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ZA!ŹĄD
woJEwÓDzTwA PoDKARPACKIEGo

OBWIESZCZENIE

ot" \tgłu',

Na podstawie ań' 39 ust' '1 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) zaŻąd Wojewódżwa Podkarpackiego podaje do publicznej wiadomości:

1' W dniu 12 maja 2015 r' pzystąciono do opracowania Projenu aktualizacji
wojewódzkiego Ptanu cospodarki odPadami dta województwa Podkarpackiego
(wPGo) wraz z Ptanem inwęstycyjnym stanowiącym załącznik wPGo oraz

Prognozy oddziałWanią projenu wPGo na środawisko,
Wojewódzki plan gospodarki odpadami opracowuje się dla osiągnłęcia celów założonych

w polityce ochrony środowiska' wdrażania hierarchii sposobóW postępowania z odpadami

olaz zasady samowystarczalności i bliskoścj' l\'la na celu Wprowadzenie' zgodnego
z ustawą o utŻymaniu czystoścj i poządku w grninach, systemu gospodarki odpadamj

komunalnymi' obejmuje pełen zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej
gospodarkj odpadami w sposób gwarantujący ochronę środowiska, uwzględniając obecne

i pzyszłe możliwoścj' a także uwarunkowania ekonomiczne olaz poziom technologiczny
istniejącej infrastruKUry'

2 Projekty ww dokumentóW znajdują się do Wglądu w siedzibie Urzędu Mafszałkowskiego
WojewódŻwa Podkarpackiego' Al' Łukasza cieplińskiego 4' 35-010 RŻeszów'

Depańament ochrony Środowiska' pokój 406 od poniedziałku do piątku w godzinach

od 7l3O do 15:30 oraz na stronie internetowej: www wrotapodkarpackie'pl > Biuletyn

lnformacji Publicznej > Województwo Podkalpa)kie > lnformacja o środowiaku >

Gospoda*a odpadami > A uatizacja Wojewódzkiego Ptanu Gospodarki odpadami dla

Województwa Podkarpackiego (WPG)) wraz z Planem lnwestycyjnym stanowiącym

załącznik wPGo oraz Prognoza oddziałWania proje|(tu WPG) na środowisko'

3' Uwagi iwnioski do projeKów dokumentów należy zglaszać na formulazu uwag' który

dostępny jest na w/w stronie internetowej' pisemnie na adres: Ulząd Marszałkowski

WojewódżWa Podkarpackiego, Depańament ochrony Środowiska'

Al' Łukasza ciep|ińskiego 4,35-o1o Rzeszów lub eleKronicznie na adres e-mail:

srooowrsko@podkarpackie.pl do dnia I lipca 2016 r.

4' organem właściwym do rozpatzenia uwag i wniosków jest zarząd Województwa

Podkarpackiego.
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