Katowice, dnia l7 listopada 2015 r.

z ARZ4D WOJEWoDZTWA S r,,1SXrc CO
Na podstawie art. 39 ust. I pkt I ustawy z dnia 3 paLdziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U . z 2013 t. poz. 1235 z p62n. zm.)

informuje
projektu ,,Planu gospodarki odpadami dla wojewridztwa Sl4skiego
na lata 2016-2022" zwanego dalej Planem, kt6ry bgdzie zawieral migdzy innymi: analizE aktualnego
stanu gospodarki odpadami; prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami; cele w zakresie
gospodarki odpadami; kierunki dzialan w zakresie zapobiegania powstawaniu odpad6w oraz
ksztahowania systemu gospodarki odpadami; harmonogram, okreSlenie wykonawc6w i sposobu
finansowania zadafi wynikajEcych z przyjgtych kierunk6w dzialah; podzial na regiony gospodarki
odpadami komunalnymi; wskazanie regionalnych instalacji do przetwxzania odpad6w komunalnych w
poszczeg6lnych regionach oraz instalacji przewidzianych do zastqpczej obslugi tych region6w; plan
zamykania instalacji niespelniaj4cych wymagafi ochrony Srodowiska; informacje dotycz4ce miejsc
skazonych odpadami i Srodk6w podjgtych w celu ich likwidacji; informacje o strategicznej ocenie
oddzialywania Planu na Srodowisko; okreSlenie sposobu monitoringu i oceny wdra2ania Planu
pomralaj4cego na okre6lenie sposobrt oraz stopnia realizacji cel6w i zadah zdefniowanych w Planie;
streszczenie w jgzyku niespecjalistycznym. Za\1cznikiem do Planu bgdzie plan inwestycyjny, kt6ry
bgdzie zawieral w szczeg6lnoSci: wskazanie planowanych inwestycji, oszacowanie koszt6w
o przystqpieniu do opracowania

planowanych inwestycji oraz wskazanie itrodel ich finansowania, harmonogram realizacji planowanych

inwestycji.

Warunkiem dopuszczalnoSci finansowania inwestycji, dotycz4cych odpad6w komunalnych,
w tym odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych, w zakresie zapobiegania powstawaniu tych
odpad6w oraz w zakresie gospodarowania tymi odpadami, ze Srodk6w Unii Europejskiej lub
fundusry ochrony Srodowiska i gospodarki wodnej bgdzie ujgcie ich w planie inwestycyjnym.
Po opracowaniu projelftu,,Planu gospodarki odpadami dla wojew6dztwa Sl4skiego na lata 2016-2022",
zostanie on wylo2ony (wraz z planem inwestycyjnym) do zapoznania wUrzgdzie Marszalkowskim
Wojew6dznva Sl4skiego w Katowicach, w Wydziale Ochrony Srodowiska przy ul. Reymonta 24, pok.
618 oraz umieszczony na stronie internetowej Urzgdu Marszalkowskiego.

JednoczeSnie informacja

o terminie,

sposobie

i

miejscu skladania uwag

i

wniosk6w do projektu

zostanie podana do publicmej wiadomoSci.

Szczeg6lowe informacje w sprawie opracowania projektu ,,Planu gospodarki odpadami
dla wojew6dztwa Sl4skiego na lata 2016-2022" mohna uzyska6 w Wydziale Ochrony Srodowiska
Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Sl4skiego, ul. Reymonta24, pok.618, tel. 32 77 40 706.
Niniejsza informacja zostaje umieszczona migdzy innymi na tablicy ogloszeri, w BIP na stronie
internetowej Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Sl4skiego oraz w publicznie dostgpnym
wykazie danych o dokumentach zawieraj4cych informacje o 6rodowisku i jego ochronie.

