
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Środowiska 

nr posiedzenia: 133 

data posiedzenia: 14 marca 2019 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowelizacja ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. 

2. Produkt uboczny – nowa procedura. 

3. Gospodarka odpadami jako ważny filar gospodarki o obiegu zamkniętym. Transpozycja 

pakietu odpadowego. 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Zdzisław Pupa. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Maciej Łuczak, Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, Czesław Ryszka, Alicja Zając, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Środowiska: 

minister Henryk Kowalczyk ze współpracownikami, 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: 

dyrektor Departamentu Kontroli Gospodarowania Odpadami Izabela Szadura ze 

współpracowniczką, 

Ministerstwo Infrastruktury: 

zastępca dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad Beata Leszczyńska ze 

współpracownikiem, 

zastępca dyrektora Departamentu Kolejnictwa Izabela Popek ze współpracowniczką, 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego: 

dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Andrzej Kulig ze współpracownikami, 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 

dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Bogdan Meina ze współpracownikami, 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego: 

zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Anna Krysztopik ze 

współpracownikami, 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego: 

zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń 

Zintegrowanych Urszula Pawlak ze współpracownikami, 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego: 

zastępca dyrektora Departamentu Środowiska Marzena Andrzejewska-Wierzbicka, 

przedstawiciele Konfederacji „Lewiatan”, Stowarzyszania „Polski Recykling”, Stowarzyszenia 



 

 

Papierników Polskich, Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”, Polskiej Izby Gospodarki 

Odpadami, Stowarzyszenia Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania, 

Sejm RP: 

poseł Gabriela Lenartowicz. 

 

Ad 1-3. 
 

 Zbiorczą informację nt. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,  

nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nowej procedury postępowania 

z produktem ubocznym oraz transpozycji pakietu odpadowego i uwzględnienia odpadów 

w gospodarce obiegu zamkniętego omówił minister środowiska Henryk Kowalczyk, a dyrektor 

Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska Magda Gosk uzupełniła 

wypowiedź i przedstawiła prezentację. 

Minister wyjaśnił, że powodem przygotowywania nowelizacji są problemy z funkcjonowaniem 

gospodarki odpadami, a także konieczność wdrożenia tzw. pakietu odpadowego, łącznie 

6 dyrektyw UE. Planowane zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadami 

komunalnymi obejmują m.in. zniesienie regionalizacji w zakresie przetwarzania odpadów 

komunalnych, rozłączne ogłaszanie i przeprowadzanie przetargu na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów, zakaz spalania zmieszanych, niesegregowanych odpadów komunalnych, zmiany 

w zakresie zasad ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 

domku letniskowego. Poszerza się zakres działania PSZOK-ów o możliwość przyjmowania za 

dodatkową opłatą odpadów z działalności rolniczej. Ponadto wprowadza się następujące zachęty 

dla mieszkańców do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów: opłata dwukrotnie niższa, gdy 

obowiązek selektywnej zbiórki jest realizowany; możliwość zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami właścicieli posiadających kompostownik przydomowy; możliwość 

obniżania opłat za odbiór odpadów przez dopłaty z przychodów pochodzących ze sprzedaży 

surowców wtórnych zebranych selektywnie. Dokonano też korzystnych dla przedsiębiorców 

zmian przepisów dotyczących produktu ubocznego. Przedmiot lub substancja, powstające 

w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja, mogą być 

uznane za produkt uboczny, niebędący odpadem, jeżeli są łącznie spełnione pewne warunki: 

dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne; mogą one być wykorzystywane 

bezpośrednio bez dalszego przetwarzania; są produkowane jako integralna część procesu 

produkcyjnego; spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, 

ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego wykorzystania tych substancji.  

Omówione zostało również wdrożenie pakietu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Celem 

transformacji w kierunku GOZ jest to, aby produkt był jak najwydajniej produkowany 

i wykorzystywany, umożliwiał jak najdłuższy cykl użycia, a odpad po nim został 

zagospodarowany w procesie recyklingu lub przygotowania do ponownego użycia. 

Omówiono wprowadzane w nowelizacji, a od dawna postulowane, zasady rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta w cyklu wytwarzania i gospodarowania odpadami. 

Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele NIK, samorządów, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się 

unieszkodliwianiem i recyklingiem odpadów. Podczas dyskusji zgłaszano liczne postulaty i uwagi 

legislacyjne.  

 

Opracowano w BPS 

 


