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Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska na temat realizacji ustawy z dnia 19 lipca 

2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 

innych ustaw, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia poziomów recyklingu oraz 

innowacyjnych technologii spełniających wymogi BAT. 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący Komisji Środowiska Zdzisław Pupa. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Środowiska: 

Jerzy Chróścikowski, Alicja Chybicka, Ewa Gawęda, Stanisław Gawłowski, Janusz 

Gromek, Waldemar Kraska, Józef Łyczak, Janusz Pęcherz, Zdzisław Pupa, Jadwiga 

Rotnicka, Janina Sagatowska, Wojciech Skurkiewicz, Rafał Ślusarz, Alicja Zając,  

 
senatorowie członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

 Przemysław Błaszczyk, Ryszard Bober, Jacek Bogucki, Jerzy Chróścikowski, Beniamin 

Godyla, Maciej Łuczak, Józef Łyczak, Antoni Mężydło, Zdzisław Pupa, Jacek Włosowicz,  

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska: 

zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami Joanna Darska,  

zastępca dyrektora Departamentu Instrumentów Środowiskowych Katarzyna Szadkowska-

Piergies, 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

naczelnik Wydziału Działań Leśnych w Departamencie Płatności Bezpośrednich Elżbieta 

Budka, 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa: 

dyrektor Departamentu Innowacji Mateusz Balcerowicz, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

doradca ekonomiczny w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Pasztaleniec, 

Związek Gmin Wiejskich RP: 

doradca przewodniczącego do spraw legislacyjnych Mariusz Marszał, 

Stowarzyszenie „Forum Recyklingu Samochodów”: 

prezes zarządu Adam Małyszko, 



 

 

Rada Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Związek Pracodawców: 

prezes zarządu Piotr Szewczyk, 

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami: 

przewodniczący Rady Programowej Karol Wójcik, 

Polska Izba Gospodarki Odpadami: 

przewodniczący Rady Michał Dąbrowski, 

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami: 

dyrektor biura Ewa Rakowska, 

Biuro Krajowej Rady Izb Rolniczych: 

doradca Grzegorz Anczewski, 

Bioelektra Group SA: 

wiceprezes zarządu Edward Magiera, 

wiceprezes zarządu Paweł Miller, 

Stowarzyszenie „Polski Recykling”: 

przedstawiciel Emilia Piotrowska, 

Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”: 

prezes zarządu Krzysztof Zaręba. 

 

Ad 1. 
 

 Informację Ministerstwa Klimatu i Środowiska na temat realizacji ustawy z dnia 19 lipca 

2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 

ustaw, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia poziomów recyklingu oraz innowacyjnych 

technologii spełniających wymogi BAT, przedstawiła zastępca dyrektora Departamentu 

Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Joanna Darska. 

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach doprecyzowały zasady 

odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, wprowadzając m.in. bardziej elastyczny 

system opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz znosząc regionalizację. Nowelizacja 

wprowadziła też korzystne dla przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem odpadów 

zmiany w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy 

o odpadach w zakresie zabezpieczenia roszczeń oraz ochrony przeciwpożarowej, które głównie 

określają cele wyznaczone do realizacji na najbliższy czas. Wszystkie nowelizacje przyczyniły 

się do poprawy gospodarki odpadami komunalnymi, a także odpadami wytworzonymi przez 

przedsiębiorstwa, a stanowiącymi surowce nadające się do przetworzenia. Dyrektor J. Darska 

podkreśliła, że nowelizacje obejmowały postulaty branży przetwarzania odpadów m.in. 

w zakresie wydłużenia czasu magazynowania do 3 lat odpadów niestanowiących zagrożenia. 

Znowelizowane przepisy wprowadziły także możliwość stosowania bardziej elastycznych 

sposobów, metod i kryteriów naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych przez gminy. 

Zmiany dotyczą również sposobu określania poziomu przygotowania do ponownego użycia 

i recyklingu odpadów komunalnych. W związku z przyjętym przez Unię Europejską tzw. 

Pakietem odpadowym podniesione zostały poziomy, które gminy powinny osiągnąć, i nastąpiła 

konieczność nowelizacji w tym zakresie. Znowelizowane przepisy dają gminom podstawę 

prawną, tak aby mogły podejmować działania w tym zakresie. 

W perspektywie jest kwestia dostosowania instalacji przetwarzających odpady do wymagań  

najlepszych dostępnych technik oraz wynikających z BAT terminów i wysokich poziomów 

przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, a także ograniczenia 

poziomu odpadów kierowanych na składowiska. Zapobieganie powstawaniu odpadów 

i dążenie do wysokiego poziomu recyklingu to priorytety, aby spełnić założenia BAT do roku 

2035. Istotną zmianą jest zwolnienie z części opłaty za odbiór odpadów komunalnych 



 

 

mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy sami przetwarzają odpady bio. Pozytywne 

doświadczenia mogą w przyszłości spowodować rozszerzenie katalogu osób zwolnionych 

z opłaty o mieszkańców budynków wielolokalowych. W związku z priorytetem zapobiegania 

powstawaniu odpadów, w Krajowym planie gospodarowania odpadami pojawiła się 

nowelizacja w zakresie zagadnień związanych z szacowaniem luki inwestycyjnej. Kwestie 

związane z szacowaniem kosztów oraz wielkością inwestycji na instalacje do przetwarzania 

odpadów zostaną również ujęte w przygotowywanym aktualnie i zaplanowanym do przyjęcia 

przez Radę Ministrów w bieżącym roku Planie gospodarki odpadami. Szacowania mają 

uwzględniać sposób, w jaki może zostać wykorzystana już istniejąca infrastruktura, tak aby 

zwiększyć zdolność istniejących instalacji do przetwarzania różnego rodzaju odpadów. 

Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich RP, Bioelektra Group SA, Stowarzyszenia „Forum 

Recyklingu Samochodów” oraz Rady Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych. 

Zamykając obrady, przewodniczący Komisji Środowiska Zdzisław Pupa wyraził nadzieję, że 

posiedzenie przyczyni się do zrozumienia problemów wynikających z obecnie obowiązujących 

przepisów oraz doprowadzi do podjęcia działań, które będą służyły przedsiębiorcom 

i przetwórcom odpadów komunalnych. 
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