
N O T A T K A  

z posiedzenia Komisji Środowiska 

Data posiedzenia: 30 grudnia 2014 r. 

Nr posiedzenia: 111 

  

 

Posiedzeniu przewodniczyła: przewodnicząca komisji Jadwiga Rotnicka. 

 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz 

niektórych innych ustaw (druk senacki nr 798, druki sejmowe 

nr 2769, 2951). 

 

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

Hodorowicz, Andrzej Kobiak, Zdzisław Pupa, Marian Poślednik, 

Jadwiga Rotnicka, Michał Wojtczak, Alicja Zając, 

 

 
 goście: 

 Ministerstwo Środowiska: 

 podsekretarz stanu Janusz Ostapiuk, 

 dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Małgorzata 

Szymborska, 

 radca prawny w Departamencie Gospodarki Odpadami Maria 

Duczmal, 

 Najwyższa Izba Kontroli: 

 dyrektor Departamentu Środowiska Anna Krzywicka, 

 Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu: 

 prezes zarządu Jerzy Ziaja, 

 Stowarzyszenie „Grupa Polskich Przedsiębiorców Ekologia”: 

 członek zarządu Marta Laskowska, 

 przedstawiciel Zbigniew Lubański, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Ad 1. 

 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Ostapiuk poinformował, że ustawa, 

będąca senacką inicjatywą ustawodawczą, umożliwia realizowanie Programu 

Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”, a także regionalnych programów 

operacyjnych w perspektywie finansowej 2014–2020. Konieczność wprowadzenia zmian 

wynika z dokumentu „Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020. Umowa 

partnerstwa”, zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r. Zgodnie 

z dokumentem, ze środków Unii Europejskiej finansowane będą jedynie projekty 

uwzględnione w tworzonych przez zarządy województw planach inwestycyjnych 

dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. 

Ustawa przewiduje obowiązek sporządzania przez zarządy województw wspomnianych 

http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/6080/druk/782.pdf
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planów, stanowiących załącznik do wojewódzkich planów gospodarki odpadami, 

podlegających uzgadnianiu z ministrem właściwym do spraw środowiska. Plany będą 

zawierały w szczególności: planowane inwestycje, oszacowanie kosztów tych inwestycji 

oraz wskazanie źródeł finansowania. Warunkiem dopuszczalności finansowania inwestycji 

ze środków Unii Europejskiej lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej będzie ujęcie ich w planach inwestycyjnych. 

W ustawie przewidziano także regulację umożliwiającą tworzenie regionów gospodarki 

odpadami komunalnymi o charakterze międzywojewódzkim, szczególnie istotnych 

z punktu widzenia związków międzygminnych. Zaproponowane zmiany pozwolą 

zarządom województw na wykreślenie instalacji niespełniających wymagań ochrony 

środowiska. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński zaproponował dwie poprawki 

porządkujące przepisy ustawy i dostosowujące je do przepisów ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

Podsekretarz stanu Janusz Ostapiuk pozytywnie zaopiniował poprawki. 

Senator Jadwiga Rotnicka zgłosiła wniosek o wprowadzenie poprawki polegającej na 

zmianie trybu uzgadniania przez ministra środowiska wojewódzkich planów 

inwestycyjnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na ich opiniowanie. 

Janusz Ostapiuk negatywnie zaopiniował poprawkę, wskazując, że tryb uzgadniania 

planów inwestycyjnych jest kompromisem zawartym z przedstawicielami samorządów. 

Senator Stanisław Gorczyca zgłosił wniosek o wprowadzenie do ustawy poprawki, dzięki 

której regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych może być zakład 

zagospodarowania odpadów spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki,  

wykorzystujący nowe dostępne technologie przetwarzania odpadów lub zapewniający 

termiczne przekształcanie odpadów. 

Wiceminister Janusz Ostapiuk negatywnie zaopiniował poprawkę, zwracając uwagę, że 

głównym zadaniem gospodarki odpadami jest selektywna zbiórka odpadów i na ten cel, 

przede wszystkim, będą skierowane środki europejskie. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wszystkie poprawki. 

Sprawozdawcą komisji została senator Jadwiga Rotnicka. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie czterech poprawek do ustawy (druk senacki nr 798 B). 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS  


