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PROCEDOWANIE WPGO I PI

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) - art. 
36 ust. 2, 

 Ustawa z dnia  15 stycznia 2015 r.  o zmianie  ustawy o odpadach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.122) - art. 5 ust. 1 – w przypadku aktualizacji WPGO 
do 30.06.2016 r.,

 Ustawa 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 2016 r. poz. 353) – art. 46 pkt 2 (dot. przeprowadzenia
strategicznej oceny dla WPGO),

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
486) – w zakresie podejmowanych przez zarząd województwa oraz sejmik
województwa uchwał,

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy
sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu
inwestycyjnego (Dz. U. z dnia 22 lipca 2015 r. poz. 1016).
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PROCEDOWANIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYKONANIA WPGO

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) - art. 38, 

 Ustawa z dnia  15 stycznia 2015 r.  o zmianie  ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2015 r. poz.122) - art. 5 ust. 2,

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 239) - art. 41a ust. 2, pkt 2,

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486) – w
zakresie podejmowanych przez zarząd województwa oraz sejmik województwa uchwał,

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy
sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego
(Dz. U. z dnia 22 lipca 2015 r. poz. 1016),

oraz inne akty wydane przez właściwe terytorialnie organy

 Uchwała Nr X/167/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2011 r. w
sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze Świętokrzyską Radą Działalności
Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. 3



OPINIOWANIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYKONANIA WPGO

 opiniowanie uchwały w sprawie wykonania WPGO, opinia wyrażana uchwałą (ustawa 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 239) - art. 41a ust. 2, pkt 2, 

 Opiniowanie uchwały w sprawie wykonania WPGO (konsultowanie) wyrażane
pismem (uchwała Nr X/167/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1
sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
projektów aktów prawa miejscowego Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze
Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami.
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WPGO PROCEDURA TWORZENIA

W związku z art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15.01.2015 r. o zmianie ustawy o
odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz.122),

Zarząd województwa zobowiązany był do opracowania i przedłożenia SW, nie
później niż do dnia 30.05.2016 r.:

• aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO)

• planu inwestycyjnego

• uchwały w sprawie wykonania WPGO.

Sejmik województwa zobowiązany był do uchwalenia zaktualizowanego planu
oraz podjęcia uchwały w sprawie wykonania WPGO w terminie do dnia
30.06.2016 r.
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ZASADY OPINIOWANIA WPGO

• organy wykonawcze gmin, związków międzygminnych z obszaru województwa –
1 miesiąc (art. 36 ust. 4 ustawy o odpadach)

• w zakresie ochrony wód przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu 
gospodarki wodnej – 1 miesiąc (art. 36 ust. 4 ustawy o odpadach)

• regionalny dyrektor ochrony środowiska – 30 dni (art. 54 ust. 1 ustawy o 
udostępnianiu informacji o środowisku ….)

• państwowy wojewódzki inspektor sanitarny – 30 dni (art. 54 ust. 1 ustawy o 
udostępnianiu informacji o środowisku ….)

• konsultacje społeczne – 21 dni (art. 39 ust. 1 oraz 54 ust. 2 ustawy o 
udostępnianiu informacji o środowisku 

• Minister Środowiska – 1 miesiąc (art. 36 ust. 5 ustawy o odpadach)
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ZASADY UZGADNIANIA PLANÓW INWESTYCYJNYCH

 Po zakończonym procesie opiniowania przez organy wykonawcze gmin i
związków międzygminnych, RZGW projekt PI jest przekazywany
Ministrowi Środowiska do uzgodnienia.

 Minister Środowiska ma 1 miesiąc na zgłoszenie uwag. Proces 
uzgodnienia projektu PI trwa dotąd, aż MŚ uzgodni dokument albo jeżeli 
MŚ nie zgłasza uwag w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania.

 W przypadku projektu PI dla woj. świętokrzyskiego proces uzgadniania 
trwał od 18 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r.
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AKTUALIZACJA WPGO

 W procesie aktualizacji WPGO, w tym PI, podmioty składały wnioski i petycje w różnych
trybach, tj. na podstawie przepisów:

1) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (….)

2) ustawy o odpadach

3) ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw

4) ustawy Kpa,

5) ustawy o petycjach (PETYCJE).

 Wnioski Zarząd Województwa rozpatrywał podejmując stosowne uchwały

 3 podjęte przez Zarząd Województwa uchwały były objęte postępowaniem nadzorczym
Wojewody Świętokrzyskiego. Do żadnej z uchwał Zarządu na tym etapie nie wydano
rozstrzygnięcia nadzorczego.

 Na 1 uchwałę Zarządu Województwa wpłynęła skarga na nieprawidłowe postępowanie
Zarządu Województwa (skarga rozpatrywana była przez Sejmik Województwa) – zarzuty
zawarte w skardze uznano za bezzasadne.
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AKTUALIZACJA WPGO

 Wnioski dotyczyły ujęcia w przedmiotowych dokumentach istniejących lub planowanych
do budowy/rozbudowy instalacji do:

1) mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

2) mechaniczno-cieplnego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

3) sortowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

4) recyklingu odpadów budowlanych,

5) odzysku odpadów budowlanych,

6) recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych,

7) termicznego przekształcania odpadów komunalnych,

8) produkcji paliw alternatywnych,

9) produkcji pelletu,

10) fermentacji odpadów komunalnych (biogazownia),

11) kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów,

12) składowania odpadów,

13) przetwarzania odpadów wielomateriałowych.
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Etap założeń 

 12 czerwca 2015 r. - Zarząd Województwa podał do publicznej wiadomości informację o
przystąpieniu do opracowywania projektu aktualizacji WPGO wraz z aktami towarzyszącymi
(BIP, strona internetowa, tablica ogłoszeń Urzędu, prasa lokalna). Zainteresowanym
zakreślono 21 dniowy termin na składanie uwag i wniosków od daty ukazania się ogłoszenia.
Termin upłynął z dniem 3 lipca 2015 r.

W ramach udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu aktualizacji wpłynęło 7 wniosków
od 6 podmiotów. W wyznaczonym terminie wpłynął 1 wniosek, pozostałe 6 wpłynęło po
terminie.

 18 listopada 2015 r. Zarząd Województwa rozpatrzył uwagi i wnioski złożone do projektu
aktualizacji WPGO i PI (Uchwała Nr 872/15 Zarządu Województwa ). Zgłoszonych wniosków
nie uwzględniono, gdyż nie wynikały one z potrzeb województwa.
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Etap założeń– POSTĘPOWANIE  NADZORCZE

 7 stycznia 2016 r. Wojewoda Świętokrzyski objął postępowaniem nadzorczym uchwałę Nr 872/15
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Zarzuty dotyczyły nieuwzględnienia w opracowywanym projekcie aktualizacji WPGO i PI
wnioskowanych inwestycji.

 22 stycznia 2016 r. Zarząd Województwa odniósł się do ww. zarzutów i stwierdził, iż w WPGO
ujmowane są jedynie takie inwestycje, które zaspakaja potrzeby województwa. Wnioskowane
inwestycje nie wynikały z potrzeb województwa.

 29 lutego 2016 r. Wojewoda Świętokrzyski uznał, że brak jest podstaw prawnych do
stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały w drodze rozstrzygnięcia nadzorczego.
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Etap przygotowania projektu

 16 - 17 lutego 2016 r. wpłynęły 3 wnioski od 3 podmiotów (wnioski zostały złożone w trybie art.
241. K.p.a.)

 w dniu 17 marca 2016 r. Zarząd Województwa rozpatrzył złożone wnioski , w trybie art. 241, art.
244 § 1 oraz art. 238 § 1 w związku z art. 247 K.p.a. (uchwała Nr 1272/16 Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego).

Przedmiotowe wnioski nie zostały uwzględnione, gdyż w dniu 3 lipca 2015 r. upłynął termin na
składanie uwag i wniosków w ramach udziału społeczeństwa.

 8 i 14 marca 2016 r. wpłynęło 11 wniosków od 6 podmiotów, w trybie art. 5 ust. 1 ustawy o
zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw).

 W dniu 6 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa pozostawił bez rozpatrzenia przedmiotowe
wnioski (Uchwała Nr 1325/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego).

Przedmiotowe wnioski pozostawiono bez rozpoznania, gdyż w dniu 3 lipca 2015 r. upłynął termin
na składanie uwag i wniosków w ramach udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów ww.
dokumentów. W myśl art. 41. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…) uwagi i wnioski
złożone po upływie wskazanego terminu ich składania pozostawia się bez rozpatrzenia.
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Etap przygotowania projektu – POSTĘPOWANIE  NADZORCZE

 8 kwietnia 2016 r. Wojewoda Świętokrzyski objął postępowaniem nadzorczym uchwałę Nr 1272/16
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Zarzuty dotyczyły nieuwzględniania w opracowywanym
projekcie aktualizacji WPGO i PI wnioskowanych inwestycji.

 29 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa odniósł się do ww. zarzutów i stwierdził, iż w WPGO
ujmowane są jedynie takie inwestycje, które zaspokajają potrzeby województwa. Wnioskowane
inwestycje nie wynikały z potrzeb województwa.

 9 czerwca 2016 r. Wojewoda Świętokrzyski poinformował, że poddał przedmiotową uchwałę
analizie pod względem zgodności z prawem i analiza ta nie dała podstaw do wydania
rozstrzygnięcia nadzorczego.
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Etap przygotowania projektu – POSTĘPOWANIE  NADZORCZE

 5 maja 2016 r. Wojewoda Świętokrzyski objął postępowaniem nadzorczym uchwałę Nr 1325/16
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Zarzuty dotyczyły nieuwzględniania w opracowywanym
projekcie aktualizacji WPGO i PI wnioskowanych inwestycji.

 16 maja 2016 r. Zarząd Województwa odniósł się do ww. zarzutów i stwierdził, iż w WPGO
ujmowane są jedynie takie inwestycje, które zaspokajają potrzeby województwa. Wnioskowane
inwestycje nie wynikały z potrzeb województwa.

 17 czerwca 2016 r. Wojewoda Świętokrzyski poinformował, że poddał przedmiotową uchwałę
analizie pod względem zgodności z prawem i analiza ta nie dała podstaw do wydania
rozstrzygnięcia nadzorczego.
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Etap przygotowania projektu – SKARGA NA NIEPRAWIDŁOWE 
POSTEPOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

 28 kwietnia 2016 r. do Zarządu Województwa wpłynęło pismo, od wnioskodawcy, o zbadanie
podjętej uchwały Nr 1325/16, jednak ze względu na treść pisma uznano je za skargę na
nieprawidłowe postępowanie Zarządu Województwa . (Uchwała ta była równolegle objęta
nadzorem Wojewody).

 4 maja 2016 r. Zarząd Województwa przekazał skargę Sejmikowi Województwa jako organowi
właściwemu do jej rozpatrzenia .

 W dniu 6 maja 2016 r. Sejmik Województwa zwrócił się do Zarządu o przedstawienie stanowiska
w przedmiocie zarzutów zawartych w skardze.

 W dniu 12 maja 2016 r. Zarząd Województwa przekazał Sejmikowi Województwa stanowisko w
przedmiocie zarzutów zawartych w skardze.
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Etap przygotowania projektu – SKARGA NA NIEPRAWIDŁOWE 
POSTEPOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Zarzuty zawarte w skardze/ stanowisko Zarządu Województwa:

1) naruszenie przez Zarząd art. 5 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych
ustaw, wykluczając przedsiębiorcę z procesów konsultacji i blokując mu możliwość ubiegania
się o dofinansowanie

stanowisko ZW: Adresatem tego przepisu jest Sejmik, a nie Zarząd Województwa,

2) naruszenie przepisów K.p.a. m.in. art. 247, gdyż jedną uchwał Zarządu województwa
rozpatrzono łącznie 11 wniosków,

stanowisko ZW: Zarząd podejmując uchwałę nie stosował przepisów K.p.a., tylko art. 41 w
związku z art. 32 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku (…)

3) Zarząd Województwa pozostawił wniosek podmiotu bez rozpatrzenia

Stanowisko ZW: wniosek złożono po upływie terminu na składanie uwag i wniosków do projektów
WPGO i PI. W myśl art. 41. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…) uwagi i wnioski
złożone po upływie wskazanego terminu ich składania pozostawia się bez rozpatrzenia)
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Etap przygotowania projektu– SKARGA NA NIEPRAWIDŁOWE 
POSTEPOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Zarzuty zawarte w skardze/ stanowisko Zarządu Województwa:

5) Zarząd nie wytłumaczył obszernie, dlaczego zastosował określony przepis rozstrzygając sprawę
stanowisko ZW: W świetle orzecznictwa sądowego nie określono prawnie obowiązku
odpowiadania na każdy wniosek, nie ma również obowiązku uwzględniania wszystkich
zgłaszanych uwag ze względu na fakt, że nie każda z nich musi być zasadna.

6) Zarząd naruszył art. 35 ustawy o odpadach (zawartość planu)

stanowisko ZW: w postępowaniu skargowym nie może być przedmiotem badania zawartość
merytoryczna projektu aktualizacji WPGO i aktów towarzyszących, które nadal są na etapie
procedowania. Oceny takiej może dokonać Sejmik Województwa na etapie podejmowania uchwał
po przedłożeniu projektów tych dokumentów przez Zarząd Województwa.
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Etap przygotowania projektu - PETYCJE

 29 września 2015 r. wpłynęła petycja w przedmiocie ujęcia w WPGO oraz PI instalacji do
mechaniczno-cieplnego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych jako instalacji
regionalnej planowanej do budowy w województwie świętokrzyskim złożona na podstawie
przepisów ustawy o petycjach .

Zarząd Województwa nie uwzględnił petycji, gdyż budowa określonej w petycji instalacji nie wynikała
z potrzeb województwa (uchwała w sprawie sposobu załatwienia przedmiotowej petycji w trybie art.
13 ust. 1, art. 15 ustawy o petycjach, art. 238 § 1 K.p.a.).

 23 października 2015 r. wpłynęła petycja w przedmiocie ujęcia w WPGO oraz PI systemu odbioru i
segregacji odpadów komunalnych – Systemu EKO AB.

Zarząd Województwa nie uwzględnił petycji, gdyż wybór i ewentualne wdrożenie w gminach
konkretnego rozwiązania organizacyjno-technicznego w zakresie zbierania odpadów komunalnych
jest zadaniem rady gminy (uchwała w sprawie sposobu załatwienia przedmiotowej petycji w trybie art.
13 ust. 1, art. 15 ustawy o petycjach, art. 238 § 1 K.p.a.).
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Etap  przygotowania projektu – przyjęcie przez ZW projektu 
aktualizacji WPGO i opiniowanie przez gminy i RZGW

 18 lutego 2016 r. Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji
WPGO wraz z projektem PI i przekazania go właściwym jednostkom celem zaopiniowania.

 29 lutego 2016 r. projekt przekazano do zaopiniowana właściwym organom, tj. organom
wykonawczym gmin z obszaru województwa świętokrzyskiego, niebędącym członkami
związków międzygminnych oraz organom wykonawczym związków międzygminnych, a także
właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej – Dyrektorowi RZGW w
Krakowie oraz Dyrektorowi RZGW w Warszawie.

 13 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa rozpatrzył uchwałą wszystkie złożone uwagi i
wnioski. Spośród 78 organów uprawnionych do wyrażenia opinii, 68 wyraziło opinię.

Wszystkie opinie były pozytywne, część zawierała uwagi i wnioski, które zostały częściowo
uwzględnione. 31 podmiotów wyraziło uwagi i wnioski do projektu PI - dotyczyły one głównie
zaktualizowania danych dotyczących budowy/rozbudowy/modernizacji PSZOK – większość uwag
uwzględniono.
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Etap  przygotowania projektu – STRATEGICZNA OCENA 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 13 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie przyjęcia prognozy
oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji WPGO i poddania projektu aktualizacji WPGO
wraz z prognozą opiniowaniu przez właściwe organy (RDOŚ oraz Świętokrzyski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny).

 15 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa podał do publicznej wiadomości (BIP, strona internetowa
Urzędu, tablica ogłoszeń Urzędu, prasa lokalna) informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych w
ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko projektu aktualizacji WPGO wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Teksty
dokumentów dostępne były także do wglądu w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Środowiska UMWŚ. Zainteresowanym zakreślono 21 dniowy termin na składanie uwag i
wniosków od daty ukazania się ogłoszenia tj. od 15 kwietnia 2016 r. Termin upłynął z dniem
5 maja 2016 r.
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Etap przygotowania projektu – STRATEGICZNA OCENA 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 20 maja 2016 r. Zarząd Województwa uchwałą rozpatrzył opinię RDOŚ oraz ŚPWIS do projektu
aktualizacji WPGO oraz prognozy, a także uwagi i wnioski złożone przez społeczeństwo.

 RDOŚ I SANEPID zaopiniowały dokumenty pozytywnie bez uwag.

 9 podmiotów złożyło uwagi i wnioski (w tym 9 podmiotów złożyło uwagi do PI, a 1 z nich WPGO),
przy czym 6 podmiotów złożyło wnioski w terminie, zaś 3 podmioty po terminie.

Większość z uwag dotyczyła wskazania planowanych do budowy nowych lub rozbudowy/modernizacji
istniejących instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych. Uwag tych nie uwzględniono, gdyż
nie wynikały one z potrzeb województwa.
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Etap  przygotowania projektu – opiniowanie i uzgadnianie przez MŚ

 13 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie przekazania projektu
aktualizacji WPGO do zaopiniowania, a projektu PI do uzgodnienia Ministrowi Środowiska.

 14 kwietnia 2016 r. dokumenty przekazano MŚ.

 18 maja 2016 r. MŚ zaopiniował projekt aktualizacji WPGO i przekazał do niego uwagi oraz
uwagi do PI.

 20 maja 2016 r. Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków
do projektu aktualizacji WPGO oraz projektu PI i ponownie przekazał MŚ projektu PI celem
uzgodnienia.

 23 maja 2016 r. Zarząd Województwa po uwzględnieniu kolejnych uwag ponownie przekazał
MŚ projekt PI do uzgodnienia.

 30 maja 2016 r. Minister Środowiska przekazał po raz drugi uwagi do PI.

 1 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie rozpatrzenia uwag do PI i w
tej samej dacie ponownie przekazał MŚ projekt PI do uzgodnienia.
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Etap  przygotowania projektu – uzgadnianie projektu PI

 Z dniem 1 lipca 2016 r., upłynął termin na zgłaszanie uwag do PI przez Ministra Środowiska, a
zatem w myśl art. 36 ust. 6a ww. ustawy o odpadach, w przypadku gdy minister właściwy do
spraw środowiska nie zgłasza uwag do projektu planu inwestycyjnego, w terminie nie dłuższym
niż miesiąc od dnia otrzymania projektu, projekt uznaje się za uzgodniony.

.
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Etap  przygotowania projektu – skierowanie do uchwalenia 
aktualizacji WPGO

 16 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie przedłożenia projektu
aktualizacji WPGO oraz projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie:
1) uchwalenia aktualizacji WPGO oraz 2) wykonania WPGO.

 27 lipca 2016 r. Sejmik Województwa podjął uchwałę w sprawie uchwalenia aktualizacji
WPGO oraz uchwałę w sprawie wykonania WPGO

.

27



28



Aktualizacja WPGO - POSTĘPOWANIE NADZORCZE 

 29 lipca 2016 r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przekazał do organu nadzoru Wojewody
Świętokrzyskiego uchwałę w sprawie aktualizacji WPGO.

 10 sierpnia 2016 r. Wojewoda Świętokrzyski powiadomił Sejmik Województwa o wszczęciu
postępowania nadzorczego wobec nadesłanej uchwały.

 29 sierpnia 2016 r. do Sejmiku Województwa wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze – Wojewoda
Świętokrzyski stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały.

Zarzut – naruszenie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie zasad techniki prawodawczej!!!!!!??????????
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Aktualizacja WPGO – SKARGA NA ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY

 7 września 2016 r. Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie przedłożenia Sejmikowi
Województwa projektu uchwały Sejmiku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego.

 26 września 2016 r. odbędzie się sesja Sejmiku, na której planowane jest podjęcie przez Sejmik
przedłożonej uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Świętokrzyskiego.

Zarzuty w rozstrzygnięciu nadzorczym / stanowisko Sejmiku Województwa zawarte w skardze:

Zarzut:

Naruszenie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie
zasad techniki prawodawczej (§ 82 i § 86), stanowiące, że zmiana (nowelizacja) ustawy polega na
uchyleniu niektórych jej przepisów, zastąpieniu jej przepisów przepisami o innej treści, albo na
dodaniu do niej nowych przepisów. Nie można danego przepisu zastąpić nowym bez precyzyjnego
wskazania uchylanych przepisów. Uchwalenie zatem „nowego” WPGO powinno być dokonane
wraz z uchyleniem „poprzedniego” WPGO - w porządku prawnym funkcjonują niezależnie od
siebie dwa plany gospodarki odpadami.
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Aktualizacja WPGO – SKARGA NA ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY

Stanowisko SWŚ:

• Przepisy ww. rozporządzenia mogą mieć zastosowanie wyłącznie do uchwał jednostek
samorządu terytorialnego stanowiących akty prawa miejscowego. Plan gospodarki odpadami
jest aktem o charakterze wewnątrzorganizacyjnym, tj. obowiązującym wewnątrz administracji i
nie wywołuje bezpośrednich skutków prawnych dla podmiotów zewnętrznych wobec
administracji – uchwała w sprawie aktualizacji WPGO nie wchodzi do powszechnego porządku
prawnego.

• Przesłanką uzasadniającą stwierdzenie nieważności uchwały (stanowiącej akt prawa
miejscowego) nie może być naruszenie zasad techniki prawodawczej. Zasady techniki
prawodawczej stanowią zbiór dyrektyw skierowanych do prawodawcy wskazujących jak
poprawnie wyrażać normy prawne, nie służą zaś ocenie ważności obowiązującego prawa
(wyrok NSA z 13.12.12 r. z 5.05.11 r.).

• Sejmik Województwa nie stanowiąc aktu tworzącego prawo, nie mógł naruszyć zasad
tworzenia prawa.
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Aktualizacja WPGO – SKARGA NA ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY

Stanowisko SWŚ:

• WPGO jako dokument o charakterze opisowym nie może podlegać nowelizacji, tj. uchyleniu
niektórych przepisów lub zastąpieniu niektórych przepisów przepisami o nowej treści lub
dodaniu przepisów.

• Cechą aktów wewnętrznych jest to, że kształtują relacje między Sejmikiem (organem
wydającym akt) a Zarządem (organem do którego akt jest skierowany). Zarząd opracował
zarówno projekt WPGO jak i projekt aktualizacji WPGO, a zatem zakres stosowania ww.
uchwał jak i termin wejścia w życie nie budzi dla organu wątpliwości.

• Uchwalanie WPGO regulują przepisy odrębne (ustawia o odpadach, ustawa o zmiany ustawy o
odpadach oraz niektórych innych ustaw). Ustawa o odpadach przewiduje dwie odrębne
sytuacje: tj. uchwalenie planu i uchwalenie aktualizacji. W celu zachowania ciągłości planu
ustawodawca wprowadził tryb „aktualizacji”, a nie uchwalania kolejnych „nowych” planów.
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Dziękuję za uwagę  

Wioletta Czarnecka
Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i 

Środowiska
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