Katowice, dn. Ę 5 czerwca 2018 r.

INFORMACJA
mt. posiedzenia Zarządu Ślą§kiego Związku Gmin i Powiatów
w dn. 15 czerwca 2018 r.

W dn.15 cżerwca 2018 r. w Rudzi€ Śląskiej odbyło się posiedzenie Zarządu Sląskiego Związku
Gmin i Powiatów. Podczas posiedzgnia Zarządu dyskutowano nad pi.oblemem związanym ze

składowmiem i magazynowaiiiem odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu oraz ich

przetwaHmjem riezgodnie z uzyskanymi zezwoleniami. Dyskusja ta wynikała m.in. z fritu, iż
w ostatnim czasie w rielu częściach Polski (Fównież w województwię śląskim) dosrio do
kilkunastu - najczęściej nieprzypadkQwych - pożarów na terenach byłyc:h składowjsk. Wstępne
analizy tych zdarzeń nasuwają skojaiEeria powiązań ze zorganizowaną przestępczością.
Niepokojące j€st także to, że na wielu składowiskach pojawiają się odpady przywożone z różnych
części Połski, a nawet innych krąiów Europy {np. z Niemiec, Włoch czy Rosji}. Stwierdzono, iż

i]iezgodne z prawem składowanie, magazynowanie: przetwarzarie, a w skrajnych przypadkach
palsn;e odpadów, powoduje każdorazowo szkody w środowisku naturalnym. Jest to szczególnie
niebezpieczne ze względu na ryzyko skażenia gleby, powietrza {często w większym stopniu niż
smog} ł wód (w tym wody pitnej) substancjami ba-dzo częs{o riebezpiecznymi. Podkreślono teżt
żg przygotowamy w trybie pihym przez Ministerstm Środowiska projekt nowelizacji ustawy
o odpadach spełnia wiek głównych postulatów zgłaszanych od wielu lat przez środowisko
samorządowe. Energiczne i skoordynowane wdrożenie powyższej ustawy może przyczynić się do
Hozwiązani a prz]edmiotowego probl emu.

IstotHym tsmatem omawianym podczas posiedzenia Zarządu Związku była kwestia wzFastającego
zadłużenia w gminnych Żasobach komunalnych. Z roku na rok wzrasta liczba osób niepłacących
regulamie czyiiszu w lokalach komunalnych, Niestety coraz częściej nieret">mlowanie zobowiązań
w t]mrL zaki.ssie wy:rrika z imych powodów niż tmdna sytuacja finansowa. Główną przyczyną tego
zja%riska jest to± że brakuje narzędzi, któryri mogłaby się posłużyć grina w celu skutecznego
zmobilizowania dłużnika do dokonmia za]egłych płatmści. W rezultacie część lokatorów, którzy
teminowo dokonują opłat, poprzez podwyższony czynsz pokrywa zalggłości pozostałych
mieszkańców. Taki stan rzeczy jest ewidentnie sprzeczny z zasadą sprariedliwości społecznej.
W trakcie posiedzenia członkowie Zarządu Związku wyrazili istotne wątpliwości związane
z pTojektem ustawy, która z założenia powinna ułatwić realizacj ę inwestycji mieszkaniowych oi-az
inwestycji towarżyszących {w ramach programu Mieszkarie Plus}. Doceniając pi-oponowane
zmiany dotyczące m.in. usprawnieria procesu opiniowania decyzji i i-ealizacji inwestycji czy
dostępiiości do usług edukacyjnych, społecznych i rekreacyjnych stwierdzono, Że rozwiązmia te
powiflny stanowić podstawę do zmiany zasad ogólnych w zakresie systemu planowania

przestrzennego oraz przygotowania i i.ga]izacji inwestycji budowalnych. Obeffly stan polskiej
prźestrzeni wymaga bezzwłocznej i dogłębnej reformy. W tym zakresie niezbędn€ jest uznanie
przestrzeni za dobro publicziłe oraz wypracowanie kompromisu między interesem społeczności
lokalnych, poszczególnych mieszkańców i inwestorów. Zwrócono też uwagę m to, iż chaos
po]skiej przestrzeni publicznej i wzrastające zjawisko i-ozlewania się miast genei.uje w dłuższym
czasie ogromne koszty i pFoblemy, z którymi ostatecmie latami boryka się całe społeczeństwo.
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