
NOTATKA  

z posiedzenia  Komisji Środowiska 

Data posiedzenia:  18 września 2013 r. 

Nr posiedzenia: 58 

  

 

Posiedzeniu przewodniczyła: przewodnicząca komisji Jadwiga Rotnicka. 

Porządek posiedzenia: 1. Informacja Ministra Środowiska o realizacji i wdrażaniu przez 

jednostki samorządu terytorialnego ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach.  

 

W posiedzeniu uczestniczyli:   senatorowie członkowie komisji: Stanisław Gorczyca, Andrzej 

Kobiak, Bogdan Pęk, Jadwiga Rotnicka, Michał Wojtczak, Alicja 

Zając, 

 oraz senator Wojciech Skurkiewicz, 

 

  goście: 

 Ministerstwo Środowiska:  

 podsekretarz stanu Piotr Woźniak,  

 zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami 

Małgorzata Szymborska,  

 naczelnik wydziału w Departamencie Gospodarki Odpadami 

Joanna Darska, 

 specjalista w Departamencie Gospodarki Odpadami Emilia 

Kołaczek,  

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej: 

 zastępca prezesa Krystian Jaworski,  

 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: 

 zastępca głównego inspektora Roman Jaworski, 

 dyrektor Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa Hanna 

Jastrzębska, 

 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

 specjalista w Departamencie Analiz Rynku Paweł 

Ważniewski, 

 Najwyższa Izba Kontroli: 

 doradca techniczny Alicja Gruszecka, 

 Urząd Miejski w Radomiu: 

 dyrektor Wydziału Środowiska Grażyna Krugły, 

 Związek Powiatów Polskich: 

 członek zarządu, starosta milicki Piotr Lech, 

 Związek Gmin Wiejskich RP: 

 wójt gminy Izabelin Witold Malanowski, 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe   

RADKOM sp. z o.o.: 

 prezes zarządu Marian Kozera, 
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 wiceprezes zarządu Adam Suliga, 

 pracownik Dariusz Wójcik. 

 

Przebieg posiedzenia: 
 

Ad 1. 

 

Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Piotr Woźniak. 

Jak stwierdził, mimo że większość gmin zdążyła w terminie ustawowym 

z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami, w znacznej ich liczbie zbyt 

późno rozpoczęto prace nad jego organizacją. Mimo ponaddwuletniego okresu 

przygotowawczego, a także wielu działań podejmowanych przez resort środowiska na 

rzecz wspierania samorządów w tej kwestii, nie wszystkie gminy wdrożyły nowy 

system w terminie. Gminy, które nie zawarły jeszcze umów poprzetargowych, powinny 

jak najszybciej zakończyć wszystkie procedury z tym związane, ponieważ żadna z form 

„działań pomostowych” nie jest realizacją obowiązków ustawowych. Sprzeczne 

z ustawą są również niezorganizowanie przetargów i zlecenie odbierania odpadów 

komunalnych własnej jednostce organizacyjnej.  

Ministerstwo Środowiska zapewniło gminom wsparcie w zakresie interpretacji 

i wdrażania przepisów nowej ustawy. Opublikowano podręcznik dla gmin, 

zorganizowano spotkania informacyjne z przedstawicielami samorządów, powołano 

zespół ekspertów odpowiadających na pytania gmin. Wiceminister Piotr Woźniak 

zwrócił uwagę, że ze względu na różnorodną specyfikę gmin nie było możliwości 

przedstawienia ujednoliconych, gotowych rozwiązań czy wzorów aktów prawa 

miejscowego, których oczekiwały samorządy. Minister środowiska nadal spotyka się 

z przedstawicielami samorządów, a kierowane do niego uwagi i wnioski są wnikliwie 

analizowane. 

Zastępca głównego inspektora ochrony środowiska Roman Jaworski przedstawił 

informację na temat działalności kontrolnej inspektoratu, dotyczącej wdrażania ustawy. 

Od 16 lipca 2013 r. wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska prowadzą kontrole 

gmin, związków gminnych oraz regionalnych instalacji przetwarzania odpadów 

komunalnych. W wyniku przeprowadzonych kontroli ustalono, że 65% gmin 

prawidłowo wykonuje przepisy ustawy. 

W trakcie dyskusji przewodnicząca komisji senator Jadwiga Rotnicka zwróciła uwagę, 

że należy dyscyplinować władze gmin, które nie przeprowadziły jeszcze przetargów na 

wywóz i segregację śmieci. Trzeba też kontynuować kontrolę gmin w celu analizowania 

trudności we wprowadzaniu w życie przepisów ustawy. 

Senator Wojciech Skurkiewicz stwierdził m.in., że kontrola nad przewoźnikami 

odbierającymi odpady jest niedostateczna. Powstają nielegalne składowiska śmieci, na 

których odbywa się ich segregacja. Jest to proceder niezgodny z ustawą i zagraża 

środowisku, a dotyczy śmieci najłatwiejszych do segregacji i przetworzenia. Senator 

zwrócił też uwagę na nieprawidłowości związane z wyznaczaniem przez gminy 

zaniżonych stawek opłat za wywóz śmieci.  

Prezes przedsiębiorstwa RADKOM Marian Kozera przedstawił sytuację swojej firmy, 

zarejestrowanej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. Zwrócił uwagę m.in. na 

potrzebę oddzielenia przetargów na transport odpadów i ich przetwarzanie. Pomogłoby 

to, jego zdaniem, wyeliminować nadużycia związane z brakiem nadzoru nad 

przekazanymi śmieciami. Jak poinformował, jego przedsiębiorstwo pracuje obecnie, nie 

wykorzystując w pełni swoich mocy przerobowych. Po wejściu w życie ustawy 

znacznie zmniejszyła się ilość odpadów komunalnych. Do przedsiębiorstwa 

w większości trafiają odpady nienadające się do dalszej przeróbki. W opinii prezesa, 

większość bardziej wartościowych odpadów trafia do nielegalnych sortowni. 

Reprezentujący Związek Gmin Wiejskich RP wójt gminy Izabelin Witold Malanowski 

poinformował, że kilkanaście gmin, które nie ogłosiły przetargów na wywóz odpadów 

komunalnych, organizuje to zadanie we własnym zakresie. Zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej, taka forma gospodarki odpadami jest tam 
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akceptowana. Wójt zwrócił też uwagę na potrzebę zróżnicowania w ustawie wysokości 

opłat za wywóz śmieci organicznych, tak by produkujący duże ilości śmieci nie 

obciążali kosztami ich wywozu pozostałych mieszkańców. Ustawa powinna 

uwzględniać także specyfikę poszczególnych gmin. 

Starosta milicki Piotr Lech stwierdził, że w przetargach na wywóz i przetwarzanie 

odpadów komunalnych w dużo gorszej sytuacji znajdują się zakłady komunalne niż 

inne wyspecjalizowane firmy, ponieważ muszą one w tym celu przekształcić się 

w spółki prawa handlowego. Dodał, że konieczna jest kampania promocyjna na rzecz 

segregacji śmieci, za którą powinien zapłacić budżet państwa. 

Dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Radomiu Grażyna Krugły 

podkreśliła, że w ustawie należy określić minimalne standardy, jakie powinna spełniać 

każda gmina w związku z gospodarką odpadami. Zaapelowała też o wprowadzenie 

zmian, które umożliwiłyby aneksowanie stawek za wywóz śmieci bez konieczności 

podpisywania z mieszkańcami nowych umów.  

Wiceminister Piotr Woźniak podkreślił, że wejście w życie ustawy jest pierwszym 

etapem dostosowywania naszego kraju do standardów gospodarki odpadami, 

obowiązujących już od dawna w Unii Europejskiej, a pełne ich wdrożenie wymaga 

czasu. Odpowiadając na pytania senatorów, stwierdził m.in., że gminy mają duże 

możliwości regulowania spraw związanych z wywozem i recyklingiem śmieci przez 

odpowiednie zapisy w umowach. Dotyczy to również zapewnienia trybu kontroli 

i monitorowania tego procesu.  

Na zakończenie dyskusji przewodnicząca komisji senator Jadwiga Rotnicka 

poinformowała, że kolejne posiedzenie komisji na temat realizacji i wdrażania przez 

jednostki samorządu terytorialnego ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach odbędzie się na wiosnę 2014 r., po przygotowaniu przez Generalną Dyrekcję 

Ochrony Środowiska raportów z przeprowadzonego cyklu kontroli i przedstawieniu 

przez gminy sprawozdań z wdrażania przepisów ustawy.  

 

Opracowano w BPS, BKS 

 

 

 


