
Uchwała nr 395/23/VI/2019
Zarządu Województwa Śląskiego

 z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie:
udzielenia odpowiedzi na petycję z dnia 3 grudnia 2018 r.

Na podstawie: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 913, z późn.zm.) oraz art. 2 ust. 1 ustawy o petycjach (Dz. U. z 2018 
r. poz.870)

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1.

1. Rozstrzygnąć wniesioną petycję  z  dnia 3 grudnia 2018 r.,  zarejestrowaną w Centralnym

Rejestrze Petycji  pod Nr  RP-2018/010,  zgodnie  z  treścią  pisma stanowiącego załącznik

do niniejszej uchwały.
2. Rozstrzygnięcie przekazać wnoszącym petycję.
3. O rozstrzygnięciu petycji powiadomić Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Jakub Chełstowski - Marszałek Województwa - ……………………………

Wojciech Kałuża - Wicemarszałek Województwa - ……………………………

Dariusz Starzycki - Wicemarszałek Województwa - ……………………………

Izabela Domogała - Członek Zarządu Województwa - ……………………………

Michał Woś - Członek Zarządu Województwa - ……………………………



                                                                                                           Załącznik do uchwały
                                                                                                           Nr 395/23/VI/2019
                                                                                                           Zarządu Województwa Śląskiego
                                                                                                           z dnia 28 lutego 2019 r.

Stowarzyszenie Rybnicki Alarm Smogowy
 i Fundacja 360!

Dotyczy: Petycja nr RP-2018/010 w sprawie:
1. Wystąpienia do Ministra Środowiska o zmianę Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10

listopada  2015  r.  w  sprawie  listy  rodzajów  odpadów,  które  osoby  fizyczne  lub  jednostki
organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku.

2. Przygotowania projektu zmiany uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia
7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w
zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Rozpatrując  petycję  z  dnia  3  grudnia  2018  roku  w sprawie  jw.  Zarząd Województwa Śląskiego
informuje, co następuje. 

Rozporządzenie,  o  zmianę  którego  wnoszą  autorzy  petycji  stanowi  realizację  upoważnienia
zawartego w art. 27 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992
t.j.) do określenia przez ministra właściwego do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia, listy
rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami
mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, kierując
się właściwościami odpadów oraz możliwościami bezpiecznego ich wykorzystania. Na liście tej nie
zamieszczono  zużytych  opon,  które  można  wykorzystać  jako  paliwo  alternatywne  jedynie
w instalacjach  do  przetwarzania  odpadów,  którymi  z  pewnością  nie  są  domowe  kotły  i  piece.
Dopuszczenie tego rodzaju odpadu do stosowania w sektorze komunalno-bytowym spowodowałoby
niekontrolowaną emisję do powietrza groźnych dla zdrowia produktów gazowych, wśród których
należy wymienić fenole, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dioksyny, furany, czy metale
ciężkie.

W związku z powyższym bezzasadne jest także wprowadzanie zmian w tzw. uchwale antysmogowej
poprzez dopisanie do §6 zapisu dotyczącego dopuszczenia do stosowania zużytych opon. 
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