
UCHWAŁA NR 187/XXI/12
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 8 listopada 2012 r.

Stanowisko Rady Gminy Poczesna w sprawie „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 
2014”. 

Na podstawie § 24 ust.2 pkt. 3 Statutu Gminy Poczesna przyjętego uchwałą Rady Gminy Poczesna z dnia 19 
września 2002r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009r. Nr 4 poz. 140) Rada Gminy Poczesna uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. Akceptuje się treść wystąpienia do Marszałka Województwa Śląskiego o zmianę „Planu gospodarki 
odpadami dla województwa śląskiego 2014”. 

2. Treść wystąpienia stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady 

mgr inż. Lidia Kaźmierczak
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   Nr GIZ.6236.1.65.2012.MT                                                          Poczesna, dnia 08.11.2012r. 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

                  Pan 

                                            Adam Matusiewicz 

                                                                       Marszałek Województwa Śląskiego 

                                   ul. Ligonia 46 

                                       40-037 Katowice 

 

Szanowny Panie Marszałku, Rada Gminy Poczesna na sesji w dniu 08.11.2012r. 

podjęła stanowisko dotyczące działań zmierzających do zmiany uchwały Nr IV/25/1/2012 

Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012r. o przyjęciu „Planu gospodarki 

odpadami dla województwa śląskiego 2014” w części określonej jako Tabela 72 - Planowane 

inne instalacje w Regionie I (dla których została wydana do dnia 31 grudnia 2011r. decyzja                    

o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzja o warunkach zabudowy                                         

i zagospodarowania terenu).         

 Niezrozumiałym dla Rady Gminy Poczesna jest wprowadzenie do „Planu gospodarki 

odpadami dla województwa śląskiego 2014” zapisów, które są wyjątkowo niekorzystne                            

dla mieszkańców miejscowości: Zawodzie, Kolonia Borek, Kolonia Poczesna. 

Uzasadnienie 

 W konsultowanym projekcie „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 

2014” wśród planowanych instalacji w Regionie I nie było sortowni odpadów                      

P.P.H.U. „Osiny” Sp. z o.o. Kolonia Borek, ul. Przemysłowa 3, 42-262 Poczesna.                         

Ta instalacja niespodziewanie znalazła się w uchwalonym już „Planie gospodarki odpadami                            

dla województwa śląskiego 2014”. Wśród informacji o tej instalacji znalazł się zapis,                    

iż instalacja jest ”Wybudowana (…) planowany termin uruchomienia czerwiec 2012r.”            

Zapis nie jest zgodny ze stanem faktycznym. Przedmiotowa instalacja jest nielegalnie 

wybudowana.          

 P.P.H.U. „Osiny” Sp. z o.o. nie uzyskało decyzji o warunkach zabudowy                                         

i zagospodarowania terenu ani też, podmiot ten, nie mógł uzyskać pozwolenia na budowę. 

 Podkreślić należy, że budowa powyższej instalacji przewidziana jest na terenach 

zalewowych rzeki Warty. Uzyskane przez P.P.H.U. „Osiny” Sp. z o.o. zwolnienie z zakazów 

określanych w art. 40 ust.1 pkt 3 i art. 82  ust. 2 pkt 1 prawa wodnego nie zwalnia inwestora                    
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od konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla tej instalacji. Z tego co wiadomo 

Tutejszemu organowi takie pozwolenie wodnoprawne również, nie zostało wydane. 

Wszystkie te informacje dowodzą, że nie można przyjąć, że instalacja została wybudowana 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.     

 Z informacji, które napływają do tutejszego Urzędu Gminy wynika,                                  

że  P.P.H.U. „Osiny”  Sp. z o.o. pomimo braku odpowiednich pozwoleń i zezwoleń prowadzi 

działalność sortowania odpadów.        

 Jest niedopuszczalnym, aby ta nielegalna działalność była w pewnym sensie 

sankcjonowana zapisami w przyjętym przez Sejmik Województwa Śląskiego                        

„Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”.   

Załączam: 

-kopie decyzji Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 16.03.2010r. 

Nr-KZGW-oa-471/8255/09/10/AW, 

-5 szt. fotografii miejsca lokalizacji sortowni w m. Kolonia Borek wykonanych w czasie 

powodzi 2010 r., 

-mapa Studium Ochrony  przeciwpowodziowej dla rzeki Warty. 
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