UCHWAŁA NR XVII/109/2019
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie stworzenia nowego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi
Na podstawie § 11 ust. 2 Statutu związku metropolitalnego "Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia"
przyjętego uchwałą nr V/1/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 lutego
2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu związku metropolitalnego "Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia" (Dz.
Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 1207)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się apel w sprawie stworzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do
przekazania apelu Prezesowi Rady Ministrów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Zgromadzenia GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii
Arkadiusz Chęciński
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Załącznik do uchwały Nr XVII/109/2019
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 17 maja 2019 r.

APEL
ZGROMADZENIA
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
do Prezesa Rady Ministrów w sprawie stworzenia
nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii apeluje o podjęcie prac nad przygotowaniem
od podstaw nowej ustawy dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi. Postulujemy zawieszenie
prac zmierzających do nowelizacji ustawy

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

a rozpoczęcie w trybie pilnym działań zmierzających do przygotowania od podstaw kompleksowych
regulacji dotyczącej gospodarki odpadami. Deklarujemy wolę współpracy przy tworzeniu przepisów,
wykorzystanie wiedzy i doświadczeń 41 miast i gmin członkowskich Metropolii.
Naszym zdaniem nowe regulacje powinny w sposób maksymalny uprościć zarządzanie całym
systemem oraz uwzględnić realia naszego kraju, szczególnie te finansowe. Co oczywiste ustawa
powinna wziąć pod uwagę cele, które stawia przed swoimi krajami Unia Europejska.
W szczególności winna respektować wytyczne dotyczące założeń gospodarki o obiegu zamkniętym,
które mają prowadzić do minimalizacji wytwarzania odpadów.
Uważamy, że stać nas na wypracowanie dobrych i przejrzystych przepisów, które odpowiedzą
na wyzwania stojące przed polską gospodarką, czyli wdrożeniem rozwiązań niskoemisyjnych,
zasobów i energooszczędnych.
Obecnie funkcjonujący system jest nieefektywny. Poszczególne przepisy są niejasne. Na przestrzeni
ostatnich kilku lat przepisy prawa w zakresie gospodarowania odpadami często zmieniały się,
z dużym opóźnieniem wydawane były rozporządzenia wykonawcze.
Zasadniczym problemem, który zaobserwowaliśmy w ostatnim czasie jest przede wszystkim
drastyczny wzrost funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, która podniesie ogólne koszty
ponoszone przez samorządy. Nowe rozwiązania powinny również uwzględnić zaprojektowanie
systemu recyklingu, który wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i producentów.
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