
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska

Data posiedzenia:  5 stycznia 2009 r.

Nr posiedzenia: 36

Posiedzeniu przewodniczył: senator Michał Wojtczak – zastępca przewodniczącego komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych
ustaw ( druki sejmowe nr 2002, 2561; druk senacki nr 741).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Jan Dobrzyński,
Stanisław Gorczyca, Andrzej Grzyb, Krzysztof Majkowski, Andrzej
Misiołek, Jan Olech, Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, Michał Wojtczak,
Wojciech Skurkiewicz,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Środowiska:

− podsekretarz stanu Bernard Błaszczyk,
− dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Beata Kłopotek,
− specjalista w Departamencie Gospodarki Odpadami Łukasz

Turowski,
− radca prawny w Departamencie Gospodarki Odpadami Maria

Duczmal,
− starszy specjalista w Departamencie Prawnym Grzegorz Wiśniewski,

− Ministerstwo Finansów:
− zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnej

Marian Kucharski,
− główny specjalista w Departamencie Polityki Regionalnej

i Rolnictwa Lucyna Terlikowska,
− Ministerstwo Infrastruktury:

− główny specjalista w Departamencie Strategii Rozwoju Budownictwa
i Mieszkalnictwa Iwona Konik,

− zastępca dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Bogdan
Oleksiak,

− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
− zastępca prezesa Małgorzata Skucha,
− dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Jerzy Swatoń,
− samodzielny pracownik ds. legislacji Dariusz Hołub,

− Biuro Głównego Inspektora Sanitarnego:
− zastępca głównego inspektora sanitarnego Jan Orgelbrad,
− dyrektor Departamentu Higieny Środowiska Władysław Kaczmarski,

− Najwyższa Izba Kontroli:
−  doradca prawny Anna Chmielewska,

−  Polska Izby Gospodarki Odpadami:
− prezes Dariusz Matlak,

−  Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów:
− prezes Adam Małyszko,
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−  Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami:
− członek związku Joanna Wątor,

− Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
− dyrektor Departamentu Kontroli Rynku Izabela Szadura,
− zastępca dyrektora Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa Hanna

Jastrzębska,
− Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”:

− prezes Krzysztof Zaręba,
− Stowarzyszenie „Przyroda Ojczysta”:

− prezes Adam Ślusarski,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Mirosław
Reszczyński

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk. Ustawa
dokonuje zmian w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo ochrony środowiska, w ustawie z dnia
22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r.
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r.
o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach
wydobywczych, w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.
Zmiany wiążą się z koniecznością osiągnięcia celów zawartych w dyrektywie Rady 1999/31/WE
w sprawie składowania odpadów i traktacie akcesyjnym, oraz innych dyrektywach wynikających
z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Minister B. Błaszczyk podkreślił, że w ustawie są zawarte uregulowania dotyczące m.in.: zamykania
składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych, zakazu składowania odpadów
ulegających biodegradacji, wprowadzania środków dyscyplinujących przedsiębiorców w zakresie
wywiązywania się z obowiązku składania zbiorczych zestawień danych, zakresu gospodarowania
odpadami, sprawozdawczości, użytkowania urządzeń przewoźnych. Dodał, że ustawa
doprecyzowuje także niektóre definicje, zmienia przepisy karne, dostosowuje podział kompetencji
organów do obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska.
Podczas dyskusji najwięcej kontrowersji wzbudziło zagadnienie unieszkodliwiania odpadów
medycznych. W przedłożeniu rządowym ustawy był zawarty zapis umożliwiający wybór metod
unieszkodliwiania tych odpadów na wiele sposobów, m.in. w autoklawach. Zapis ten został w trakcie
prac w Sejmie został usunięty.
Zastępca głównego inspektora sanitarnego Jan Orgelbrand przedstawił stanowisko strony
rządowej dotyczące propozycji dopuszczenia stosowania do unieszkodliwiania odpadów
medycznych i weterynaryjnych metod innych niż spalanie. Podkreślił, iż minister zdrowia opowiada
się za przywróceniem rozwiązań zawartych w przedłożeniu rządowym i druku sejmowym nr 2002,
czyli za regulacjami zgodnymi z zaleceniami WHO i UE.
Te propozycje wzbudziły wiele kontrowersji, lecz po przeprowadzonej dyskusji większość komisji
opowiedziała się za wprowadzeniem zmian do ustawy.
Poprawkę w tym zakresie oraz związane ze zmianami propozycje rządowe przejęli senatorowie
Andrzej Grzyb i Andrzej Misiołek.
Senatorowie Stanisław Gorczyca i Michał Wojtczak przejęli poprawki zaproponowane przez Biuro
Legislacyjne Kancelarii Senatu RP, polegające na doprecyzowaniu zapisów, osiągnięciu
poprawności legislacyjnej i redakcyjnej.
Jedną poprawkę doprecyzowującą zapis w art. 4 zaproponowaną przez Ministerstwo Infrastruktury
przejął M. Wojtczak.
Komisja przyjęła w sumie 14 poprawek do ustawy.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu został wybrany senator Krzysztof Majkowski.
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Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 14 poprawek do ustawy (druk senacki nr 741 B).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


