
 
 

Uchwała Nr XI/322/15 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 października 2015 r. 

w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością rzeczową petycji spółki Bioelektra Group S.A. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195) Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1  

Przekazuje się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego, jako organowi właściwemu rzeczowo, 

petycję złożoną przez spółkę Bioelektra Group S.A., której przedmiotem jest cyt.: „uwzględnienie w 

Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami oraz Wojewódzkim Planie Inwestcyjnym instalacji 

mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów wykorzystującej technologię RotoSTERIL 

opracowaną przez wnoszącego petycję”. 

       § 2 

Uchwała wraz z uzasadnieniem podlega doręczeniu Wnoszącemu petycję. 

§ 3  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

§ 4  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

       



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/322/15 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 października 2015 r. 

W dniu 14 października 2015 r. do Kancelarii Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wpłynęła 

petycja spółki Biolektra Group S.A. z siedzbą w Warszawie, ul. Książęca 15. Przedmiotem petycji jest 

cyt.: „uwzględnienie w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami oraz Wojewódzkim Planie 

Inwestcyjnym instalacji mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów wykorzystującej technologię 

RotoSTERIL opracowaną przez wnoszącego petycję”. 

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z 

późn. zm.) organem właściwym do opracowania projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

jest zarząd województwa, który nastepnie przedkłada go do uchwalenia sejmikowi województwa.  

Opierając się na treści art. 36 ust. 4 i 5 ww. ustawy należy przyjąć, iż organem właściwym do 

realizacji prac legislacyjnych na etapie opracowywania projektu jest zarząd województwa, na którym 

spoczywają obowiązki m. in. w zakresie przekazania projektu enumeratywnie wskazanym przez 

ustwodawcę organom w celu jego zaopiniowania. Tożsame obowiązki spoczywają na organie 

wykonawczym w przypadku aktualizacji planów, na co wskazuje art. 37 ust. 3 wspomnianej ustawy.   

W związku z faktem, iż przedmiot petycji związany jest ścisle z czynnościami podejmowanymi na 

etapie opracowywania projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa 

wielkopolskiego na lata 2012 – 2017”, zawierającej plan inwestycyjny, właściwym do jej rozpatrzenia 

jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.     

Wobec powyższego postanawia się jak w treści § 1 i 2 uchwały. 


