WOJEWODA ŚLĄSKI
Katowice, dnia 10-12-2021
IFVII.6334.11.2021

DECYZJA
Działając na podstawie art. 11h ust. 5 w związku art. 11j ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1842
t.j. z późn. zm) – zwana dalej ustawą o COVID-19, oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w celu
przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej wirusem SARS-CoV-2,
postanawiam
1) zmienić decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. znak: IFVII.6334.4.2021
wydaną dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą
ul. Obroki 140, 40-833 Katowice, w następujący sposób:
- okres obowiązywania przedmiotowego polecenia, określony w ww. decyzji „do dnia
31 grudnia 2021 r.” przedłuża się do dnia 31 grudnia 2022 r.;
2) pozostałe zapisy decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. znak:
IFVII.6334.4.2021 pozostają bez zmian.
Uzasadnienie
Wojewoda Śląski decyzją z dnia 28 kwietnia 2021 r. znak: IFVII.6334.4.2021 – zwana dalej
poleceniem Wojewody, wydał Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.,
z siedzibą ul. Obroki 140, 40-833 Katowice - zwane dalej Spółką, polecenie w trybie art. 11j ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w przedmiocie przetwarzania
na terenie Instalacji Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy
ul. Milowickiej 7a, odpadów o kodzie: 18 01 04 - inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki
z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy), w ilości do 50 Mg/miesiąc, z terminem
obowiązywania do dnia 31 grudnia 2021 r.
Wnioskiem z dnia 5 listopada 2021 r. znak: D/2163/2021 r., przedmiotowa Spółka mając na
uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną zwróciła się do tut. organu o przedłużenie terminu
obowiązywania ww. polecenia Wojewody na okres do 31 grudnia 2022 r.
Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ),
działającego na podstawie polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. znak:
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IFVII.6334.1.2020, wyrażoną w piśmie z dnia 17 listopada 2021 r. znak: IN.IIIK.020.2.2021.BCH,
przedłużenie obowiązywania rzeczonego polecenia Wojewody do dnia 31 grudnia 2022 r., zasługuje na
uwzględnienie. W swoim stanowisku WIOŚ podkreślił, iż z przekazywanych do Inspektoratu
cotygodniowych informacji o ilości omawianych odpadów przetworzonych na paliwo alternatywne
wynika, że w okresie od 1 maja do 31 października br. Spółka przyjęła i przetworzyła 42,7 Mg tych
odpadów. W ten sposób odciążono spalarnie odpadów medycznych, które w tym czasie również
borykały się z koniecznością zagospodarowania zwiększonych ilości odpadów wytwarzanych
w związku z COVID-19. Biorąc pod uwagę okres jesienno-zimowy związany z większą liczbą
zachorowań i trwającą czwartą falę pandemii, należy spodziewać się wzrostu ilości osób
hospitalizowanych, co pociągnie za sobą wytwarzanie przez placówki służby zdrowia zwiększonych
ilości omawianych odpadów, tak jak miało to miejsce wiosną br.
Tym samym, uwzględniając przytoczone wyżej stanowisko Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska w Katowicach, stwierdzić należy, że za zmianą decyzji przemawia interes
społeczny. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.
Zgodnie art. 11j ust. 1 ustawy o COVID-19, niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu z chwilą jej doręczenia.

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Robert Magdziarz
II Wicewojewoda Śląski
(Podpisano elektronicznie)

Otrzymują:
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą ul. Obroki 140, 40-833 Katowice,
2. a/a.
Do wiadomości:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Minister Klimatu i Środowiska (e-PUAP),
Minister Zdrowia (e-PUAP),
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (e-PUAP),
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach (e-PUAP),
Marszałek Województwa Śląskiego (e-PUAP),
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (e-PUAP),
Prezydent Miasta Katowice (e-PUAP).
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Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska
52/54, 00-922 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia lub ogłoszenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec Wojewody Śląskiego, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia
Wojewodzie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że na decyzję nie może być
wniesiona skarga do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
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