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Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 
(druk senacki nr 798, druki sejmowe nr 2769 i 2951)



(Posiedzeniu przewodniczy przewodnicząca Jadwiga 
Rotnicka)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Otwieram posiedzenie Komisji Środowiska.
Przedmiotem naszych obrad jest rozpatrzenie ustawy 

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. 
To jest druk senacki nr 798.

Przypomnę króciutko, że projekt ustawy o odpadach to 
jest inicjatywa legislacyjna Senatu. Projekt ustawy został 
omówiony przez Sejm i wraca do nas do przyjęcia bądź 
do zmiany.

Pan minister i pani dyrektor byli świadkami dyskusji 
na temat zmian do tej ustawy.

Proszę o króciutkie przedstawienie, jak Senat ustosun-
kował się do naszych propozycji.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz 
Ostapiuk: Jak się ustosunkował Sejm?)

Tak, Sejm, przepraszam.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Janusz Ostapiuk:
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Senatorowie!
Sejm w dniu 17 grudnia 2014 r. podczas nocnego po-

siedzenia zajmował się nowelizacją ustawy o odpadach. 
Sejm skupił się w zasadzie na zmianach… Chodzi o zmiany 
w stosunku do pierwotnych propozycji zawartych w druku 
nr 615, potem w druku nr 615 S. Zmiany w zasadzie można 
usystematyzować w dwóch grupach. Pierwsza grupa zwią-
zana jest z wojewódzkimi planami gospodarki odpadami. 
Te wojewódzkie plany gospodarki odpadami muszą być 
znowelizowane, termin nowelizacji został określony na 
czerwiec 2016 r. Zapisano też, co winny zawierać plany, 
jak winna wyglądać metodologia prac nad wojewódzkimi 
planami gospodarki odpadami, łącznie z obowiązkiem wy-
dania przez ministra środowiska wytycznych i stosownego 
rozporządzenia. W tym zakresie zostały dodefiniowane 
regiony gospodarki odpadami, które mogą obejmować 
także gminy z różnych województw, jeżeli przewidują to 
wojewódzkie plany gospodarki odpadami. Przywrócony 
został zapis o tym, że regionalną instalacją do przetwarzania 
jest zakład zagospodarowania o mocy wystarczającej do 
przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamiesz-
kałego przez co najmniej sto dwadzieścia tysięcy miesz-

kańców, i zapis o ponadregionalnej instalacji do przetwa-
rzania odpadów komunalnych definiujący w tym zakresie 
ponadregionalną spalarnię odpadów komunalnych.

Druga grupa spraw wiązała się z warunkiem ex ante, 
który musimy spełnić. W tym zakresie zostały zawarte 
sformułowania bardziej administracyjne, mówiące o tym, 
że warunkiem dopuszczalności finansowania inwestycji 
dotyczących odpadów komunalnych jest umieszczenie za-
dań w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, a także 
ujęcie ich – może to jest bardziej istotne – w planie inwe-
stycyjnym, o którym mowa.

Wiele było dyskusji podczas posiedzenia i komisji, 
i Senatu na temat tego, czy te plany inwestycyjne winny 
być opiniowane, czy zatwierdzane. Podczas wspólnego 
posiedzenia komisji samorządu terytorialnego i komisji 
ochrony środowiska Sejmu ze strony komisji samorządu 
terytorialnego padła taka propozycja, żeby te plany były 
uzgadniane, a więc nie zatwierdzane, nie opiniowane, tyl-
ko – to jest trzecie sformułowanie – uzgadniane. Takie 
sformułowanie zostało przyjęte przez Sejm.

Dodam, że w międzyczasie mieliśmy spotkanie 
z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Ministerstwie 
Środowiska, całodniowe, poświęcone wypełnianiu 
warunków ex ante w kontekście nowej perspektywy. 
Skonsultowaliśmy ten zapis, to sformułowanie, w jakim 
stopniu ono będzie wypełniało możliwości wynikające 
z wymogów Komisji Europejskiej. No cóż, nie ukrywam, 
że dążeniem naszym było i jest stworzenie takich do-
kumentów, żebyśmy mogli jak najszybciej przyjmować 
wnioski o finansowanie z nowego Programu Operacyjnego 
„Infrastruktura i środowisko” projektów, że tak powiem, 
pod nową perspektywę. Tych pieniędzy mamy dość dużo 
na gospodarkę odpadami, nawet więcej aniżeli zakładali-
śmy. Im szybciej rozpoczniemy przyjmowanie projektów, 
tym większa będzie szansa na lepsze ich realizowanie. To 
druga grupa spraw związanych z wojewódzkimi planami 
gospodarki odpadami.

Trzecia grupa to sprawy związane z… Otóż ustawa 
z 2012 r. o odpadach zakładała, że w ciągu dwóch lat zo-
stanie wydany cały szereg rozporządzeń oraz że w ciągu 
dwóch lat podmioty zajmujące się gospodarką odpadami 
uzyskają nowe decyzje w zakresie zbierania, przetwarzania 
odpadów. Okazało się, że w ciągu tych dwóch lat duża 
część przedsiębiorców, duża część podmiotów – analiza 
sprzed miesiąca wykonana przez nasz departament mówiła 
o liczbie podmiotów nie mniejszej niż półtora tysiąca – nie 
zdążyła uzyskać takich decyzji i nie uzyska takich decyzji. 

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 37)
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Druga uwaga dotyczy art. 2 noweli. Uwaga ta ma cha-
rakter porządkowy. Pragnę zwrócić uwagę na to, że przed-
miotem art. 2 są zmiany w ustawie o czystości i porządku 
w gminach, które mają charakter, po pierwsze, porządko-
wy i, po drugie, wprowadzają jedną normę merytoryczną. 
Zwracamy uwagę na to, że zmiany o charakterze porząd-
kowym zostały już wprowadzone do ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach w drodze nowelizacji 
z 28 listopada tego roku. Nowelizacja ta jest już podpisa-
na przez prezydenta, czeka na publikację. Proponowana 
poprawka ma charakter porządkujący: usuwamy z naszej 
nowelizacji zmiany porządkowe, które i tak trafią do ustawy 
o porządku i czystości w gminach, pozostawiając zmianę 
merytoryczną, która wejdzie do ustawy.

Jeśli chodzi o trzecią uwagę, to odnosi się ona do kwe-
stii daty 23 stycznia 2015 r., kiedy to stracą moc stosowne 
decyzje i zezwolenia oraz akty wykonawcze wydane na 
podstawie starej ustawy, które zostały zachowane w mocy 
na okres dwuletni. Proponowana poprawka wydłuża ten 
okres o rok. Ze względu na to, że jest to intencją ustawo-
dawcy, proponujemy zmianę redakcyjną… Wydaje mi się, 
że tu miał miejsce pewien błąd redakcyjny na etapie prac 
sejmowych. Proponujemy, aby z dniem ogłoszenia usta-
wy – abstrahując oczywiście od kwestii konstytucyjności 
tych przepisów i wymogów dotyczących minimalnego 
vacatio legis – wchodziły w życie przepisy art. 1 pktu 11, 
który dotyczy decyzji i zezwoleń, i pktu 13, który odno-
si się do zachowanych w mocy aktów wykonawczych. 
Oczywiście zakładając, że ustawa ta zostanie opubliko-
wana przed dniem…

(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: 23 stycznia.)
…23 stycznia 2015 r. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz 

Ostapiuk: Czy ja mogę…)
Bardzo proszę, pan minister.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Janusz Ostapiuk:
Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, 

w nawiązaniu do wystąpienia pana mecenasa chciałbym 
prosić o pewną modyfikację trzeciej propozycji. Otóż 
chciałbym prosić, wnoszę o to, żeby zmodyfikować tę 
propozycję w taki sposób, iż…

(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Ale którą, tę trze-
cią, ostatnią?)

Tę trzecią. W art. 6 pkt 1 otrzymałby brzmienie: pkt 11 
i 13, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą 
od dnia 23 stycznia 2015 r. Wtedy utrzymujemy ciągłość 
– nawet gdyby publikacja nowelizacji nastąpiła po tym 
terminie, to nie byłoby luki i nie byłoby zagrożenia funk-
cjonowania przedsiębiorców w tym zakresie. Jeżeli mogę 
prosić o takie uzupełnienie, to byłoby to bardzo pomocne 
dla przedsiębiorców.

Powody były dwa. Otóż przedsiębiorcy zbyt późno przy-
stąpili do składania wniosków o nowe decyzje i przygoto-
wywania dokumentacji w tym zakresie, a w konsekwencji 
powstała druga przyczyna: urzędy marszałkowskie, które 
wydają takie decyzje, nie były w stanie i nie są w stanie, 
wydać takich decyzji do 23 stycznia – to jest ten termin gra-
niczny. Stąd, bodajże na wniosek GPP „Ekologia”, odbyły 
się konsultacje przedsiębiorców z Podkomisją stałą ds. mo-
nitorowania gospodarki odpadami, stąd również inicjatywa 
posłów, żeby uzupełnić nowelizowaną ustawę o odpadach 
o możliwość wydłużenia o rok terminu uzyskiwania tych 
decyzji oraz wydania niektórych rozporządzeń. W tych 
trzech grupach zawierają się zmiany, które po licznych 
spotkaniach zostały dokonane w stosunku do pierwotnej 
wersji. Dziękuję.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Poproszę o opinię Biura Legislacyjnego.

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński:
Mirosław Reszczyński, Biuro Legislacyjne.
Szanowna Pani Przewodnicząca! Wysoka Komisjo! 

Szanowni Goście!
Biuro zgłasza trzy uwagi do omawianej nowelizacji. 

Pierwsza uwaga ma charakter informacyjny i odnosi się 
do art. 1 pktów 11–13 omawianej noweli. Jak szanowny 
pan minister powiedział, dotyczy to nowych regulacji 
wprowadzonych do ustawy na etapie prac sejmowych, 
które – powiem w skrócie – przedłużają o rok zachowa-
nie ważności wydanych stosownych zezwoleń i decyzji, 
dopuszczają możliwość zarządzania gminnym składowi-
skiem odpadów przez jednostkę sektora finansów publicz-
nych w przypadku, gdy została wydana decyzja o jego 
zamknięciu, oraz zachowują w mocy na rok dotychcza-
sowe akty wykonawcze.

Pragniemy zwrócić uwagę na to, że zgodnie z orzecz-
nictwem Trybunału Konstytucyjnego, podstawowe treści, 
które znajdują się ostatecznie w ustawie, powinny przebyć 
pełną drogę procedury, trzy czytania, a więc, co ważne, 
muszą być objęte materią projektu przekazanego do Sejmu. 
Konsekwencją zasady odnoszącej się do poprawek zgła-
szanych w toku procesu ustawodawczego jest ograniczenie 
dopuszczalnej materii poprawek i tak zwany zakaz omijania 
inicjatywy ustawodawczej poprzez wprowadzanie nowości 
normatywnej do projektu. W naszej opinii poprawki i ich 
zakres nie są zbieżne z przedstawioną materią senackiego 
projektu ustawy i wykraczają poza możliwą dopuszczalną 
materię poprawki na etapie prac sejmowych. W związku 
z tym niejako naruszają one konstytucyjną zasadę trzech 
czytań projektu ustawy oraz mogą prowadzić do obcho-
dzenia regulacji związanych z inicjatywą ustawodawczą. 
Uważamy, że może im być poczyniony zarzut naruszenia 
przepisów konstytucji odnoszących się do procesu legisla-
cyjnego. Tyle, jeśli chodzi o pierwszą uwagę.
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(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Nie ma niebezpie-
czeństwa, które by…)

Nie, bo to dotyczy wyłącznie tych zarządzających gmin, 
które prowadzą składowiska będące już w likwidacji, prze-
znaczone do zamknięcia. Dziękuję.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz 
Ostapiuk: Słowo „abolicja” jest chyba najwłaściwszym 
słowem.)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Gorczyca.

Senator Stanisław Gorczyca:
Dziękuję bardzo.
W pełni popieram inicjatywę rządową co do daty 

23 stycznia, ale również popieram inicjatywę pani prze-
wodniczącej, która mówiła o opiniowaniu. Ta sprawa za-
toczyła koło.

Chciałbym zgłosić poprawkę, która ma na celu do-
stosowanie treści projektu ustawy do stanu rozwoju tech-
nologii przetwarzania odpadów komunalnych. W kon-
sekwencji wprowadzonej zmiany również instalacje 
wykorzystujące nowo dostępne technologie będą mogły 
uzyskać status regionalnej instalacji przetwarzania odpa-
dów komunalnych. Poprawka w tej sprawie brzmiałaby 
mniej więcej tak: regionalną instalacją do przetwarzania 
odpadów komunalnych jest zakład zagospodarowania 
odpadów zapewniający obsługę części lub całego regio-
nu, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techni-
ki, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska, lub technologii, 
o której mowa w art. 143 tej ustawy, oraz wykorzystu-
jący nowe dostępne technologie przetwarzania odpadów 
lub zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub 
mechaniczno-biologiczne.

Chciałbym podeprzeć się Umową Partnerstwa, to 
jest „Programowaniem perspektywy finansowej na lata 
2014–2020”, i przytoczyć trzy zdania z tej umowy, które 
akurat dotyczą tej kwestii. Pierwsze zdanie: inwestycje 
w sektorze gospodarki odpadami będą realizowane zgodnie 
z unijną hierarchią sposobów postępowania z odpadami 
wskazaną w dyrektywie 2008/98/WE w sprawie odpadów, 
tak zwaną ramową dyrektywą o odpadach, która nadaje 
priorytet zapobieganiu powstawania odpadów, przygoto-
waniu do ponownego użycia i recyklingowi.

Drugie zdanie – to zdanie jest bardzo istotne – projek-
ty dotyczące mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów czy termicznego przetwarzania odpadów z od-
zyskiem energii muszą stanowić część szerszego syste-
mu gospodarki – powtarzam jeszcze raz: część szerszego 
systemu gospodarki – odpadami komunalnymi zawierają-
cego wspomniane elementy usytuowane najwyżej w hie-
rarchii. I trzecie zdanie: celem planów inwestycyjnych 
będzie wskazanie infrastruktury niezbędnej do osiągnięcia 
do 2020 r. zgodności z unijnymi dyrektywami w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi, w tym wdrożenia hie-
rarchii sposobów postępowania z odpadami, osiągnięcia 

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Biuro Legislacyjne.

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński:
Biuro potrafi wysnuć jedynie taką konkluzję, że jest 

to pewne zabezpieczenie na wypadek, gdyby ustawa nie 
została opublikowana przed wskazaną datą kalendarzową. 
Oczywiście jest to przepis o charakterze retroaktywnym, 
musimy mieć tego świadomość. Dziękuję.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Może wprowadzimy… Przejmuję tę zmodyfikowaną… 

To może da niewiele, ale…
Otwieram dyskusję.
Skoro nie ma w tej chwili chętnych z zewnątrz do zabra-

nia głosu, to chciałabym powrócić do zapisu dotyczącego 
opiniowania planu gospodarki odpadami. Na wniosek sa-
morządów w naszej inicjatywie ustawodawczej był wyraz 
„opiniowanie”, bowiem obawialiśmy się i chyba nadal się 
obawiamy, że wchodzenie w materię samorządową może 
zostać uznane za niekonstytucyjne. Tak że ja proponuję po-
wrót do pierwotnego zapisu. Chodzi o to, żeby zamiast wy-
razu „uzgadnianie”, był wyraz „opiniowanie”. Właściwie 
taką samą moc ma zatwierdzenie. To jest ta uwaga.

Co do następnych, to będę pytała pana ministra o to, 
jak się do nich ustosunkowuje.

Wiem też, że jeszcze jakąś poprawkę chciałby zgłosić 
pan senator Gorczyca.

Aha, chciałabym jeszcze zapytać o jedną rzecz, o moż-
liwość prowadzenia wysypisk czy instalacji przez podmiot 
gminny. Czy to jest jakaś ważna sprawa, czy to jest może 
drobiazg? I czy to może mieć jakieś konsekwencje?

Bardzo proszę, Panie Ministrze, gdyby mógł pan od-
powiedzieć albo pani…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz 
Ostapiuk: Pani dyrektor lepiej wyjaśni to sformułowanie, 
które…)

Proszę.

Dyrektor Departamentu 
Gospodarki Odpadami 
w Ministerstwie Środowiska 
Małgorzata Szymborska:
Dziękuję. Chodziło o to, żeby dać… To jest pewien 

rodzaj abolicji dla składowisk, które są zamykane, prze-
znaczane do zamknięcia. Trudno w przypadku tego rodzaju 
składowisk gminnych znaleźć chętnego do przejęcia za-
rządzania, bo to już nie jest dochodowe, nie jest… To jest 
po prostu proces zamknięcia, rekultywacji składowiska 
i dobrze by było, gdyby to się odbyło bez zmiany zarzą-
dzającego. A dla składowisk, które funkcjonują, istnieją, 
przepis ustawy jest nadal obowiązujący. Należy przekazać. 
To są przepisy finansowe, więc…
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Autoklawy używane są na przykład w medycynie, w ko-
smetyce, w dobrych salonach kosmetycznych do sprzętu, 
który tam jest używany, taki jak pilniczki, cążki itd. Ale 
ja sobie po prostu nie wyobrażam tego, jak my możemy 
zmieszane odpady komunalne włożyć do autoklawu. Nawet 
jeżeli on będzie najnowszej generacji, na miarę XXI wieku, 
to przecież tam się znajduje para wodna, która po prostu 
moczy… I nawet jak się wyciąga te…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Do sterylizacji w autoklawie – ja mówię o tych, na-

zwijmy to, medycznych… czy w metalowych koszach, 
ale zawsze jednak, że tak powiem, jakiś tam element tej 
wody zostanie, nawet jak ten autoklaw ostygnie do tem-
peratury pokojowej. I w ogóle co z tym później robić? Bo 
my niby utylizujemy te odpady, ale one dalej pozostają dla 
nas odpadami, które wypadałoby w autoklawie… I jeszcze 
przekazać do spalarni. A jaki to jest koszt? Tyle.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Proszę, odpowie pan Gorczyca.

Senator Stanisław Gorczyca:
Oczywiście że jest część odpadów, która musi trafić do 

spalarni, bo po prostu nie ma innego wyjścia, w związku 
z tym nie ma żadnego znaczenia to, czy odpady trafią 
do spalarni po procesie autoklawowania, czy trafią tam 
bezpośrednio.

(Senator Alicja Zając: Tylko że jest to dodatkowy krok 
w przerobie odpadów.)

Ale to ekonomia zadecyduje o tym, czy one będą tra-
fiały, czy nie, bo cena utylizacji tych odpadów będzie tu 
kluczowa.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Proszę.

Senator Zdzisław Pupa:
Pani Przewodnicząca! Panie Przewodniczący!
Kolejny raz słyszę z ust pana przewodniczącego 

Gorczycy coś, co można nazwać tendencją zmierzającą 
w kierunku wprowadzenia jakichś autoklawów. Jest to nie-
zrozumiała sytuacja, że mamy…

(Senator Stanisław Gorczyca: Zaraz, Panie Senatorze, 
ja chciałbym zaprotestować.)

Chciałbym skończyć.
(Senator Stanisław Gorczyca: Ja tylko powiedziałem, 

że to jest jedna z takich technologii. Mówię o tym, żeby 
szeroko otwierać drzwi dla wszystkich innych technologii. 
Proszę tak to odczytywać.)

Była tu dyskusja na temat genetycznie modyfikowanych 
odmian… Powinniśmy dyskutować, bardziej opierając się 
na logice niż na filozofii. Myślę, że tu jest właśnie taki 
problem, że dyskutujemy bardziej o filozofii niż o logice. 
Rzecz polega na tym, że ja nie widzę sensu i potrzeby… 
Rozumiem dyskusję na temat autoklawowania na przykład 
odpadów medycznych…

(Głos z sali: W części.)

wymaganych poziomów przygotowania do ponownego 
użycia i recyklingu oraz ograniczenia składowania odpa-
dów komunalnych ulegających biodegradacji.

Proszę państwa, głównie chodzi o to, że my nie wypeł-
nimy dyrektywy i nie osiągniemy pułapu 50%, jeżeli dopu-
ścimy tylko dwie technologie. Pierwszą jest technologia ter-
miczna, czyli spalarnia, a drugą – mechaniczno-biologiczna. 
Już dzisiaj wiemy, że one nie są perspektywiczne, a więc 
trzeba bardzo mocno zmieniać proces… Dopuszczenie in-
nych technologii i nieokreślenie, jakie to są technologie, 
może spowodować to, że wypełnimy założenia dyrektywy, 
wypełnimy zobowiązania w stosunku do Unii.

Ja nie potrafię do końca zrozumieć, dlaczego nie chce-
my dopuścić innych technologii. Przecież nie dopuścimy 
żadnej takiej technologii, która nie będzie spełniała tych 
parametrów, o których szeroko się mówi i które zostały 
już jakby wcześniej ustalone. Wiadomo, jakie warunki 
te technologie muszą spełniać, tak że chciałbym mimo 
wszystko zgłosić poprawkę, która przyczyni się do tego, 
że zrealizujemy założenia dyrektywy. Dziękuję.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pani senator Alicja Zając.

Senator Alicja Zając:
Pytanie do przewodniczącego Gorczycy: proszę na-

zwać, jakie to są te inne nowe technologie.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Proszę.

Senator Stanisław Gorczyca:
To mogą być różne technologie. Znam taką technolo-

gię, która wcale nie musi być powszechnie stosowana… 
Chodzi o autoklawowanie jakiejś części… albo poddanie 
termicznej…

(Senator Alicja Zając: Zmieszanych odpadów komu-
nalnych?)

Zmieszanych odpadów komunalnych też.
(Senator Alicja Zając: Plastiku, szkła, papieru?)
Tak, bo skoro mówimy o spalaniu na przykład odpa-

dów zmieszanych, to po spaleniu nie ma najmniejszego 
znaczenia, czy to było przed tym procesem, czy nie. Wynik 
jest taki sam, bo przecież część tych odpadów i tak trafi 
do spalarni.

(Senator Alicja Zając: Jeżeli można…)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Proszę.

Senator Alicja Zając:
Po spalaniu dostajemy popiół, jest do zagospodaro-

wania jeden element. Nie wiem, czy przewodniczący wi-
dział w ogóle, jak wygląda materiał po autoklawowaniu. 
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Dodaje się parę wodną w temperaturze, nie wiem, 
170 czy 230ºC, ale tylko w celu zainicjowania procesu 
sterylizacji. Uzyskanie temperatury chyba 150ºC następuje 
w płaszczu, a to oznacza, że para wodna nie tworzy brei, 
tylko osusza. Zmieszany strumień odpadów pozbywa się 
wilgotności na poziomie 30%. Następnie odpad ten jest 
przekazywany do mechanicznego przetwarzania, czyli 
znowu oddziela się frakcję, która może być przekazana do 
recyklingu. Na przykład tworzywa sztuczne, które wytrzy-
mały tę temperaturę… Z frakcji biodegradowalnej i z frak-
cji palnej, czyli buty czy szmaty, tworzone jest paliwo, przy 
czym to paliwo idzie do wykorzystania energetycznego 
albo do cementowni, tak jak to się odbywa obecnie, albo 
jest – tak się dzieje w innych krajach – wykorzystywane 
w energetyce. Jest elektrociepłownia w Jänschwalde, jest 
elektrociepłownia w Eisenhüttenstadt, to jest niedaleko 
granicy z Polską. Elektrociepłownia w Eisenhüttenstadt 
zużywa 360 tysięcy t takiego paliwa. Ze zmieszanego 
strumienia odpadu – instalacja Niederlehme przyjmuje 
120 tysięcy t – produkuje się 60 tysięcy t paliwa, a pozo-
stałość to jest frakcja inertna, czyli metale żelazne, nie-
żelazne plus do tego jeszcze frakcja mineralna, szkło, 
które idzie do odzysku. Wilgotność, która jest zawracana 
w procesie do oczyszczania… I pozostaje wyłącznie woda, 
która jest wprowadzana do instalacji, do oczyszczalni 
ścieków. Tak że…

(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: A papier?)
Papier to jest frakcja biodegradowalna. Takie paliwo jest 

później badane pod kątem zawartości frakcji biodegrado-
walnej i kupowane przez elektrociepłownię w Jänschwalde. 
Ta jest na węgiel kamienny. Elektrociepłownia odlicza sobie 
w granicach 60% emisji CO2, ponieważ taka jest zawartość 
frakcji biodegradowalnej. W całym regionie Brandenburgii 
nie zbiera się selektywnie frakcji biodegradowalnej, bo to są 
olbrzymie koszty, a wykorzystywanie w postaci produkcji 
kompostu, który później nie ma zbytu, mija się z celem, 
dlatego frakcja biodegradowalna z niskiej zabudowy jest 
transportowana do instalacji. Tam jest ten zmieszany stru-
mień… Ja nie mówię tutaj o…

(Senator Alicja Zając: Czy polskie odpady mogą tam 
się znaleźć?)

Tak. Dlaczego? Dlatego, że został zorganizowany prze-
targ… Najpierw został zorganizowany wyjazd studyjny, by 
wraz z przedstawicielami administracji państwowej, nie 
z posłami, ale z… Do Osnabrück – Olsztyn i Osnabrück to 
jest partnerstwo powiatowe – pojechali z wizytą politycy, 
którzy zaakceptowali tę technologię. Olsztyn chciał uru-
chomić technologię mechaniczno-biologicznego suszenia 
odpadów.

Instalacja, jeżeli chodzi o sterylizację, czyli autoklawo-
wanie, istnieje na terenie Polski. Ona została wybudowana, 
zostały wydane stosowne decyzje, były kontrole wojewódz-
kiego inspektoratu ochrony środowiska, sprawdzano, co 
się dzieje z tym odpadem, w jakiej on jest postaci. Zostały 
przez instytuty zrobione specjalistyczne badania odnośnie 
do zawartości frakcji biodegradowalnej i tego, co z tą frak-
cją biodegradowalną można zrobić. Ta technologia funk-
cjonuje, ale przez zapisy tej ustawy, przez treść pktu 6 jest 
dyskwalifikowana z racji tego, że mechaniczno-biologiczne 
przetwarzanie odpadów… A to mechaniczno-biologiczne 

Nie rozumiem, po co miałoby się odpady komunalne 
typu papier, szkło czy stare buty, opony dawać do au-
toklawów. No przecież to nie mieści się w kategoriach 
normalnej, racjonalnej i oczywiście ekonomicznej go-
spodarki. Pan przewodniczący się poprawił, bo mówił 
o sprawach związanych z ekonomią, a to nie ma żadnego 
realnego uzasadnienia ekonomicznego. Wprowadzanie 
autoklawów, otwieranie drzwi dla autoklawów po to, żeby 
później ewentualnie sterować, wykorzystywać do potrzeb 
medycznych, jest moim zdaniem niepotrzebne. Jestem 
przeciwko takiej poprawce.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję.
Pan prezes Ziaja.

Prezes Zarządu Ogólnopolskiej 
Izby Gospodarczej Recyklingu 
Jerzy Ziaja:
Jerzy Ziaja, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyk-

lingu.
Dziękuję, Pani Przewodnicząca.
Szanowni Państwo!
Problem gospodarki odpadami jest bardzo złożo-

ny, a jeszcze bardziej złożony jest problem gospodarki 
zmieszanym strumieniem odpadów komunalnych. Ja 
bym poszedł w propozycji pana senatora troszeczkę da-
lej i wykreślił sformułowanie „mechaniczno-biologiczne 
przetwarzanie odpadów”, ponieważ ta technologia to jest 
dopiero bomba ekologiczna. Rozporządzenie mówi o pro-
cesie technologicznym, który trwa czternaście tygodni. 
Powtarzam: czternaście tygodni. Ostatnio czytałem raport 
NIK odnośnie do zanieczyszczenia powietrza w Polsce. 
Jesteśmy na ostatnim miejscu. To jest czternaście tygodni 
przewracania. Wyobraźmy sobie leżące przez dwanaście 
tygodni na wolnym powietrzu śmieci, z których wydoby-
wają się bakterie, wydobywają się również grzyby, a my 
to wszystko wdychamy. Przede wszystkim wdychają to ci 
pracownicy, którzy to obracają.

Jeżeli chodzi o inne technologie, to mamy technologię 
mechaniczno-biologicznego suszenia odpadów. Po susze-
niu odpady są mechanicznie przetwarzane, wydzielana 
jest frakcja inertna, czyli taka, która się nie pali, a z frakcji 
palnej tworzone jest paliwo z frakcją biodegradowalną, 
która później jest wykorzystywana energetycznie. Takie 
technologie są stosowane powszechnie w krajach ościen-
nych, na przykład w Niemczech. Wytwarzana jest w ten 
sposób energia elektryczna w kogeneracji, która powoduje 
obniżenie kosztów zakupu certyfikatów zielonych na gieł-
dzie w Rotterdamie.

Jeżeli chodzi o autoklawowanie, to, jak pani senator 
wspominała… Całkowicie się zgadzam. Pamiętam, jak 
moja mama autoklawowała narzędzia, przy czym to au-
toklawowanie nie… To jest zbieżność nazw, ale tu chodzi 
o sterylizację odpadów. Dodaje się w krótkim czasie trochę 
pary po to, żeby…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
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Dyrektor Departamentu 
Gospodarki Odpadami 
w Ministerstwie Środowiska 
Małgorzata Szymborska:
Dziękuję.
Szanowni Państwo!
Nie rozwiążemy tymi technologiami problemu dotyczą-

cego poziomów odzysku recyklingu, bo poziom odzysku 
recyklingu, recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia musimy przede wszystkim zorganizować poprzez 
stworzenie efektywnego rynku selektywnego zbierania od-
padów u źródła. Dla tych odpadów nie ma dedykowanych 
instalacji regionalnych, dla tych odpadów jest ogólna za-
sada bliskości. Instalacje typu MBP czy inne instalacje do 
zmieszanych odpadów mają być uzupełnieniem systemu. 
Dla tych instalacji nie będzie aż tak znaczących środków 
w przyszłej perspektywie finansowej, dlatego że instalacje, 
które w tej hierarchii mają być najwyżej, czyli instalacje 
recyklingu… Zmieszany strumień odpadów ma być coraz 
mniejszy, coraz bardziej ograniczany na rzecz pozyskiwa-
nia odpadów w ramach selektywnego zbierania u źródła.

I jeszcze jeden komentarz. W 2016 r. wchodzą kon-
kluzje BAT. Zapis, że muszą zostać spełnione wymagania 
BAT, jest bardzo konkretny. Dla MBP akurat są dokumenty 
referencyjne. W tej chwili one są modyfikowane podobnie 
jak w przypadku instalacji, które są objęte dokumentami 
referencyjnymi. Instalacje nie będą mogły funkcjonować 
bez wypełnienia konkluzji BAT. Dziękuję.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej zgłoszeń.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Janusz Ostapiuk:
Dziękuję uprzejmie.
Ja bym chciał tylko poinformować, że stanowisko rządu 

w tym zakresie zostało zawarte w postanowieniu z dnia 
5 sierpnia. Rada Ministrów przyjęła robocze ustalenia 
i rząd – podpisał to pismo premier Tusk, ja mam tylko 
możliwość prezentowania stanowiska rządu – sformułował 
uwagę. Poprawkę wprowadzającą do definicji regionalnej 
instalacji możliwość zastosowania mechaniczno-cieplnego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych strona 
rządowa opiniuje negatywnie.

Szanowni Państwo, powiem tak: rynek technologii na 
świecie jest żywy i bezustannie się zmienia. Skoro mamy 
osiągnąć określone poziomy – nie mamy innego wyboru 
– czyli najpierw 20%, a potem 50% czy nawet 70%, co 
zakładają nowelizowane dyrektywy, to przede wszystkim 
musimy rozwinąć selektywne zbieranie odpadów u źródła. 
To jest coś, na co w przyszłej perspektywie przeznaczymy 
najwięcej pieniędzy.

Jestem po rozmowach z przedstawicielami kilku dużych 
miast, którzy chcą u siebie realizować podziemne syste-
my gromadzenia odpadów, chcą uczyć ludzi selektywnego 

przetwarzanie odpadów to jest proces czternastotygodnio-
wy, po którym frakcja biodegradowalna jest ustabilizowana 
i idzie na składowisko. Tak więc są wyrzucone pieniądze, 
wyrzucona frakcja biodegradowalna, która może tworzyć 
odnawialne źródło energii, a zajmuje miejsce na składo-
wisku odpadów. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Czy może pan zagwarantować, że frakcja biodegrado-

walna jest czysta pod względem zawartości metali cięż-
kich, wszystkich innych szkodliwych substancji, ołowiu, 
cynku?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie może pan.

Prezes Zarządu Ogólnopolskiej 
Izby Gospodarczej Recyklingu 
Jerzy Ziaja:
Mogę dać taką gwarancję, ponieważ obecne technologie 

rozdziału dopuszczają… Dopuszcza się również zawartość 
metali ciężkich w odpadach, więc to wszystko jest w gra-
nicach… Na przykład elektrociepłownia w Jänschwalde, 
żeby spalać 400 tysięcy t, zadeklarowała stały monitoring, 
do którego mają dostęp mieszkańcy. I to jest to, o co cho-
dzi: zaufanie przedsiębiorcy i mieszkańców do stosowanej 
technologii.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję.
Pan jest zwolennikiem tej metody.
Jeszcze pan senator…

Senator Stanisław Gorczyca:
Chciałbym powiedzieć, że moja poprawka nie przesą-

dza o żadnej technologii, tylko otwiera szeroko drzwi dla 
technologiom, które mogą się jutro, pojutrze, za miesiąc 
pojawić. One tylko pomogą nam w wypełnieniu założeń 
dyrektywy. Nie chciałbym dyskutować na temat takiej czy 
innej metody, autoklawowania lub metody mechaniczno-
biologicznej polegającej na suszeniu odpadów. Być może 
one są dobre, ale są odpowiednie instytucje, które powinny 
to ocenić. Mnie zależy na tym, żeby po prostu nie ogra-
niczać się do wyłącznie dwóch technologii – do spalania 
i do instalacji mechaniczno-biologicznej. Za kilka miesięcy 
ruszy cały proces modernizacji tych instalacji, bo przecież 
one nie będą mogły wypełniać tych założeń, które nam 
narzuca dyrektywa. I tylko o to chodzi. Tak że nie dysku-
tujmy na temat jakichś technologii, bo po prostu nie jest 
to odpowiedni moment.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Pani dyrektor Szymborska.
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jakie dzisiaj mamy w Polsce. Jak realia zagospodarowania 
odpadów wyglądają, widzimy, jeżdżąc po naszych drogach. 
Widzimy te samochody, które odbierają niby segregowane 
śmieci. A co się dalej z nimi dzieje? Ja nawet nie chcę się 
domyślać, bo znam kilka lokalnych sortowni odpadów. 
W tych małych środowiskach liczy się jak najmniejszy 
koszt. I to jest nasza troska, bo my mamy się troszczyć 
o środowisko. My się nie troszczymy o tych, którzy zara-
biają na odpadach, my się mamy troszczyć o tych, którzy 
zabezpieczą środowisko i ludzi przed szkodliwością róż-
nych odpadów. To jest nasz cel. I im szybciej zajmiemy 
się właściwym gospodarowaniem, pozbywaniem się, uty-
lizowaniem odpadów, tym będzie lepiej. I dojdziemy do 
tego, że wypełnimy też nasze zobowiązania wynikające 
z dyrektyw, które nas obowiązują. Dziękuję.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Nie dopuszczam do dalszej dyskusji, dlatego że ona 

już nie wnosi wartości merytorycznych, następuje tylko 
wzajemne przekonywanie się.

Ostatni głos dla wnioskodawcy.

Senator Stanisław Gorczyca:
Szanowni Państwo! Panie Ministrze!
To wszystko, co powiedziała pani dyrektor Szymborska, 

co powiedział pan minister, co powiedziała pani senator, 
jest prawdą. Znam stanowisko rządu dotyczące autokla-
wowania, czyli metody mechaniczno-cieplnej. Przecież ja 
nie powiedziałem, że chodzi mi o taką technologię. Chodzi 
mi o to, żeby w ustawie dopuścić możliwość zastosowania 
innych technologii, które mogą być tańsze, które po prostu 
lepiej zrealizują założenia dyrektywy. Tylko o to mi chodzi. 
Nie wiem, dlaczego ta dyskusja poszła w kierunku oceny 
takiej czy innej technologii. To jest zupełne nieporozumie-
nie. Chodzi mi zupełnie o coś innego, chodzi mi o to, żeby 
dopuścić inne technologie, które będą spełniać wszystkie 
wymagania, jakie są założone dla instalacji dopuszczonych 
do funkcjonowania. Takie jest moje stanowisko.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Czy ma pan sformułowany wniosek?
(Senator Stanisław Gorczyca: Tak.)
To proszę go przekazać legislatorowi.
Szanowni Państwo, zamykam dyskusję.
W tej chwili przejdziemy do głosowania nad poprawka-

mi zaproponowanymi przez pana legislatora, które…
(Brak nagrania)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Mój wniosek dotyczy powrotu do zapisu sprzed opi-

niowania projektu ustawy przez Sejm, a więc powrotu do 
wyrażenia „opiniowanie planów”. Jestem przeciwko wy-
razowi „uzgadnianie”.

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński: Pani Senator…)

Następnie przejdziemy do…
Proszę.

zbierania odpadów. Przekonaliśmy Komisję Europejską 
do tego, żeby w programach inwestycyjnych móc umiesz-
czać części edukacyjne. Komisja Europejska do tej pory 
nie akceptowała tego i mówiła: z odrębnych pieniędzy 
finansujcie edukację ekologiczną. Teraz będziemy mogli 
do programu inwestycyjnego dokładać bogatą część edu-
kacyjną, szkoleniową.

Znam takie przypadki w Polsce, że… Nie chcę mówić, 
że samorządowcy popełniali samobójstwa, ale do tego też 
dochodziło. Samorząd w Świeciu podpisał kilka lat temu 
umowę na wdrażanie technologii ze świata, astronomicznej, 
którą ja skomentowałem tak: dobry Bóg zrobił, co mógł, 
trzeba wołać fachowca. Pominięto to milczeniem. Ja pra-
cowałem wtedy w EkoFunduszu. Gmina utworzyła spółkę 
z tym kimś od technologii ze świata, zmarnowała pieniądze, 
w konsekwencji były duże perturbacje itd. Zapisy, które 
w tej chwili mamy i których się trzymamy, są to zapisy 
dotyczące czegoś, co jest sprawdzone.

Eksperymentowanie na nowych technologiach oczywi-
ście jest możliwe. Pan prezes Ziaja ma możliwość mówienia 
o różnych technologiach, bo jest prezesem Ogólnopolskiej 
Izby Gospodarczej Recyklingu – nie wiem, ile firm do niej 
należy, pięć, pięćdziesiąt czy sto pięćdziesiąt pięć – i ma 
prawo mówić dobre słowa o tych, którzy mu płacą za to, że 
ich reprezentuje. A ja reprezentuję rząd i bardzo uprzejmie 
proszę, żebyśmy trzymali się rozwiązań, które przyniosą 
efekty w postaci osiąganych poziomów. Te drogi, które 
zostały w Polsce przyjęte kilka lat temu, to jest selektyw-
ne zbieranie, spalanie tego, co już się nie da przetworzyć, 
i recykling wszelkimi możliwymi…

MBP jest instalacją przygotowującą odpady po czę-
ści do wybrania z nich towaru, czyli tego surowca, który 
możemy przetworzyć, po części do tego, żeby skierować 
je do spalarni, a po części do tego, żeby zneutralizować 
składniki mineralne, popioły itd. Mam świadomość tego, że 
za kilka lat instalacje MBP będą wymagały modernizacji, 
ale w halach przy MBP bardzo łatwo jest dostawić jeszcze 
dziesięć, piętnaście, pięćdziesiąt następnych taśmociągów 
z sorterami optycznymi, a w konsekwencji będziemy po-
większali odzysk materiałowy.

I w pełni podzielam uwagi i wątpliwości pani senator 
co do autoklawowania, ponieważ to jest, powiedziałbym, 
bardzo limitowana dedykacja, jeżeli chodzi o cele do osią-
gania. Po tej przeróbce mamy problem z tym, co dalej… 
Po co marnować energię. Dziękuję.

(Senator Alicja Zając: Mogę mieć jeszcze jedno py-
tanie?)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Bardzo proszę.

Senator Alicja Zając:
To, co powiedział pan prezes, żebyśmy po prostu po-

stępowali stopniowo z tymi odpadami, to jest ideał. To jest 
być może niedaleka przyszłość, ale my dzisiaj przygoto-
wujemy przepisy dla większości istniejących już instalacji 
i tych, które są na takim etapie, że zdążą uzyskać zgodę na 
eksploatację, dlatego musimy trzymać się takich realiów, 
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Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Pan minister sprzeciwiał się temu zapisowi.
Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę 

o podniesienie ręki. (4)
Kto jest przeciw? (3)
Kto wstrzymał się od głosu? (0)
Poprawka uzyskała akceptację.
Poprawka druga.

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński:
Poprawka druga, jak już wcześniej była mowa, dotyczy 

zastąpienia instytucji uzgodnienia instytucją opiniowania 
planów inwestycyjnych. Poprawka ta odnosi się: do art. 1 
pktu 4 w zakresie art. 35a ust. 3; do art. 1 pktu 5 lit. a 
w zakresie ust. 5; do art. 1 pktu 5 lit. b w zakresie ust. 6a 
i 6b. Proponuję skreślić ust. 6a, bo w tym przypadku staje 
się on bezprzedmiotowy, a w ust. 6b wyraz „uzgodnienia” 
zastępujemy wyrazem „zaopiniowania”.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Janusz Ostapiuk:

Rząd jest przeciwny tej zmianie. Rząd jest za pozosta-
wieniem słowa „uzgodnienia”.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:

Dziękuję bardzo.
Kto jest za przyjęciem poprawki? Proszę o podniesienie 

ręki. (4)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (3)
Cztery głosy za, nikt nie był przeciw, trzy osoby wstrzy-

mały się od głosu. Poprawka uzyskała akceptację.
Poproszę przedstawić kolejną.

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński:

W ostatniej ze zgłoszonych poprawek, która była już 
szeroko dyskutowana, chodzi o to, żeby w art. 1 pkty 11 
i 13 weszły w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 
23 stycznia 2015 r.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:

Panie Ministrze?

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński:
Należy to uporządkować w kolejności jednostek re-

dakcyjnych ustawy.
Jako pierwszy proponuję przegłosować wniosek pana 

senatora Gorczycy, który dotyczy art. 1 pktu 3 lit. d i odnosi 
się do art. 35 ust. 6, dokładnie do zdania wprowadzające-
go ust. 6. Proponuje się nowe brzmienie tego ustępu albo 
uzupełnienie go o zwrot „wykorzystujący nowe dostępne 
technologie przetwarzania odpadów”.

Następna w kolejności byłaby poprawka pani prze-
wodniczącej dotycząca powrotu do instytucji opiniowania 
planów inwestycyjnych. To są zmiany w art. 1 pktach 4 i 5 
w stosownych jednostkach redakcyjnych.

I jeszcze – jedyna z przyjętych propozycji biura – po-
prawka do art. 6 pktu 1, która nadaje pktowi 1 brzmienie: 
pkty 11 i 13 wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą 
od dnia 23 stycznia 2015 r.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę w takim razie odczytać zapis i…
(Wypowiedź poza mikrofonem)

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński:
W pierwszej kolejności odbędzie się głosowanie nad po-

prawką zgłoszoną przez pana senatora Gorczycę. Poprawka 
ta dotyczy art. 1 pktu 3 lit. d odnośnie do art. 35 zdania 
wprowadzającego w ust. 6. Proponuje się nadanie zdaniu 
wprowadzającemu w ust. 6 następujące brzmienie: regio-
nalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych 
jest zakład zagospodarowania odpadów zapewniający 
obsługę części lub całego regionu gospodarki odpadami, 
spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki, o któ-
rej mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska, lub technologii, o której mowa 
w art. 143 tej ustawy, oraz wykorzystujący nowe techno-
logie przetwarzania odpadów lub zapewniający termiczne 
przekształcanie odpadów.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję.
Kto z państwa…
(Senator Alicja Zając: Minister jest przeciw.)
(Senator Zdzisław Pupa: Strona rządowa jest prze-

ciw, tak?)

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Janusz Ostapiuk:
Przeciw.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
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(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński: Nie zostały zgłoszone.)

Wobec tego przegłosujemy całość.
Kto z państwa jest za przyjęciem ustawy wraz z po-

prawkami? Proszę o podniesienie ręki. (5)
Kto jest przeciw? (2)
Kto wstrzymał się od głosu? (0)
Stwierdzam, że ustawę zaopiniowano pozytywnie: pięć 

głosów za i dwa przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
I sprawozdawca. Na kogo padnie? Na mnie. Tak? Będę 

kontynuowała… Sprawozdawca: Rotnicka.
Dziękuję państwu za obecność. Dziękuję panu mini-

strowi i panu legislatorowi.
Zamykam posiedzenie komisji.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Janusz Ostapiuk:

Gorąco popieramy tę poprawkę.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:

Kto jest za przyjęciem poprawki? (7)
Dziękuję. Poprawka została przyjęta. Nikt nie był prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Czy są jeszcze jakieś poprawki?

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 27)
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