPGO.

2.

Zamieszczenie w BIP i na stronie internetowej urzędu ww. ogłoszenia i
założeń do Aktualizacji.

3.

Rozparzenie uwag i wniosków.

4.

Sporządzenie uzasadnienia – w przypadku odstąpienia od strategicznej
oceny (art. 49 o udostępnianiu informacji o środowisku..)

5.

Zapewnienie udziału społeczeństwa - przeprowadzenie konsultacji
społecznych projektu Aktualizacji WPGO (art. 36 ust. 8 ustawy o
odpadach) – 21 dni.

6.

Rozparzenie uwag i wniosków złożonych po udziale społeczeństwa.

PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI WPGO
Co nas czeka w dalszym postępowaniu?

7. Przekazanie właściwym organom (organy wykonawcze gmin, niebędących
członkami związków międzygminnych, organy wykonawcze związków
międzygminnych, w zakresie związanym z ochroną wód–właściwy dyrektor
regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie oraz starostom właściwym, na których terenie
zlokalizowane będą miejsca spełniające warunki magazynowania odpadów
– nowość) - (1 miesiąc).
8.

Rozparzenie uwag i wniosków złożonych przez właściwe organy.

9.

Przekazanie Aktualizacji WPGO do opiniowania MŚ - (1 miesiąc).

10. Rozparzenie uwag i wniosków złożonych przez MŚ.

11. Przekazanie Aktualizacji WPGO do Sejmiku–planujemy uchwalenie
w styczniu 2019 r.

Na tym będzie koniec 

Dziękuję za uwagę
Ewa Chodorowska
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
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