
UCHWAŁA Nr 1172/2011 
 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
 

z dnia 14 października 2011 roku 
 

 

Zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia trybu zamówienia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na opracowanie Programu ochrony środowiska województwa 
wielkopolskiego na lata 2012-2015 wraz z Planem gospodarki odpadami dla województwa 
wielkopolskiego na lata 2012-2015 oraz powołania komisji przetargowej  
 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1, art. 19 ust. 
1 i 3 i art. 21 ust. 3 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,  
co następuje: 

 
§ 1 

 
W uchwale Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1017/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: 
„W sprawie zatwierdzenia trybu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na opracowanie Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 
oraz Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 oraz 
powołania komisji przetargowej”.  

2. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 
 

„Zatwierdza się tryb przetargu nieograniczonego dla zamówienia publicznego na opracowanie 
Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 oraz Planu 
gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017.” 

 
§ 2 

 

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 1172/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

 
z dnia 14 października 2011 roku 

 
 
Art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U.  

z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) stanowi, że w celu realizacji polityki ekologicznej państwa 
opracowuje się programy ochrony środowiska, natomiast art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach (j.t. 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 i programy opracowywane są na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym  
i gminnym, podlegają aktualizacji nie rzadziej, niż co 4 lata. 

 
Ww. zapis przedstawia aktualny porządek prawny, który zostanie zmieniony przez ustawę  

z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152 poz. 897). Z dniem 1 stycznia 2012 roku wejdą w życie 
zmiany dotyczące planów gospodarki odpadami. Zmiany będą polegały m.in. na tym, że plany 
należy aktualizować nie rzadziej, niż co 6 lat ponadto wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami sejmik województwa podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania, która to 
uchwała jest aktem prawa miejscowego. 

W związku z tym, że realizacja przedsięwzięcia określonego w § 1 zmienianej uchwały 
zakończy się w 2012 roku, czyli w czasie obowiązywania nowych uregulowań prawnych, podjęcie 
niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 

 
Tomasz Bugajski 

       Członek Zarządu 


