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Posiedzeniu przewodniczyła: przewodnicząca Komisji Środowiska Jadwiga Rotnicka. 

 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 56. posiedzeniu Senatu do 

projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 

ustaw. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:   senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Grzegorz Czelej,  

Helena Hatka, Stanisław Jurcewicz, Maciej Klima, Andrzej 

Matusiewicz, Bohdan Paszkowski, Leszek Piechota, Andrzej  

Szewiński, Grażyna Sztark, Piotr Zientarski,senatorowie członkowie 

Komisji Środowiska: Stanisław Gorczyca, Stanisław Hodorowicz, 

Andrzej Kobiak, Bogdan Pęk, Marian Poślednik, Jadwiga Rotnicka, 

Michał Wojtczak, Alicja Zając, 

 senatorowie członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej: Stanisław Iwan, Andrzej Matusiewicz,  

Zbigniew Meres, Ireneusz Niewiarowski, Jarosław Obremski, 

Andrzej Pająk, Jadwiga Rotnicka, Krzysztof Słoń, 

 

 
 goście: 

 Ministerstwo Środowiska: 

 zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami Joanna 

Darska, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 Biuro Legislacyjne: 

 legislator Mirosław Reszczyński. 

 

Przebieg posiedzenia: 
 

Ad 1. Przewodnicząca obradom senator Jadwiga Rotnicka poinformowała, że na 56. posiedzeniu 

Senatu RP podczas drugiego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz 

niektórych innych ustaw został zgłoszony wniosek o wprowadzenie poprawek. 

Minister środowiska poinformował, że z uwagi na ściśle merytoryczny charakter 

zgłoszonych 11 czerwca br. poprawek, mogących w konsekwencji zmienić sens 

dotychczas przyjętych systemowych rozwiązań zarówno w projektowanej ustawie, jak 

i w obecnie obowiązującym systemie gospodarki odpadami komunalnymi, bez wnikliwej 
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analizy strona rządowa nie może odnieść się w tak krótkim czasie do zgłoszonych 

poprawek.  

Senatorowie po przeprowadzonej dyskusji stwierdzili, że z powodu braku szczegółowej 

analizy konsekwencji proponowanych zmian również komisje nie mogą podjąć decyzji w 

przedmiotowej sprawie. W związku z tym postanowiono przełożyć głosowanie na kolejne 

posiedzenie połączonych komisji, które zaplanowano na początek lipca br.  

Za wnioskiem senator Jadwigi Rotnickiej o przełożenie głosowania opowiedziało się 15 

senatorów, 8 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

Konkluzja: Komisje nie przyjęły stanowiska i przełożyły na kolejne posiedzenie głosowanie nad 

wnioskami złożonymi podczas drugiego czytania do projektu ustawy. 

 
 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

 

 

 
Opracowano w BPS 


