
Załącznik do uchwały nr................ 

Zarządu Województwa Mazowieckiego  

z dnia................... 

 

Uchwała nr ..... /19 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia ............................ 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla 

województwa mazowieckiego 2024 

Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000, 1432 i 2500) oraz art. 38 ust. 

1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 992, z późn. 

zm.1)) – uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale nr 4/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r.  

w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1462) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

                                                           

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1479, 1544, 1564 i 1592 oraz 

z 2019 r. poz. 60. 
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Uzasadnienie 

 W dniu 22 stycznia 2019 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę  

nr 3/19 w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 

2024 (PGO WM 2024) oraz uchwałę nr 4/19 w sprawie wykonania Planu gospodarki 

odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (uchwała wykonawcza nr 4/19). W dniu  

30 stycznia 2019 r. uchwała nr 4/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie 

wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 weszła  

w życie i stała się aktem prawa miejscowego powszechnie obowiązującym na terenie 

województwa mazowieckiego. 

 Biorąc pod uwagę fakt, iż cała istota funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi opiera się na regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów 

komunalnych (tzw. RIPOK), to właśnie tego typu instalacje mają zapewniać właściwe 

zagospodarowanie odpadów komunalnych. W PGO WM 2024 zostały wyznaczone instalacje 

planowane jako RIPOK, które po wybudowaniu lub spełnieniu określonych warunków 

(uregulowaniu stanu formalno-prawnego, rozbudowie) będą mogły ubiegać się o nadanie 

statusu regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Powyższe  

ma zasadnicze znaczenie bowiem zgodnie z art. 38 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992, z późn. zm.) w przypadku zakończenia budowy  

i oddania do użytkowania planowanej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, uchwała wykonawcza 

podlega obligatoryjnej zmianie. 

Kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadami 

komunalnymi oraz wystarczających mocy przerobowych regionalnych instalacji  

do przetwarzania odpadów komunalnych z terenu województwa mazowieckiego, 

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie monitoruje funkcjonowanie 

systemu gospodarki odpadami na Mazowszu, rekomendując Zarządowi Województwa 

Mazowieckiego w uzasadnionych przypadkach wnioskowanie do Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego o zmianę uchwały w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla 

województwa mazowieckiego 2024. Od czasu podjęcia uchwały wykonawczej nr 4/19,  

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpłynął wniosek  

o zmianę uchwały, a także zaistniały okoliczności uzasadniające modyfikację zapisów  

w załącznikach do przedmiotowej uchwały. 

Zestawienie wniosków i propozycji zmian przedstawia się następująco:  
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1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku sp. z o.o. (PGK w Płońsku) 

pismem z dnia 5 lutego 2019 r. zwróciło się z wnioskiem o ujęcie składowiska odpadów  

w Dalanówku, jako regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych dla 

regionu zachodniego. Do złożonego wniosku o dokonanie zmiany uchwały dołączono 

dokumenty: 

a. Decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płońsku nr 9/19 z dnia  

4 lutego 2019 r. znak NB.7353/42/19 udzielającą pozwolenia na użytkowanie kwatery 

nr 3 na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz  

z infrastruktura techniczną w miejscowości Dalanówek oraz decyzję nr 279/09 z dnia 

29 grudnia 2019 r. znak NB.7353/443/09 udzielającą pozwolenia na użytkowanie 

rozbudowanego składowisku odpadów w miejscowości Dalanówek. 

b. Postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  

w Warszawie (MWIOŚ) z dnia 10 grudnia 2019 r. znak CI-IN.7023.1.200.2018.MO 

oraz protokół kontroli nr CI 255/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. znak  

CI-IN.7023.1.200.2018.MO 

c. Decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2007 r. znak 

WŚR.I.JB/6640/24/07 udzielająca pozwolenia zintegrowanego dla składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości 

Dalanówek zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego: 

 Nr 18/08/PŚ.Z z dnia 9 czerwca 2008 r. znak PŚ.V./KS/7600-78/08, 

 Nr 39/09/PŚ.Z z dnia 16 czerwca 2009 r. znak PŚ.V/KS/7600-201/08, 

 Nr 52/10/PŚ.Z z dnia 11 czerwca 2010 r. znak PŚ.V/UR/7600-201/08, 

 Nr 68/14/PŚ.Z z dnia 27 czerwca 2014 r. znak PŚ.V/KS/7600-201/08, 

 Nr 158/14/PŚ.Z z dnia 8 grudnia 2014 r. znak PŚ.V/IP/7600-201/08, 

 Nr 6/19/PZ.Z z dnia 24 stycznia 2019 r. znak PZ-II.7222.1.2018.MR. 

Posiadanym pozwoleniem zintegrowanym objęte są obecnie eksploatowana kwatera 

nr 2 oraz nowa kwatera nr 3. Zgodnie z posiadaną przez spółkę instrukcją prowadzenia 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalanówek 

(zatwierdzoną decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 32/15/PŚ.O  

z dnia 5 marca 2015 r. znak: PŚ-IV.7241.74.2014.KK) eksploatacja kwatery nr 2 możliwa 

będzie do uzyskania maksymalnej wysokości składowania (rzędnej docelowej) 141,5 m  

n. p. m. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez zarządzającego w złożonym  

do tut. Urzędu wniosku z dnia 18 lutego 2019 r. o zamknięcie kwatery nr 2 wg stanu  

na 31 października 2018 r. osiągnięta rzędna wynosi 138–139 m n. p. m. co pozwoli  

na przyjęcie ok. 7500 m3 odpadów. Po dopełnieniu kwatery nr 2 i uzyskaniu decyzji na jej 

zamknięcie, zarządzający będzie mógł uzyskać nową instrukcję prowadzenia składowiska, 

która będzie obejmować również nową kwaterę nr 3. Dopiero po zamknięciu kwatery nr 2  
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i uzyskaniu nowej instrukcji prowadzenia składowiska będzie możliwe składowanie odpadów 

na kwaterze nr 3. 

Do wniosku nie został załączony dokument potwierdzający przeprowadzenie kontroli 

przez MWIOŚ w związku z art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 t.j., z późn. zm.) dotyczący eksploatowanej kwatery, 

na której w pierwszej kolejności będą składowane odpady. W związku z powyższym  

13 lutego 2019 r. do zarządzającego instalacją w m. Dalanówek zostało skierowane pismo  

z prośbą o uzupełnienie dokumentów. Pismem z 19 lutego 2019 r. znak L.dz.387/220/2019 

PGK w Płońsku uzupełniło wniosek o dokument potwierdzający przeprowadzenie kontroli 

przez MWIOŚ w związku z art. 76 ustawy Prawo ochrony środowiska (protokół kontroli  

nr 252/2009 Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  

z 3 grudnia 2009 r. znak CI-IN.mo.411/131-01/1/2009). W związku z tym wniosek o zmianę 

uchwały wykonawczej nr 4/19 spełnił wymagania formalne do rozpatrzenia zgodnie z art. 38 

ust. 3b ustawy o odpadach. Jednakże po rozpoczęciu eksploatacji kwatery nr 3 zarządzający 

składowiskiem w m. Dalanówek powinien przekazać tut. Urzędowi dokument potwierdzający 

przeprowadzenie kontroli przez MWIOŚ w związku z art. 76 ustawy Prawo ochrony 

środowiska dotyczącej kwatery nr 3. 

W PGO WM 2024 instalację ujęto jako planowany RIPOK. Z przedłożonych 

dokumentów wynika, że składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne  

w Dalanówku spełnia określone w PGO WM 2024 warunki: eksploatowana kwatera nr 2  

i nowa kwatera nr 3 objęte są pozwoleniem zintegrowanym, składowisko posiada instrukcję 

prowadzenia składowiska na eksploatowaną kwaterę oraz spełnia kryterium minimalnej 

pojemności pozostałej dla składowisk odpadów w regionie zachodnim. 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Województwa Mazowieckiego rekomenduje 

uwzględnić w uchwale w sprawie wykonania PGO WM 2024 przedmiotową instalację, 

jako RIPOK dla regionu zachodniego oraz jako instalację zastępczą na wypadek awarii 

lub braku możliwości przyjmowania odpadów z innych przyczyn dla wszystkich 

pozostałych składowisk odpadów w regionie zachodnim. 

2. W związku ze zmianą adresu instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych zarządzanej przez REMONDIS sp. z o.o. w uchwale 

wykonawczej nr 4/19 należy zmienić zapis: „Instalacja MBP ul. Zawodzie 16, 02–981 

Warszawa; REMONDIS Sp. z o.o.” na „Instalacja MBP ul. Zawodzie 18, 02–981 Warszawa; 

REMONDIS Sp. z o.o.” 

Zgodnie z Regulaminem konsultowania projektów aktów prawa miejscowego  

z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi  
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i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

stanowiącym załącznik do uchwały nr 160/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 

24 października 2011 r. i uchwały zmieniającej nr 24/16, projekt uchwały Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki 

odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 w dniu … lutego 2019 roku został 

przekazany do konsultacji z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego. 

Mając na uwadze konieczność rozpatrzenia wniosków o zmianę uchwały nr 4/19 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla 

województwa mazowieckiego 2024 Zarzad Województwa Mazowieckiego wnosi o podjęcie 

przedmiotowej uchwały. 


