
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska

Data posiedzenia:  22 września 2009 r.

Nr posiedzenia:  26

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zdzisław Pupa – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Informacja ministra infrastruktury na temat odprowadzania ścieków
z gospodarstw domowych pozbawionych dostępu do kanalizacji –  praktyka
a stan prawny.

2. Sprawy różne.

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

− senator Ryszard Knosala,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Środowiska:

− sekretarz stanu Stanisław Gawłowski,
− Ministerstwo Infrastruktury:

− zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Budownictwa Zdzisław
Żydak,

− główny specjalista w Departamencie Strategii Budownictwa Jolanta
Kolasińska,

− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
− zastępca prezesa Małgorzata Skucha,
− zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Wód Ewa Kamieńska,
− samodzielne stanowisko ds. legislacji Dariusz Hołub,

− Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”:
− prezes Krzysztof Zaręba,

− Polski Klub Ekologiczny:
− zastępca prezesa Bohdan Szymański,

− Główny Inspektorat Ochrony Środowiska:
− główny specjalista w Departamencie Inspekcji i Orzecznictwa Ryszard

Gurne,
− Główny Inspektorat Sanitarny:

− ekspert w Wydziale ds. Higieny Komunalnej Bogna Wichrowska,
− Ministerstwo Rozwoju Regionalnego:

− główny specjalista w Departamencie Koordynacji Programów
Infrastrukturalnych Barbara Smolińska,

− specjalista w Departamencie Koordynacji i Wdrażania Programów
Regionalnych Piotr Machański,

− Najwyższa Izba Kontroli:
− doradca techniczny Maria Pokora,

− Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej:
− zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Nadzoru Teresa Zań.
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Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Posiedzenie Komisji Środowiska zostało zorganizowane z powodu licznych skarg, które wpływają do

komisji, dotyczących nielegalnego odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, szczególnie na
terenach pozamiejskich. Ścieki są odprowadzane są do gleby, do rowów melioracyjnych, bezpośrednio
do zbiorników wodnych i rzek. Mieszkańcy terenów, na których dokonuje się takich praktyk, czują się
bezradni, a zanieczyszczający wody i grunty są bezkarni.
Przedstawiciel resortu infrastruktury Zdzisław Żydak przedstawił obszerną informację, która zawierała
dane statystyczne dotyczące zaopatrzenia wodę oraz wyposażenie w system kanalizacyjny
i przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie poszczególnych województw, analizę przepisów
prawnych, obowiązki i zadania gmin i właścicieli nieruchomości w świetle ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, wyniki badań ankietowych. Znaczny procent ludności (blisko 90%)
korzysta z sieci wodociągowej, natomiast tylko niewiele ponad 60% ludności korzysta z sieci
kanalizacyjnej. Pod tym względem szczególnie niekorzystnie wygląda sytuacja na terenach wiejskich.
Na zakończenie wystąpienia przedstawiciel resortu infrastruktury wyraził nadzieję, że sytuację
poprawi Krajowy Plan Oczyszczania Ścieków Komunalnych, który został wdrożony i jest w trakcie
realizacji.
Podczas dyskusji senatorowie opisywali sytuacje, w których, jak wynikało z ich własnych
doświadczeń, trudno jest wyegzekwować obowiązek podpisywania umów na wywóz nieczystości
z terenów gospodarstw prywatnych, a także trudno jest ukarać tych, którzy łamią prawo, pozbywając
się nieczystości nielegalnie lub użytkując nieszczelne zbiorniki odpływowe.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski powiedział, że nie ma luk
w systemie prawnym i nie jest konieczna zmiana prawa w tym zakresie. Wójtowie lub burmistrzowie
odpowiadają za taki stan rzeczy na trenie gminy i mogą pociągnąć do odpowiedzialności osoby
łamiące prawo. Niestety, często nie ma po stronie władz woli walki o stan środowiska. Wynika to
z wielu przyczyn.
Dyskutujący podkreślali znaczną rolę edukacji ekologicznej, potrzeby finansowe oraz konieczność
zwiększenia częstotliwości kontroli zadań wykonywanych przez wójtów i burmistrzów.

Ad. 2 Przewodniczący komisji poinformował o najbliższych planach komisji:
− konferencji na temat gminnych systemów energetyki odnawialnej (14 października 2009 r.),
− konferencji organizowanej przez NFOSiGW na temat systemu ochrony środowiska w nowych

uwarunkowaniach prawnych i działaniach na rzecz absorpcji środków pomocowych
(13 października 2009 r.).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


