
UCHWAŁA Nr 213/XXVIII/21
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie stanowiska dotyczącego planowanej inwestycji polegającej na „Budowie sortowni odpadów 
komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów wraz z produkcją paliwa RDF” na terenie 

Częstochowskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie

Na podstawie § 24 ust. 2 pkt. 5 oraz § 55  Statutu Gminy Poczesna przyjętego uchwałą Nr 219/XLII/2002 Rady Gminy 
Poczesna z dnia 19 września 2002r. w sprawie Statutu Gminy Poczesna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019r. poz. 6793)

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Negatywnie opiniuje się planowaną inwestycję polegającą na „Budowie sortowni odpadów 
komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów wraz z produkcją paliwa RDF” na terenie 
Częstochowskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie.

2. Rada Gminy stoi na stanowisku, że należy podjąć skuteczne działania w zakresie zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna oraz zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego - strefa II, które będą miały na celu ograniczenie nowych inwestycji zawsze 
znacząco oddziałujących na środowisko oraz potencjalnie znacząco odziałujących na środowisko.

3. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy zawiera załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

mgr Iwona Choła
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Załącznik do uchwały Nr 213/XXVIII/21

Rady Gminy Poczesna

z dnia 26 lipca 2021 r.

Rada Gminy Poczesna wyraża negatywne stanowisko oraz stanowczy sprzeciw dla planowanej inwestycji
polegającej na „Budowie sortowni odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów wraz
z produkcją paliwa RDF” na terenie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
w Sobuczynie.

Powyższe stanowisko podyktowane jest przede wszystkim dużym sprzeciwem społecznym oraz brakiem
akceptacji mieszkańców dla kolejnych nowych inwestycji na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Sobuczynie.

Obecnie funkcjonujące instalacje na terenie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp.
z o.o. powodują nadmierne uciążliwości odorowe, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie
mieszkańców gminy Poczesna.

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych i składowisko odpadów bardzo negatywnie
oddziałuje na życie i zdrowie mieszkańców, co potwierdza sporządzona na zlecenie Urzędu Gminy w 2018r.
„Ekspertyza dotycząca oceny wpływu na zdrowie ludzi oraz stan środowiska funkcjonującego składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sobuczynie przy ul. Konwaliowej 1 wraz z towarzyszącą
infrastrukturą”.
Konieczne jest podjęcie działań w zakresie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Poczesna oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - strefa II,
które będzie miało na celu ograniczenie nowych inwestycji zawsze
i potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko.
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