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Adam Szulc, Prezes Zarządu
Szulc - Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa l
04-051 Warszawa

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
ul. Puławska 72 lok. l
02-603 Warszawa

Dotyczy: Petycji w sprawie umieszczenia na oficjalnej stronie www Gminy infografiki
PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu).

Na podstawie art. 13, ust. l ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach, w związku z
Państwa Petycją, złożoną do Urzędu Miejskiego w Kluczborku w dniu 7 lipca 2022 r. poprzez
pocztę elektroniczną, poniżej przedstawiam informację na temat sposobu załatwienia
przedmiotowej petycji.

Zasady zagospodarowania oraz segregacji odpadów komunalnych regulowane są w
szczególności przez Ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości w gminach (Dz.
U. z 2022 r. póz. 1297), Ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., póz.
669, 1250) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r.,
póz. 906). Państwa petycja, której istotą jest informowanie mieszkańców naszej gminy o
prawidłowych zasadach segregacji odpadów (w szczególności ze styropianu), co do zasady jest
słuszna. Jednak w myśl przytoczonych powyżej aktów prawnych, na stronie intemetowej naszej
gminy są już umieszczone odpowiednie informacje oraz infografiki ułatwiające poprawną
segregację odpadów. Co więcej, stosowne ulotki kolportowane są do mieszkańców naszej
gminy od kilku lat, podobnie jak plakaty informacyjne. Oprócz tego, często przypominamy owe
infografiki na naszym profilu w mediach społecznościowych. Ponadto, zasady te opisane są w
aplikacji mobilnej Blisko, z której korzysta blisko 3000 mieszkańców naszej gminy, a
niebawem chcemy uruchomić własną aplikację gminną, w której zasady segregacji odpadów
oraz harmonogram ich odbioru będą jedną z ważniejszych funkcjonalności.

W związku z powyższym uważamy, że umieszczanie kolejnej infograflki nie jest
konieczne, ponieważ powtarzałaby ona informacje, które już zostały umieszczone na stronie
www tutejszego urzędu.

Z wyrazami szacunku,
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