
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/436/14 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

z dnia 18 marca 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/219/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  

z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023. 

Na podstawie art. 38 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, 

zmiany: Dz. U. z 2013 r., poz. 888 i Dz. U. z 2013 r. poz. 1238). Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale Nr XVI/219/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017  

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 pkt 1 dodaje się literę d) w brzmieniu: „d. instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania od-

padów komunalnych, ul. Ks. Anny 11, Szczecin – zarządca SITA JANTRA Szczecin”; 

2) w § 2 pkt 3 uchyla się literę d); 

3) w § 5 pkt 1 dodaje się literę b) w brzmieniu: „b. instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania od-

padów komunalnych w Mirowie, Rymań - zarządca SITA JANTRA Szczecin”; 

4) w § 5 pkt 2 uchyla się literę c); 

5) w § 5 pkt 3 uchyla się literę h); 

6) w § 4 pkt 3 litera b) otrzymuje brzmienie: „b. składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne  

w miejscowości Krupy w gminie Darłowo – zarządca Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

w Krupach”; 

7) w § 3 pkt 2 uchyla się literę a) oraz literę b). 

2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego. 

  

  Przewodnicząca Sejmiku  

Województwa Zachodniopomorskiego 

 

Teresa Kalina 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 kwietnia 2014 r.

Poz. 1646
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