
 

 
DŚ-I.721.2.2.2022.AWAS  

Lublin,15 lutego 2022 r. 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 30 i 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 2021 poz. 2373 z późn zm.). 

Zarząd Województwa Lubelskiego 

podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania 
projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2028” wraz 

z Planem inwestycyjnym oraz „Programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest dla terenu województwa lubelskiego 2023 - 2032” 

Celem opracowania przez Zarząd Województwa Lubelskiego „Planu gospodarki 
odpadami dla województwa lubelskiego 2028” jest realizacja założeń polityki ochrony 
środowiska, w tym oddzielenia tendencji wzrostu ilości wytwarzanych odpadów i ich 
wpływu na środowisko od tendencji wzrostu gospodarczego, wdrażania hierarchii 
sposobów postępowania z odpadami oraz zasady samowystarczalności i bliskości, 
a także utworzenia i utrzymania zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji 
gospodarowania odpadami, spełniających wymagania ochrony środowiska. Plan 
inwestycyjny stanowiący załącznik do „Planu...” określa potrzebną infrastrukturę 
w zakresie odpadów komunalnych wraz z mocami przerobowymi, służącą zapobieganiu 
powstawaniu tych odpadów oraz gospodarowaniu tymi odpadami.  

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa 
lubelskiego 2023 - 2032” będzie aktualizacją dokumentu przyjętego w 2016 r. Głównym 
założeniem dokumentu jest aktywizacja działań związanych z oczyszczeniem terenu 
województwa lubelskiego z azbestu w określonym horyzoncie czasowym, w celu 
wyeliminowania zagrożeń spowodowanych azbestem.  

Uwagi i wnioski, które zostaną rozpatrzone w ramach opracowania projektów Planu 
i Programu, mogą być wnoszone w terminie do dnia 15 marca 2022 r. w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Środowiska 
i Zasobów Naturalnych, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, e-mail: 
dszn@lubelskie.pl . 

Po opracowaniu w/w projektów zostaną one upublicznione a ich treść poddana 
będzie opiniowaniu i konsultacjom społecznym. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej w zakładce: Ochrona Środowiska / Zawiadomienia i obwieszczenia, na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz w prasie 
o zasięgu wojewódzkim.  
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