
UCHWAŁA NR V/31/8/2016
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie
przyjęcia oświadczenia dotyczącego projektu zmian ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 roku, poz. 486) w związku z § 18 a ust. 2 pkt 4 Statutu Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. 
Śl. Nr 26 z 2001 roku, poz. 657 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. Przyjmuje się oświadczenie dotyczące projektu zmian ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 
Ochrony Środowiska, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 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/31/8/2016 

Sejmiku Województwa Śląskiego  

z dnia 19 grudnia 2016 roku 

 
Oświadczenie 

 
Sejmik Województwa Śląskiego wyraża głębokie zaniepokojenie i dezaprobatę dla 

planowanych zmian w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony 

Środowiska, które to zmiany stanowią wyłącznie ingerencję w treść ustawy 

o charakterze instytucjonalnym, a poprzez to: 

- godzą w samodzielność instytucjonalną wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej jako samorządowych osób prawnych, 

- stanowią poważne zagrożenie dla roli funduszy w systemie finansowania ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej na poziomie województwa, 

- prowadzą do pozbawienia władz województwa, organizacji pozarządowych, 

przedstawicieli organizacji ekologicznych działających na terenie województwa oraz 

samorządów gospodarczych wpływu na kierunki dofinansowania przedsięwzięć 

ekologicznych oraz na poziom udzielanej pomocy, 

- prowadzą do centralizacji struktur funduszy, tj. całkowitego ich podporządkowania 

administracji rządowej, 

- naruszają podstawowe zasady Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej takie jak: zasadę 

decentralizacji władzy publicznej, podziału terytorialnego państwa, zasadę 

wykonywania przez samorząd zadań publicznych we własnym imieniu, a nie w 

imieniu jednostek administracji rządowej, podmiotowość prawną jednostek 

samorządu terytorialnego. 

Powyższe należy określić jako skuteczne niszczenie działającego od ponad 20 lat 

systemu wsparcia działań na rzecz ochrony środowiska realizowanych przez 

samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, spółdzielnie, wspólnoty, 

a także mieszkańców naszego województwa. 

Sejmik Województwa Śląskiego stoi na stanowisku, że centralizacja systemu, 

niezrozumienie potrzeb i specyfiki województw samorządowych w zakresie działań 

środowiskowych spowoduje, że realizowane przez wojewódzkie fundusze ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej zadania, nie tylko w obszarach finansowego wsparcia 

inwestycji prośrodowiskowych, ale i w obszarach edukacyjnych, okażą się po 

wprowadzeniu projektowanych zmian ustawy całkowicie nieefektywne lub 

niemożliwe do zrealizowania. 

Sejmik Województwa Śląskiego apeluje do Rady Ministrów RP oraz organów władzy 

ustawodawczej o odstąpienie od planowanych zmian jako niekonstytucyjnych oraz 

godzących finalnie w dobro społeczności lokalnych. 
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