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PROGRAMY OCHRONY ŒRODOWISKA
ORAZ PLANY GOSPODARKI ODPADAMI

(Departament Rolnictwa i Œrodowiska Urzêdu Marsza³kowskiego w Rzeszowie,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie)

1. Programy ochrony œrodowiska

Ustawa Prawo ochrony œrodowiska wprowadza
ca³y system powi¹zanych ze sob¹ aktów planowa-
nia w dziedzinie ochrony œrodowiska, za podstawo-
wy element uznaj¹c Politykê Ekologiczn¹ Pañstwa
opracowywan¹ na szczeblu krajowym.

Polityka ekologiczna pañstwa przyjmowana jest
na 4 lata, z tym, ¿e przewidziane w niej dzia³ania
w perspektywie obejmuj¹ nastêpne 4 lata. W celu
realizacji polityki ekologicznej pañstwa zarz¹d wo-
jewództwa, powiatu i organ wykonawczy gminy
(wójt, burmistrz, prezydent miasta) sporz¹dzaj¹ od-
powiednio wojewódzki, powiatowy i gminny pro-
gram ochrony œrodowiska.

Projekty programów ochrony œrodowiska opi-
niowane s¹ przez jednostki wy¿szego szczebla, tj.
projekt programu wojewódzkiego opiniowany jest
przez ministra w³aœciwego do spraw œrodowiska,
projekt programu powiatowego opiniowany jest
przez zarz¹d województwa, natomiast projekt pro-
gramu gminnego opiniowany jest przez zarz¹d po-
wiatu. Programy te uchwala odpowiednio sejmik
województwa, rada powiatu lub rada gminy.

Z wykonania programów zarz¹d województwa,
powiatu i organ wykonawczy gminy sporz¹dza co

2 lata raporty, które przedstawia siê odpowiednio sej-
mikowi województwa, radzie powiatu lub radzie
gminy.

Programy ochrony œrodowiska powinny uwzglêd-
niaæ wszystkie elementy œrodowiska, a tak¿e braæ pod
uwagê zasady i dzia³ania zawarte w innych progra-
mach.

2. Program Ochrony Œrodowiska dla Wojewódz-
twa Podkarpackiego

Zgodnie z obowi¹zkiem wynikaj¹cym z art. 17
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
œrodowiska, Zarz¹d Województwa Podkarpackiego
opracowa³ w 2003 r. projekt „Programu Ochrony
Œrodowiska dla Województwa Podkarpackiego”. Zo-
sta³ on uchwalony na sesji Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w dniu 29 wrzeœnia 2003 r. Prze-
s³ank¹ do opracowania „Programu” by³y zamierze-
nia rozwojowe województwa okreœlone w „Strate-
gii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata
2000–2006” oraz „Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego Województwa”.

Okreœlone w tych dokumentach podstawowe
cele zwi¹zane s¹ z podniesieniem konkurencyjnoœci
województwa, efektywnym wykorzystaniem zaso-
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bów i tworzeniem warunków do poprawy jakoœci
¿ycia z zachowaniem zasad zrównowa¿onego roz-
woju. Wszystkie te za³o¿enia wpisuj¹ siê w cele Po-
lityki Ekologicznej Pañstwa, zharmonizowanej z wy-
maganiami Unii Europejskiej.

Program jest dokumentem wieloletnim okreœla-
j¹cym dzia³ania krótkoterminowe (lata 2003–2006)
oraz d³ugoterminowe (lata 2007–2014).

W „Wojewódzkim Programie” zosta³y okreœlo-
ne cztery pola strategiczne, w ramach których wy-
dzielono odpowiednie cele i zadania:
1. Ochrona i poprawa jakoœci œrodowiska,
· zapewnienie najlepszej jakoœci wód, w tym utrzy-

manie iloœci wody na poziomie zapewniaj¹cym
równowagê biologiczn¹ i ochronê przed powodzi¹,

· ograniczenie iloœci wytwarzanych odpadów oraz
wdro¿enie systemu ich wykorzystania i uniesz-
kodliwiania,

· zmniejszenie uci¹¿liwoœci ha³asowej w œrodowisku,
· skuteczna ochrona ludzi i œrodowiska przed pro-

mieniowaniem elektromagnetycznym,
· ochrona przed powa¿nymi awariami i klêskami

¿ywio³owymi, minimalizowanie ich skutków oraz
zapewnienie bezpieczeñstwa chemicznego i bio-
logicznego,

· zapewnienie wysokiej jakoœci powietrza, spe³nia-
j¹cego wymagania ustawodawstwa Unii Europej-
skiej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych
i niszcz¹cych warstwê ozonow¹,

· doskonalenie systemu obszarów chronionych,
w tym spe³niaj¹cych wymagania sieci ekologicz-
nej „Natura 2000”.

2. Racjonalne u¿ytkowanie zasobów œrodowiska,
· wzrost efektywnoœci wykorzystania surowców,

wody i energii, tj. zmniejszenie ich zu¿ycia na
jednostkê produktu, jednostkow¹ wartoœæ us³ugi,
statystycznego konsumenta itp. bez pogarszania
standardu ¿yciowego ludnoœci, perspektyw roz-
wojowych województwa podkarpackiego,

· rozwój energetyki odnawialnej, optymalne wy-
korzystanie jej zasobów i tworzenie rynku na
nowe technologie,

· zapewnienie najlepszej jakoœci gleb, stosownie do
wymagañ standardów europejskich i krajowych,
zagospodarowanie terenów poprzemys³owych
oraz racjonalne wykorzystanie ziemi (w tym roz-
wój rolnictwa ekologicznego),

· racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin, ich
kompleksowe wykorzystanie, ³¹cznie z wykorzy-
staniem kopalin towarzysz¹cych,

· ochrona i zrównowa¿ony rozwój lasów oraz
zwiêkszenie lesistoœci.

3. Wspó³praca transgraniczna,
· wspó³praca transgraniczna w zakresie ogranicza-

nia oddzia³ywania zanieczyszczeñ transgranicz-
nych, przeciwdzia³ania powa¿nym awariom,
ochrony i racjonalnego wykorzystania przyrodni-
czych zasobów œrodowiska.

4. Edukacja ekologiczna, dostêp do informacji o œro-
dowisku i poszerzanie dialogu spo³ecznego,

· wykreowanie spo³eczeñstwa o wysokim poziomie
zachowañ, œwiadomego wzajemnych powi¹zañ
pomiêdzy zagadnieniami gospodarczymi, spo³ecz-
nymi, ekonomicznymi, ekologicznymi i politycz-
nymi.

Zarówno wskazane pola, jak i zawarte w nich cele
i zadania maj¹ s³u¿yæ takiemu zarz¹dzaniu œrodowi-
skiem, aby zapewnione zosta³o utrzymanie i zwiêk-
szenie trwa³oœci i odnawialnoœci procesów ekologicz-
nych, stabilnoœci ekosystemów, ci¹g³oœci istnienia
gatunków roœlin i zwierz¹t oraz ochrony powietrza,
wód, jak równie¿ powierzchni ziemi i gleb.

Najwa¿niejsze zadania przewidziane do reali-
zacji w „Programie Ochrony Œrodowiska”:
· remonty, modernizacja, zabezpieczenia przeciw-

filtracyjne wa³ów przeciwpowodziowych oraz
budowa nowych wa³ów,

· regulacja rzek i potoków, konserwacja urz¹dzeñ
melioracyjnych,

· realizacja programu du¿ej retencji wodnej – bu-
dowa zbiornika du¿ej retencji Krempna – K¹ty,

· realizacja programu ma³ej retencji wodnej dla
województwa podkarpackiego – budowa 9 zbior-
ników ma³ej retencji,

· modernizacja, rozbudowa i budowa systemów
kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni œcieków



281STAN ŒRODOWISKA W WOJ. PODKARPACKIM W 2003 ROKU

w aglomeracjach powy¿ej 15 000 RLM, oraz po-
nad 2000 do 15 000 RLM w miastach i miejsco-
woœciach gminnych,

· wdra¿anie „Programu poprawy czystoœci zlewni
rzeki Wis³oka” – realizacja II etapu programu roz-
budowy systemu kanalizacji sanitarnej i oczysz-
czalni œcieków oraz „Programu poprawy czysto-
œci wód” podjêtego w ramach Zwi¹zku Komu-
nalnego „Wis³ok”,

· budowa i modernizacja sieci zaopatrzenia w wo-
dê miast i gmin,

· budowa i modernizacja ujêæ wody, stacji uzdat-
niania i innych urz¹dzeñ poboru wód,

· opracowanie zewnêtrznych planów ratowniczych
dla zak³adów o du¿ym ryzyku,

· wdro¿enie sieci obszarów „Natura 2000” (do
2005 r.), w tym zarz¹dzanie tymi obszarami,

· opracowanie docelowej sieci obszarów chronio-
nych na terenie województwa podkarpackiego,

· rekultywacja terenów poeksploatacyjnych siar-
ki, w tym likwidacja i rekultywacja terenów
pogórniczych: Kopalni Siarki „Machów”, Ko-
palni Siarki „Jeziórko” oraz Kopalni Siarki
„Basznia”,

· utworzenie Parku Innowacji Technologicznych,
· wspieranie dzia³añ ekologicznych,
· rozwój bazy edukacji ekologicznej.

Treœæ „Programu Ochrony Œrodowiska” wraz
z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego” dostêpna jest na stronie interneto-
wej pod nastêpuj¹cymi adresami: www.podkarpac-
kie.pl oraz www.pbpp.podkarpackie.pl

3. Plany gospodarki odpadami

Integraln¹ czêœci¹ ka¿dego programu (woje-
wódzkiego, powiatowego, gminnego) jest odpowied-
ni plan gospodarki odpadami. Koniecznoœæ opraco-
wywania planów wynika z zapisów dzia³u 3 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Plany gospodarki odpadami tworzone s¹ dla
osi¹gniêcia celów za³o¿onych w Polityce Ekologicz-
nej Pañstwa. Ponadto winny sprzyjaæ realizacji za-
sad okreœlonych w art. 5 ustawy o odpadach, tj.:
· zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograni-

czanie iloœci powstaj¹cych odpadów i ich nega-
tywnego oddzia³ywania na œrodowisko,

· zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony œro-
dowiska odzysku, je¿eli nie uda³o siê zapobiec
ich powstawaniu,

· zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony œro-
dowiska, unieszkodliwiania odpadów, których
powstaniu nie uda³o siê zapobiec, lub których nie
uda³o siê poddaæ odzyskowi.

Opracowanie planów powinno tak¿e pos³u¿yæ
do stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczaj¹-
cej sieci instalacji i urz¹dzeñ do odzysku i uniesz-
kodliwiania odpadów, spe³niaj¹cych wymagania
okreœlone w przepisach ochrony œrodowiska.

Plany gospodarki odpadami okreœlaj¹:
· aktualny stan gospodarki odpadami,
· prognozowane zmiany w zakresie gospodarki

odpadami,
· dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy sytuacji w za-

kresie gospodarowania odpadami,
· system monitoringu i oceny realizacji zamierzo-

nych celów.
Szczególnie zaœ plany wskazuj¹:
· rodzaj, iloœæ i Ÿród³o pochodzenia odpadów, któ-

re maj¹ byæ poddane procesom odzysku lub
unieszkodliwiania,

· rozmieszczenie istniej¹cych instalacji i urz¹dzeñ
do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz
z wykazem podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ
w tym zakresie,

· dzia³ania zmierzaj¹ce do zapobiegania powstawa-
niu odpadów lub ograniczania iloœci powstawania
tych odpadów i ich negatywnego oddzia³ywania
na œrodowisko oraz prawid³owego postêpowania
z nimi, w tym ograniczenie iloœci odpadów ulega-
j¹cych biodegradacji zawartych w odpadach ko-
munalnych kierowanych na sk³adowiska,

· projektowany system gospodarowania odpadami.
Ponadto gminny plan gospodarki odpadami okreœla:
· rodzaj i harmonogram realizacji przedsiêwziêæ,
· harmonogram uruchamiania œrodków finanso-

wych i ich Ÿród³a.
Plany gospodarki odpadami wszystkich szcze-

bli (krajowy, wojewódzki, powiatowy i gminny)
obejmuj¹ kompleksowo wszystkie rodzaje odpadów
powstaj¹cych na terenie danej jednostki administra-
cyjnej oraz przywo¿onych na jej teren (np. do uniesz-
kodliwienia), a w szczególnoœci odpady komunal-
ne, z uwzglêdnieniem odpadów ulegaj¹cych biode-
gradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowla-
ne, wraki samochodowe oraz odpady niebezpiecz-
ne. Wœród tych ostatnich na uwagê zas³uguj¹ takie
odpady jak odpady medyczne i weterynaryjne, ole-
je odpadowe, baterie i akumulatory, dla których za-
pisy rozdzia³u 5 ustawy o odpadach okreœlaj¹ szcze-
gólne zasady gospodarowania. Planowane przedsiê-
wziêcia musz¹ spe³niaæ wymagania obowi¹zuj¹ce
w zakresie sposobów postêpowania z odpadami.
W przypadku odpadów komunalnych dotyczy to
szczególnie ograniczeñ odnosz¹cych siê do rodza-
jów odpadów, które mog¹ byæ sk³adowane, a tak¿e
obowi¹zku poddawania odpadów, przed umieszcze-
niem na sk³adowisku, segregacji oraz procesom prze-



282 PROGRAMY OCHRONY ŒRODOWISKA ORAZ PLANY GOSPODARKI ODPADAMI

kszta³cania fizycznego, chemicznego lub biologicz-
nego. Sposób postêpowania z odpadami niebezpiecz-
nymi wydzielonymi z odpadów komunalnych, po-
winien odpowiadaæ szczególnym zasadom gospo-
darowania niektórymi rodzajami odpadów.

Analogicznie do projektów programów ochro-
ny œrodowiska, równie¿ projekty planów gospodar-
ki odpadami opracowuj¹ odpowiednio zarz¹d woje-
wództwa, powiatu, gminy, a projekt planu krajowe-
go minister w³aœciwy do spraw œrodowiska.

Plany wojewódzki, powiatowy i gminny winny
byæ opracowywane zgodnie z planami wy¿szego
szczebla.

Nieco inaczej ni¿ w przypadku programów
ochrony œrodowiska przebiega opiniowanie planów
gospodarki odpadami. Projekty planów podlegaj¹ za-
opiniowaniu:
· projekt planu krajowego przez zarz¹dy woje-

wództw,
· projekt planu wojewódzkiego przez ministra w³a-

œciwego do spraw œrodowiska oraz zarz¹dy po-
wiatów i wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
z terenu województwa,

· projekt planu powiatowego przez zarz¹d woje-
wództwa oraz organy gmin z terenu powiatu,

· projekt planu gminnego przez zarz¹d wojewódz-
twa oraz zarz¹d powiatu.

Organy opiniuj¹ce maj¹ maksymalnie 2 mie-
si¹ce od dnia otrzymania projektu planu na udziele-
nie opinii. Nieudzielenie opinii w tym terminie uzna-
ne zostaje za opiniê pozytywn¹.

Zapisy ustawy o odpadach dopuszczaj¹ tak¿e
opracowywanie wspólnego projektu planu gospodar-
ki odpadami przez zarz¹dy gmin bêd¹cych cz³onka-
mi zwi¹zków miêdzygminnych. Projekt ten jest opi-
niowany przez zarz¹dy województw i powiatów, na
terenie których po³o¿one s¹ te gminy. Podobnie po-
wiaty zrzeszone w zwi¹zkach powiatów tak¿e mog¹
opracowywaæ jeden projekt wspólnego planu gospo-
darki odpadami. Projekt takiego planu jest opinio-
wany przez zarz¹dy województw, na terenie których
po³o¿one s¹ powiaty oraz zarz¹dy gmin z terenu tych
powiatów. Dodaæ tutaj nale¿y, ¿e w miastach o ran-
dze powiatu wykonywany jest jeden program ochro-
ny œrodowiska wraz z planem gospodarki odpadami
obejmuj¹cy zarówno zadania powiatu, jak i gminy.

Szczegó³owy zakres informacji, które winny byæ
zawarte w planach gospodarki odpadami okreœla roz-
porz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 9 kwietnia
2003 r. w sprawie sporz¹dzania planów gospodarki
odpadami.

Organy opracowuj¹ce plany (minister w³aœci-
wy do spraw œrodowiska, zarz¹d województwa, po-
wiatu, organ gminy) sk³adaj¹ co dwa lata odpowied-

nio Radzie Ministrów, sejmikowi województwa, ra-
dzie powiatu i radzie gminy sprawozdanie z jego re-
alizacji.

Plany gospodarki odpadami podlegaj¹ aktuali-
zacji nie rzadziej ni¿ co 4 lata.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje zapis art. 16
ustawy o odpadach, który mówi, ¿e przedsiêwziê-
cia zwi¹zane z unieszkodliwianiem odpadów mog¹
byæ realizowane z udzia³em œrodków z funduszy
ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej, o ile zo-
sta³y ujête w planie gospodarki odpadami.

Zarówno „Program”, jak i „Plan” s¹ dokumen-
tami okreœlaj¹cymi najistotniejsze problemy ekolo-
giczne w województwie, a tak¿e wyznaczaj¹cymi
priorytety i zadania do wykonania w celu poprawy
standardów œrodowiskowych.

4. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego

Zgodnie z obowi¹zkiem wynikaj¹cym z art. 14
ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. o odpadach, Za-
rz¹d Województwa Podkarpackiego opracowa³ pro-
jekt „Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewódz-
twa Podkarpackiego”. Dokument ten zosta³ uchwa-
lony ³¹cznie z „Programem Ochrony Œrodowiska dla
Województwa Podkarpackiego”.

Plan przyjmuje cele i systemy gospodarki od-
padami zarówno w sektorze komunalnym, jak i prze-
mys³owym.

W sektorze komunalnym wyró¿niono nastêpu-
j¹ce cele:
1) Cel ogólny d³ugookresowy do roku 2014 – Zmi-

nimalizowanie iloœci wytwarzanych odpadów
w sektorze komunalnym oraz wdro¿enie no-
woczesnych systemów ich odzysku i unieszkodli-
wiania;

2) Cele krótkoterminowe na lata 2003–2006:
· Objêcie zorganizowan¹ zbiórk¹ odpadów wszyst-

kich mieszkañców województwa,
· Skierowanie w roku 2006 na sk³adowiska do 83%

(wagowo) ca³kowitej iloœci odpadów komunalnych
ulegaj¹cych biodegradacji (w stosunku do roku
1995),

· Osi¹gniêcie do koñca roku 2007 zak³adanych li-
mitów odzysku i recyklingu odpadów opa-
kowaniowych: odzysku w wysokoœci 50%, re-
cyklingu 25%,

· Deponowanie na sk³adowiskach nie wiêcej ni¿
78% wytworzonych odpadów komunalnych;

3) Cele œredniookresowe na lata 2007–2014;
· Deponowanie w roku 2014 na sk³adowiskach

nie wiêcej ni¿ 53% wszystkich odpadów ko-
munalnych,
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· Skierowanie w roku 2010 na sk³adowiska nie wiê-
cej ni¿ 75% (wagowo) ca³kowitej iloœci odpadów
komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji (w sto-
sunku do roku 1995).

W sektorze gospodarczym wyró¿niono nastê-
puj¹ce cele:
· zwiêkszenie stopnia wykorzystania odpadów,
· bezpieczne dla œrodowiska unieszkodliwienie od-

padów,
· eliminacja zagro¿enia ze strony odpadów pocho-

dzenia zwierzêcego.
Natomiast cele dotycz¹ce odpadów niebezpiecznych
s¹ nastêpuj¹ce:
· likwidacja uci¹¿liwoœci starych sk³adowisk od-

padów niebezpiecznych,
· ca³kowita likwidacja sk³adowisk odpadów niebez-

piecznych (np. przez termiczne unieszkodliwia-
nie nagromadzonych odpadów i rekultywacjê te-
renu opró¿nionego sk³adowiska),

· przeciwdzia³anie powstawaniu odpadów niebez-
piecznych,

· gospodarka odpadami niebezpiecznymi oraz ich
unieszkodliwianie.

Za strategiczne zadanie w gospodarce odpada-
mi komunalnymi uznano zorganizowanie 11 zak³a-
dów zagospodarowania odpadów (ZZO), które ob-
s³ugiwa³yby obszary o liczbie mieszkañców od 67–
–415 tys. W sk³ad ZZO wchodziæ bêd¹: stacje se-
gregacji odpadów, urz¹dzenia do doczyszczania su-
rowców wtórnych ze zbiórki selektywnej, urz¹dze-
nia do konfekcjonowania surowców, instalacje do
przerobu odpadów organicznych, pomieszczenia do
demonta¿u odpadów wielkogabarytowych, tymcza-
sowe pomieszczenia do magazynowania odpadów
niebezpiecznych, zak³ady odzysku i unieszkodliwia-
nia odpadów budowlanych oraz sk³adowisko odpa-
dów balastowych.

W przypadku dalekich odleg³oœci dowozu od-
padów do Zak³adów Zagospodarowania Odpadów,
tworzone bêd¹ stacje prze³adunkowe odpadów. Wg
WPGO, planowane jest wybudowanie stacji prze³a-
dunkowych odpadów m. in. w Ustrzykach Dolnych,
Dynowie i £añcucie.

W sektorze gospodarczym za najwa¿niejsze
uznano wprowadzenie w pe³ni sprawnego systemu
zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów prze-
mys³owych, ze szczególnym uwzglêdnieniem odpa-
dów niebezpiecznych. W ramach systemu gospodar-
ki odpadami niebezpiecznymi maj¹ powstaæ gmin-
ne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON
– 51 takich obiektów) oraz miejsca zbierania wybra-
nych odpadów niebezpiecznych (MZWON) przyj-
muj¹ce bezp³atnie odpady niebezpieczne od miesz-
kañców regionu oraz ma³ych przedsiêbiorstw. Po-

nadto wyodrêbnione zosta³y stacje prze³adunkowe
odpadów niebezpiecznych (SPON – planowana jest
budowa 3), maj¹ce na celu gromadzenie i spraw-
dzenie (kontrola i analizy wybranych grup odpadów)
zebranych w gminnych punktach odpadów niebez-
piecznych i odpowiednie przygotowanie ich do
transportu oraz ekspedycja do zak³adów odzysku,
unieszkodliwiania lub na sk³adowisko. W odniesie-
niu do olejów odpadowych funkcje SPON mog¹ spe³-
niaæ Bazy Zbiórki, jeœli takim zapleczem dysponuj¹
firmy zbieraj¹ce oleje przepracowane. Na terenie
województwa proponuje siê trzy stacje: w Rzeszo-
wie, Jedliczu lub Kroœnie i Tarnobrzegu.

Do nowych inwestycji zawartych w tworzonym
systemie gospodarki odpadami niebezpiecznymi
zaliczono miêdzy innymi;
· budowê sk³adowisk odpadów materia³ów budow-

lanych zawieraj¹cych azbest,
· modernizacjê lub budowê nowoczesnych spalar-

ni odpadów medycznych,
· modernizacjê instalacji do regeneracji olejów prze-

pracowanych w Rafinerii Jas³o S.A. w Jaœle,
· modernizacjê istniej¹cych „autoz³omów” i po-

wstanie 10 nowych stacji do demonta¿u samo-
chodów wycofanych z eksploatacji (SWE).

 Dodatkowo jednym z ciekawszych projektów,
które zosta³y zawarte w planie jest budowa Bazy
Odnowy Komputerów, gdzie by³yby wykorzystywa-
ne wyeksploatowane urz¹dzenia elektroniczne, np.
do budowy zabawek elektronicznych.

5. Stan przygotowania powiatowych i gminnych
programów ochrony œrodowiska i planów gospo-
darki odpadami

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadze-
niu ustawy – Prawo ochrony œrodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw w art.
10 ust. 4 okreœli³a terminy uchwalenia wojewódz-
kich, powiatowych i gminnych programów ochrony
œrodowiska, których integraln¹ czêœæ, zgodnie z art.
14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpa-
dach, stanowi¹ plany gospodarki odpadami. Zgod-
nie z ww. ustaw¹, termin uchwalenia planów po-
wiatowych up³yn¹³ 31 grudnia 2003 r., przy czym
termin ten dotyczy³ zarówno powiatów ziemskich,
jak i grodzkich, czyli miast na prawach powiatu.
Gminne plany gospodarki odpadami powinny zo-
staæ uchwalone do 30 czerwca 2004 r.

W sk³ad województwa podkarpackiego wcho-
dzi 21 powiatów oraz 4 miasta na prawach powiatu
(Rzeszów, Krosno, Przemyœl i Tarnobrzeg) zobowi¹-
zanych do opracowania powiatowych programów
i planów. Wed³ug stanu na dzieñ 10 wrzeœnia 2004 r.,
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Zarz¹d Województwa Podkarpackiego pozytywnie
zaopiniowa³ 21 programów ochrony œrodowiska oraz
23 powiatowe plany gospodarki odpadami. W trak-
cie opiniowania jest program i plan dla powiatu tar-
nobrzeskiego. Ponadto w trakcie opiniowania znaj-
duj¹ siê projekty programu ochrony œrodowiska dla
powiatu leskiego i miasta Przemyœl. Plany gospo-
darki odpadami dla tych powiatów zosta³y ju¿ od-
rêbnie uchwalone. Jedynie powiat stalowowolski do
dnia 10 wrzeœnia 2004 r. nie przed³o¿y³ do Zarz¹du
Województwa stosownych opracowañ do zaopinio-
wania. W roku 2003 r. Zarz¹d Województwa Pod-
karpackiego zaopiniowa³ pozytywnie programy
ochrony œrodowiska i plany gospodarki odpadami
dla powiatów kroœnieñskiego i rzeszowskiego. Zo-
sta³y one uchwalone w ustawowo okreœlonym ter-
minie do dnia 31 grudnia 2003 r.

Ze 159 gmin województwa podkarpackiego, 155
zobowi¹zanych zosta³o do opracowania gminnych
programów i planów gospodarki odpadami. Pozo-

sta³e 4 gminy to miasta na prawach powiatu, zobo-
wi¹zane do opracowania planów powiatowych. We-
d³ug stanu na dzieñ 10 wrzeœnia 2004 r., 48 gmin
przes³a³o do Zarz¹du Województwa Podkarpackie-
go projekty planów do zaopiniowania. W tym sa-
mym terminie 18 gminnych planów gospodarki od-
padami zosta³o zaopiniowanych pozytywnie.

Wed³ug stanu na dzieñ 13 lipca 2004 r., uchwa-
lonych zosta³o 7 gminnych planów gospodarki od-
padami oraz 13 gminnych programów ochrony œro-
dowiska.

W ramach Zwi¹zku Gmin Dorzecza Wis³oki
powsta³ Plan Gospodarki Odpadami dla nastêpuj¹-
cych gmin: miasto Jas³o, Brzostek, Brzyska, Chor-
kówka, Dêbowiec, Jas³o, Jedlicze, Ko³aczyce,
Krempna, Nowy ¯migród, Osiek Jasielski, Sko³y-
szyn, Tarnowiec, ¯yraków z terenu województwa
podkarpackiego oraz gmin: Biecz, Sêkowa i Szerzy-
ny z terenu województwa ma³opolskiego.

Tabela 12.2. Stan przygotowania powiatowych planów gospodarki odpadami
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Tabela 12.3. Stan przygotowania gminnych planów gospodarki odpadami


