
 

UCHWAŁA Nr 1476/2011 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 29 grudnia 2011 roku 

 

 

w sprawie: zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy 
i Miasta Raszków na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018”  

 
 
Na podstawie art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego  
uchwala, co następuje:  

 
§ 1 

Opiniuje się pozytywnie projekt aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy  
i Miasta Raszków na lata  2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018” z uwagami: 
1. W „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011  

z perspektywą na lata 2012-2019” przedstawiono podział województwa na 12 obszarów 
obsługiwanych przez Zakłady Zagospodarowania Odpadów (ZZO). Miasto i Gmina 
Raszków została objęta systemem gospodarowania odpadami w ramach ZZO Koźmin-
Ostrów. Po wyczerpaniu pojemności składowiska odpady z terenu gminy należy kierować do 
ZZO przewidzianego w planie wojewódzkim. Nie ma możliwości rozbudowy składowiska  
w miejscowości Moszczanka.  

2. W opiniowanym Planie w rozdziale dotyczącym Prognozowanych zmian w zakresie 
rozwiązań organizacyjnych (punkt 4.2.1.) ujęto budowę regionalnego zakładu 
zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy i Miasta Raszków. Jest to 
niezgodne z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 
2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019”. 

 
§ 2 

 
Postanawia się przekazać niniejszą uchwałę Burmistrzowi Miasta i Gminy Raszków  

w celu przeprowadzenia dalszego postępowania. 
 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 



 

 

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr 1476/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 grudnia 2011 roku 

 
 

 
Art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 

1243 ze zm.) stanowi że dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa 
oraz realizacji i stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń  
do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach  
o ochronie środowiska, opracowuje się plany gospodarki odpadami, będące integralną częścią 
programów ochrony środowiska. Plany są opracowywane na szczeblu krajowym, 
wojewódzkim, powiatowym i gminnym, podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata  
i zaopiniowaniu przez odpowiednie organy administracji.  
 Wykonując kompetencje art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy o odpadach Burmistrz Miasta  
i Gminy Raszków zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
o wydanie opinii na temat projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy  
i Miasta Raszków na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018”. 
 Zarząd Województwa Wielkopolskiego po przeanalizowaniu przekazanej dokumentacji 
i obowiązującego stanu prawnego zaopiniował pozytywnie z uwagami projekt aktualizacji 
„Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Raszków na lata  2011-2014 z perspektywą 
na lata 2015-2018” i postanowił niniejszą uchwałę przekazać Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Raszków w celu przeprowadzenia dalszego postępowania.  
 
 
 
 

Tomasz Bugajski 
 

Członek Zarządu 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


