
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Środowiska (112.) 

oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej (209.) 

w dniu 9 stycznia 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 68. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.



(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 04)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
Janusz Sepioł)

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Dzień dobry państwu.
Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji 
Środowiska w sprawie poprawek do ustawy o zmianie usta-
wy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

W trakcie posiedzenia plenarnego zostały zgłoszone 
dodatkowe poprawki. Musimy się do nich ustosunkować.

Pierwsza poprawka została zgłoszona przez senatora 
Gorczycę. Jej przyjęcie wyklucza poprawkę już przyjętą 
przez Komisję Środowiska.

Prosiłbym pana legislatora o opinię w tej sprawie.

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński:

Szanowni Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni 
Goście!

Tak w skrócie powiem, że poprawka ta przewiduje, 
iż status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych może uzyskać zakład posiadający instala-
cję inną niż tylko instalacja do termicznego przetwarzania 
odpadów.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Opinia ministerstwa, bardzo proszę.
Witam oczywiście pana ministra…

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Janusz Ostapiuk:

Dzień dobry.
Nasza opinia jest pozytywna. Ta poprawka senatora 

Gorczycy jest efektem bogatej korespondencji krążącej 
między nami i dyskutowania, tak więc aprobujemy tę 
propozycję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Poddaję wobec tego…
(Głos z sali: Pan senator Pęk.)
Pan senator Pęk, tak?
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Pęk:
Ja mam w takim razie pytanie do strony rządowej: czy 

to przypadkiem nie oznacza, że odpady bakteriologiczne ze 
szpitali będą utylizowane innym sposobem niż termiczny? 
Czy ta poprawka tego nie dopuszcza?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Janusz Ostapiuk:

To nie ma nic wspólnego, Panie Senatorze, z odpada-
mi medycznymi, które mogą być unieszkodliwiane tylko 
i wyłącznie termicznie.

(Senator Bogdan Pęk: Z czego, pana zdaniem, wynika 
to, że jest tak, jak pan mówi?)

Zapis ustawy o odpadach określa, że odpady medyczne 
mogą być unieszkodliwiane tylko termicznie, a ta poprawka 
dotyczy wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Dobrze. Czyli, jak rozumiem, ta sprawa została wy-
jaśniona. Wobec tego poddaję pod głosowanie poprawkę 
senatora Gorczycy.

Kto jest za? (12)
Kto jest przeciw? (8)
Kto się wstrzymał? (0)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka druga została w ten sposób wykluczona.
Poprawka trzecia była wcześniej przyjęta przez obie 

komisje, więc chyba nie ma co dyskutować, od razu pod-
dam ją pod głosowanie.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (19)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (1)
Poprawka trzecia została przyjęta.
Poprawka czwarta, pana senatora Gorczycy.
Bardzo proszę Biuro Legislacyjne o opinię.
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Przewodniczący Janusz Sepioł:

Wobec tego poddaję tę poprawkę pod głosowanie.
Kto jest za? (16)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (2)
Dziękuję bardzo. Poprawka została przyjęta.
I poprawka szósta, senatora Gorczycy.
Bardzo proszę, Biuro Legislacyjne.

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński:
Poprawka ta dostosowuje terminologię ustawy – Prawo 

ochrony środowiska do terminologii stosowanej w podsta-
wowej ustawie z tego zakresu, czyli w ustawie o odpadach. 
Dziękuję.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Janusz Ostapiuk:
Opinia pozytywna.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Poddaję poprawkę pod głosowanie.
Kto jest za? (21)
Dziękuję bardzo. Poprawka została przyjęta.
Kolejna poprawka, siódma, która była już przyjęta przez 

obie komisje.
Poddaję ją pod głosowanie.
Kto jest za? (21)
Dziękuję bardzo.
I ostatnia poprawka. Ona z kolei była przyjęta przez 

Komisję Środowiska, a nie była przyjęta przez komisję 
samorządu terytorialnego.

Proszę bardzo.

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński:
Szanowni Przewodniczący, poprawka ta ma na celu 

zapewnienie tego, by przepisy art. 1 pktów 11 i 13 omawia-
nej nowelizacji były stosowane od 23 stycznia bieżącego 
roku. Dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Ministerstwo?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Janusz Ostapiuk:
Opinia pozytywna, to jest kwestia porządkowa.

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński:

Poprawka ta w istocie ma charakter porządkujący. 
Należy zwrócić uwagę, że uwzględnia ona to, iż w dniu 
1 stycznia 2015 r. weszły w życie trzy rozporządzenia mini-
stra środowiska w zakresie ustawy o odpadach, w związku 
z tym nie ma potrzeby przedłużania o rok okresu obowiązy-
wania dotychczasowych przepisów, bo te przepisy zostały 
zastąpione przez nowe akty wykonawcze. Dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Dziękuję.
Opinia ministerstwa?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Janusz Ostapiuk:

Nie mamy uwag.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Czyli, jak rozumiem, opinia jest pozytywna.
Poddaję poprawkę pod głosowanie.
Kto jest za? (21)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Jednogłośnie i jednomyślnie poprawka czwarta została 

przyjęta.
Poprawka piąta była przyjęta przez komisję samo-

rządu terytorialnego, ale nie była przyjęta przez Komisję 
Środowiska. Może pan legislator by to skomentował.

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński:

Ta propozycja była przedstawiana w obydwu komi-
sjach. Pragnę jedynie zwrócić uwagę, że jest to poprawka 
porządkująca, która uwzględnia zmiany wprowadzone do 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez 
nowelę z 28 listopada 2014 r., która jest już podpisana 
przez prezydenta, ale chyba do chwili obecnej nie została 
jeszcze opublikowana.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Janusz Ostapiuk:

Opiniujemy poprawkę pozytywnie. Nowela ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o której 
mówił pan legislator, wejdzie w życie z dniem 1 lutego, 
publikacja nastąpi 17 stycznia.
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Dwadzieścia głosów, a ponieważ pan senator opuścił 
posiedzenie, czyli jest jednogłośnie…

(Głos z sali: Pupa wcześniej głosował za…)
…i jednomyślnie.
Czy pani senator Rotnicka da się uprosić, żeby dalej 

być sprawozdawcą?
(Senator Jadwiga Rotnicka: Da się uprosić. Dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Dziękuję naszym gościom, dziękuję państwu.
Zamykam wspólne posiedzenie komisji.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Poddaję poprawkę pod głosowanie.
Kto jest za? (18)
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czyli część osób nie brała udziału w głosowaniu, jak 

rozumiem… Albo zostało to źle policzone.
Proszę państwa, może jeszcze raz.
Kto jest za tą poprawką? (20)
(Głos z sali: I Pupa też…)

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 11)
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