
UCHWAŁA V/16/36/2015
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie
udzielenia odpowiedzi na petycję z dnia 18 września 2015 roku

......................................................

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 
2015 roku, poz. 1392) w związku z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, 
poz. 21 z późń. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1195)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. 1. Rozstrzygnąć petycję z dnia 18 września 2015 roku ......................................., zgodnie z treścią pisma stanowiącego 
załącznik do niniejszej uchwały.

2. Rozstrzygnięcie przekazać wnoszącemu petycję.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Śląskiego

Grzegorz Wolnik
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załącznik do uchwały 

Nr V/16/36/2015 

Sejmiku Województwa Śląskiego  

z dnia 21 grudnia 2015 roku 

 

Katowice, dnia 21 grudnia 2015 r. 

 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

 

 

Dot.: Petycja – wniosek o uwzględnienie w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami oraz Wojewódzkim 

Planie Inwestycyjnym instalacji mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów wykorzystujących technologię 

RotoSTERIL opracowaną przez wnoszącego petycję. 

Rozpatrując petycję – wniosek Spółki z dnia 18 września 2015 r. (data wpływu 28. 09. 2015 r.) w sprawie 

jw. Sejmik Województwa Śląskiego informuje, że: 

1) Treść „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”, zwanego dalej Planem, 

musi być zgodna z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. 

zm.), który nie uwzględnia zawierania w nim form promocji technologii tylko kierunki działań 

podejmowanych dla osiągnięcia celów określonych w Planie. 

2) Z kolei „Plan inwestycyjny”, który będzie załącznikiem do Planu jest opracowywany zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania 

wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego (Dz. U. z dnia 22 lipca 2015 

r. poz. 1016). Jeżeli znajdzie się inwestor, który złoży wniosek o zamiarze realizacji inwestycji polegającej 

na budowie instalacji mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów wykorzystujących technologię 

RotoSTERIL to zostanie on rozpatrzony w ramach prac nad Planem, podczas analizy aktualnego stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi. 

Celem planu inwestycyjnego jest wskazanie infrastruktury niezbędnej do osiągnięcia do 2020 roku 

i w kolejnych latach zgodności z unijnymi dyrektywami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym 

wdrożenia hierarchii sposobów postępowania z odpadami, osiągnięcia wymaganych poziomów przygotowania 

do ponownego użycia i recyklingu oraz ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji. 

Szczególnym wyzwaniem jest osiągnięcie celów w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. 

Wobec tego, w pierwszej kolejności będą planowane i podejmowane działania mające na celu rozbudowę 

infrastruktury w zakresie selektywnego zbierania i przygotowania odpadów do recyklingu. 

Reasumując, Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami oraz Plan Inwestycyjny nie może zawierać treści 

wskazujących na promowanie technologii jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego. Każdy wniosek 

inwestycyjny zgłoszony podczas prac nad projektem Planu będzie rozpatrzony w ramach aktualizacji istniejącego 

stanu gospodarki odpadami oraz przeanalizowany między innymi pod kątem zabezpieczenia optymalnych mocy 

przerobowych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki 

odpadami, wymaganych do osiągnięcia celów określonych w Planie, z uwzględnieniem priorytetów 

wynikających z hierarchii pożądanego postępowania z odpadami. 
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