
Uzasadnienie  

do „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego  

na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” 

w myśl art. 42 ust. 2 ustawy 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 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) 

 

 

 

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy 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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) organ opracowujący projekt 
dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa dołącza do przyjętego dokumentu uzasadnienie 
zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały 
wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku 
z udziałem społeczeństwa. 

 

W strategicznej ocenie oddziaływania projektu „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-
pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” zapewniony został udział 
społeczeństwa. 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 1 września 2015r. podał do publicznej 
wiadomości w prasie o zasięgu regionalnym oraz na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informację o przystąpieniu do opracowania 
projektu „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z 
perspektywą na lata 2023-2028”. Do publicznej wiadomości podana została informacja o: 

a) przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu i o jego przedmiocie, 
b) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu,  

w którym jest ona wyłożona do wglądu, 
c) możliwości składania uwag i wniosków do planu gospodarki odpadami komunalnymi  

i planu inwestycyjnego, 
d) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie, co najmniej 

21-dniowy termin ich składania, 
e) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz o sposobie, w jaki mogą być 

wnoszone uwagi i wnioski, tj: 
- w formie pisemnej, 
- ustnie do protokołu, 
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania  
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia  
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.  

Wszystkie zgłoszone wnioski w terminie do dnia 30.09.2015r., jak również wnioski, sugestie  
i uwagi, które wpłynęły w innym terminie niż wyznaczony w powyżej wskazanych ogłoszeniach,  
a dotyczące opracowywanego projektu dokumentu zostały poddane szczegółowej analizie przy 
opracowywaniu projektu dokumentu.  



 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 7 września 2016 r. podał  
do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu regionalnym oraz na stronie BIP Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informację  
o opracowaniu projektu „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego  
na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”. Do publicznej wiadomości podana została 
informacja o: 

a) opracowaniu projektu dokumentu i o jego przedmiocie, 
b) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu,  

w którym jest ona wyłożona do wglądu, 
c) możliwości składania uwag i wniosków, 
d) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 

21-dniowy termin ich składania, 
e) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz o sposobie, w jaki mogą być 

wnoszone uwagi i wnioski, tj: 
- w formie pisemnej, 
- ustnie do protokołu, 
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania  
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia  
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.  

Wszystkie zgłoszone wnioski w terminie do dnia 30.09.2016r., zostały poddane szczegółowej analizie 
przy opracowywaniu projektu dokumentu.  

 

Zgłoszone w ramach udziału społeczeństwa uwagi, propozycje i wnioski do projektu  
„Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą 
na lata 2023-2028” oraz sposób ich rozpatrzenia przedstawiono w załączniku nr 13 „Planu gospodarki 
odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata  
2023-2028”. 

 

 


