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UCHWALA NR ....................
RADY MIASTA GLIWICE
z dnia .................... 2021 r.

w sprawie wystapienia z apelem do Prezesa Rady Ministréw oraz Ministra Klimatu i Srodowiska
0 podjgcie dzialaﬁ zmierzajacych do wsparcia samorzadéw w walce przeciwko procederom nielegalnego
skladowania odpadéw.
Na podstawie art. 18 ust, 1, ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz.U.z 2020 r.
poz. 713), na wniosek Prezydenta Miasta i Radnych Rady Miasta
Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastepuje:

§1. Wystqpic’ zapelem do Prczcsa Rady Ministréw iMinistra Klimatu iSrodowiska 0 podjqcie dzialar‘l
zmierzajqcych do wsparcia samorzqdéw w walce przeciwko procedcrom nielcgalnego skladowania odpadéw.
Stanowiqcy zalqcznik do uchwaly.
' §2.Uchwa1<; przekazaé Prezesowi Rady Ministréw. Ministrowi Klimatu iSrodowiska. Wojewodzie
Slqskiemu.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sit; Prezydentowi M iasta Gliwice.

§ 4. Uchwala wchodzi w ZyCie z dniem podjqcia.
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Zalqcznik do uchwaly Nr ....................
Rady Miasta Gliwice
z dnia ......................2021 r.
APEL

Rady Miasta Gliwice do Prezesa Rady Ministréw oraz Ministra Klimatu i Srodowiska 0 podjecie

dzialafl zmierzajacych do wsparcia samorzadéw w walce przeciwko procederom nielegalnego
skladowania odpadéw

Prezydent Miasta oraz Radni Rady Miasta Gliwice zwracajq sio z apelem o podjocie niezwlocznych dzialar'l
majqcych na celu uproszczenie iprzyspieszenie procedur zwiqzanych zusuniociem iunieszkodliwieniem
odpadéw przetrzymywanych wmiejscach do tego nieprzeznaczonych oraz zagwarantowanie pelnego
doﬁnansowania na realizac tych zadaﬁ, ktore na mocy ustawy zdnia 14 grudnia 2012 r. oodpadach,
powierzone zostaly samorzqdom.

W proccder nielegalnego skladowania odpadéw na terenach do tego nieprzeznaczonych zaangaz'owane sq
w chwili obecnej glownic zorganizowane grupy przestopczc, dla ktorych interes ten jest bardzo dochodowy.
Wprowadzona w 2019 r. nowclizacja ustawy oodpadach (an.26a), scedowala na samorzqdy obowiqzek
usuwania iunieszkodliwiania odpadow, ktore zostaly nielegalnie zmagazynowane. Konieczne jest skuteczne
dzialanie sluib pahstwowych (Policji, Prokuratury) odpowiedzialnych za ustalanie, s'ciganie ipociqgniocie do
odpowiedzialnos’ci oséb zwiqzanych z proccdcrem nielegalngo magazynowania odpadow.

Nasilajqcc sic; zjawisko przetrzymywania odpadow (takz'e niebezpiecznych) w miejscach do tego
nieprzeznaczonych skutkuje negatywnymi konsekwencjami spoleczno-gospodarczymi oraz przyczynia sio do

powstania rcalnego zagroienia dla érodowiska (min. skaz‘enia gruntu iwéd gruntowych substancjami
niebezpiecznymi. ryzyka poz‘aru i uwolnienia toksycznych zwiqzkéw chemicznych do atmosfery).

Przerzucenie na samorzqdy obowiarzkow wynikajqcych 2 art. 26a ustawy o odpadach, bez zagwarantowania

ﬁnansowania ich realizacji,_iest sprzeczne z Konstytuc Rzeczpospolitej Polskiej.
Doﬁnansowania w ramach programu priorytetowego ,,Usuwanie porzuconych odpadow” prowadzonego
przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej okazaly sic; niewystarczajqce, glownie ze
wzglodu na skalc; zjawiska porzucania odpadéw oraz kosztow ich usuniocia. Ponadto, samorzqdy takie jak
Gliwice mogar jedynie liczyé na doﬁnansowanie w wysokoéci do 10% kosztow kwaliﬁkowanych, pozostala}
czqs'c' niezbodnej kwoty samorzqd musi ponieéé zwlasnego budZetu, za co ostatecznie zapiacaf wszyscy
micszkahcy Gliwic. Problem dotyczy (3.c kaz‘dego inncgo miasta czy gminy, w ktérym zaistnial proceder
niclegalnego porzucenia odpadéw.

Skoro wladze pahstwowe zdecydowaly sic; przerzucié obowiazek usuwania odpadéw nielegalnie
przetrzymywanych na samorzady, winny maksymalnie uproécic’ s'ciezko otrzymania doﬁnansowania oraz
wcaloéci pokrywaé koszty zwiqzane zutylizac odpadow, gdyi ten problem dotyczy caiego kraju anie
lokalnej spolecznos’ci.

LEW

M~io§.2/OJ{
V

1d: 5FE19306-C6EA-404E-A135-C14Dl3E6607BA Projekl

Strona 1

