
UCHWAŁA NR XXVI/177/2016
RADY GMINY JASŁO

z dnia 6 lipca 2016 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Podkarpackiego

Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 
Rada Gminy Jasło uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się stanowisko Rady Gminy Jasło dotyczące aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Podkarpackiego, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasło.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczacy Rady Gminy 
Jasło

Józef Dziedzic
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI/177/2016

Rady Gminy Jasło

z dnia 6 lipca 2016 r.

Stanowisko Rady Gminy Jasło dotyczące aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Podkarpackiego

Po zapoznaniu się z projektem aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 
(dalej WPGO) przedstawionego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego obwieszczeniem z dnia 
06.06.2016 r. znak OS-III.7011.1.49.2016.JC w ramach konsultacji społecznych, Rada Gminy Jasło wnioskuje 
o:

1. Zmianę obecnego zapisu WPGO w projektowanym regionie południowym, o treści „Instalacja mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadów zlokalizowana w powiecie jasielskim (instalacja może uzyskać status 
RIPOK po jej zrealizowaniu w oparciu o zapisy art. 3 oraz 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz po spełnieniu wymogów prawnych i technicznych)” na zapis o treści 
„Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Wolicy k/Jasła zarządzana przez P.H.U. 
EKOMAX Kotulak Jerzy.

Istniejąca instalacja w Wolicy powstała zgodnie z zapisami obecnego Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Podkarpackiego przyjętym przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 
XXIV/409/12 z dnia 27.08.2012 r. Aktualny Plan wskazuje, że w regionie południowo-zachodnim powinna 
powstać regionalna instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w okolicach Jasła lub Krosna 
lub Sanoka jako niezbędne uzupełnienie systemu gospodarowania odpadami w regionie południowo-
zachodnim. Plan zakłada powstanie instalacji w 2016 roku.

Wskazanie trzeciej regionalnej instalacji w regionie południowym jest uzasadnione ze względu na 
zapewnienie konkurencyjności w przetwarzaniu odpadów komunalnych, co z pewnością przyczyni się do 
wyższego poziomu świadczenia usług przy jednoczesnym racjonalizowaniu kosztów przetwarzania odpadów, 
jakie ponoszą gminy. W sposób znaczący ograniczy również zagrożenie powstania praktyk monopolistycznych 
w zagospodarowaniu odpadów w naszym regionie, z czym obecnie mamy do czynienia. Dodatkowo 
funkcjonowanie kilku regionalnych instalacji w regionie zapewni stabilność w przetwarzaniu zmieszanych 
odpadów komunalnych, w szczególności w sytuacji wystąpienia awarii czy przestojów technologicznych na 
instalacjach.

2. Natomiast niezależnie od decyzji dotyczącej nadania statusu instalacji regionalnej dla Instalacji 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Wolicy k/Jasła zarządzanej przez P.H.U. EKOMAX 
Kotulak Jerzy) wnioskujemy o utworzenie jednego regionu gospodarki odpadami z trzech dotychczasowych 
regionów, tj. południowo-wschodniego, południowo-zachodniego i zachodniego. Dzięki połączeniu tych regionów 
powstanie region z kilkoma już istniejącymi instalacjami regionalnymi dla zmieszanych odpadów komunalnych tj.:

- Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Kozodrzy (zarządzający instalacją Gminny 
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ostrowie);

- Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Paszczynie (zarządzający instalacją 
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Spółka z o.o. w Paszczynie);

- Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Krośnie (zarządzający instalacją Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krośnie).

Takie rozwiązanie pozwoli gminom z dotychczasowych regionów południowo-wschodniego i południowo-
zachodniego zyskać dostęp do regionalnych instalacji w regionie zachodnim. Instalacje te zapewnią 
stabilność i konkurencyjność w zagospodarowaniu odpadów komunalnych. Ponadto w regionie zachodnim 
funkcjonuje regionalne składowisko odpadów w Kozodrzy (zarządzający instalacją Gminny Zakład Usług 
Komunalnych Spółka z o.o. w Ostrowie) oraz regionalna instalacja do przetwarzania odpadów zielonych – 
kompostownia bębnowa w Paszczynie (zarządzający instalacją Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami 
Spółka z o.o. w Paszczynie). Za połączeniem tych regionów przemawia fakt, że po uruchomieniu Regionalnej 
spalarni odpadów w Rzeszowie (region centralny) ww. regionalne instalacje w Kozodrzy i Paszczynie 
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zyskają wolne moce przerobowe, które obecnie wiążą odpady z regionu centralnego w ramach zastępczej 
obsługi. Dodatkowo za połączeniem tych trzech regionów gospodarki odpadami, a w szczególności 
zachodniego z południowo-zachodnim przemawia fakt, że przed uchwaleniem obecnego Planu Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (WPGO 2012) większość gmin powiatu jasielskiego, w tym 
Miasto Jasło przekazywało swoje odpady do zagospodarowania właśnie na instalację w Kozodrzy. 
Przekazywanie odpadów na instalację w Kozodrzy pozwalało na zachowanie opłat na terenie Miasta Jasła na 
poziomie akceptowalnym przez mieszkańców.

W przypadku nie uwzględnienia naszego wniosku o połączenie dotychczasowych regionów, tj. 
południowo-wschodniego, południowo-zachodniego i zachodniego w jeden region wnosimy o wyznaczenie 
dla planowanego regionu południowego  wśród obecnie wskazanych instalacji zastępczych do przetwarzania 
odpadów komunalnych również instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Kozodrzy 
(zarządzający instalacją Gminny Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ostrowie), instalacja do 
przetwarzania odpadów zielonych – kompostownia bębnowa w Paszczynie (zarządzający instalacją 
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Spółka z o.o. w Paszczynie) oraz składowisko odpadów w 
Kozodrzy (zarządzający instalacją Gminny Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ostrowie).

Na koniec jeszcze raz zdecydowanie wnioskujemy o uwzględnienie naszego stanowiska w aktualizacji 
projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

 

Przewodniczacy Rady Gminy 
Jasło

Józef Dziedzic
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