
 

 

INFORMACJA 

o wspólnym posiedzeniu 

Komisji Środowiska oraz 
Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności 

nr posiedzenia: 140  nr posiedzenia: 163 

data posiedzenia: 26 czerwca 2019 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Stanowisko komisji w sprawie wpływu ustawy o odpadach na warunki funkcjonowania 

zakładów przemysłowych w Polsce.  

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Adam Gawęda. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Środowiska: 

Adam Gawęda, Maciej Łuczak, Krystian Probierz, Czesław Ryszka, Jerzy Wcisła, Alicja 

Zając,  

 
senatorowie członkowie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności: 

 Mieczysław Augustyn, Wiesław Dobkowski, Adam Gawęda, Mieczysław Golba, Kazimierz 

Kleina, Władysław Komarnicki, Tadeusz Kopeć, Grzegorz Napieralski, Grzegorz Peczkis, 

Wojciech Piecha, Krystian Probierz, Andrzej Stanisławek. 

 

 

Ad 1. 
 

 Projekt stanowiska komisji w sprawie wpływu ustawy o odpadach na warunki funkcjonowania 

zakładów przemysłowych w Polsce oraz przebieg prac nad projektem stanowiska przedstawił 

senator Adam Gawęda. Przypomniał, że w dniu 11 kwietnia 2019 r. odbyło się wspólne 

posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, na 

którym przedstawiciele ministerstw oraz przedsiębiorstw wielu branż (m.in. hutniczej, 

chemicznej, metali nieżelaznych, cementowej, szklarskiej, papierniczej i samochodowej) 

przedstawili informacje na temat wpływu zmian wprowadzonych w 2018 r. do ustawy 

o odpadach na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Podkreślano wówczas, że chociaż znowelizowana ustawa realizuje słuszny cel 

(przeciwdziałanie bezprawnemu i szkodliwemu dla środowiska pozbywaniu się odpadów), to 

jednocześnie ma niekorzystny wpływ na przedsiębiorstwa, ponieważ znacznie podnosi koszty 

ich funkcjonowania. Zwracano uwagę, że szczególnie dotyka to przedsiębiorstw, które działają 

w sposób zgodny z obowiązującym prawem. 

Do głównych czynników, które niekorzystnie wpływają na przedsiębiorstwa, zaliczono: nowe, 

nie zawsze uzasadnione terminy składowania; wymogi dotyczące zabezpieczenia roszczeń; 

wymogi dotyczące monitoringu wizyjnego; krótkie terminy na złożenie wniosku o wydanie 



 

 

pozwolenia zintegrowanego. 

Komisje uznały, że istnieje pilna potrzeba znowelizowania ustawy o odpadach, i postanowiły 

zwrócić się do ministra środowiska z wnioskiem o analizę funkcjonowania ustawy oraz 

przekazać uwagi i propozycje dotyczące jej zmiany. 

Przedstawiony projekt stanowiska nie budził zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do 

dyskusji. 

W głosowaniu komisje przyjęły stanowisko w sprawie wpływu ustawy o odpadach na warunki 

funkcjonowania zakładów przemysłowych w Polsce. 

Stanowisko zostanie przekazane ministrowi środowiska.  

Konkluzja: 

 Komisje przyjęły stanowisko w sprawie wpływu ustawy o odpadach na warunki 

funkcjonowania zakładów przemysłowych w Polsce. 
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