
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska

Data posiedzenia: 12 kwietnia 2011 r.

Nr posiedzenia: 80

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zdzisław Pupa – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce istniejące rozwiązania
i planowane zmiany.

2. Norweskie rozwiązania prawne i systemowe w gospodarce odpadami.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Jan Dobrzyński,
Stanisław Gorczyca, Marek Konopka, Andrzej Misiołek, Leszek Piechota,
Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, Czesław Ryszka, Wojciech Skurkiewicz,
Jacek Swakoń, Michał Wojtczak,

− zaproszeni goście:
− delegacja norweska:

− zastępca dyrektora KLIF Norweskiej Agencji Rządowej ds. Klimatu
i Zanieczyszczeń Kari Aa,

− radca handlowy Ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie Per
Stensland,

− radca Ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie Sidsel Bleken,
− starszy doradca w Agencji Rządowej KLIF Trygve Halingstad,
− doradca Green Business Norway Fredo Syversen,
− starszy doradca w Biurze Radcy Handlowego Ambasady Królestwa

Norwegii w Warszawie Ewa Kwast,
− Ministerstwo Środowiska:

− podsekretarz stanu Bernard Błaszczyk,
− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

− zastępca prezesa Małgorzata Skucha,
− Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój:

− prezydent Krzysztof Zaręba,
− przedstawiciele samorządów.

Przebieg posiedzenia:



- 2 -

Ad. 1 Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk przedstawił informację na temat:
Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce – istniejące rozwiązania i planowane zmiany.
Prezentacja dotyczyła planowanych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Główne cele zmian to:
• uszczelnienie obecnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
• upowszechnienie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych  „u źródła”;
• zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych;
• zapewnienie powstania odpowiednich instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

komunalnych;
• monitorowanie sposobu postępowania z odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości,

przedsiębiorców oraz gminy.
Zastępca dyrektora KLIF Norweskiej Agencji Rządowej ds. Klimatu i Zanieczyszczeń Kari Aa
przedstawiła informację na temat: Gospodarka odpadami w Norwegii. Wyjaśniła, że w Norwegii
gospodarka odpadami regulowana jest osobną ustawą z 1992 r. Trzy główne cele ustawy to:
ograniczenie wytwarzania odpadów, wzrost odzysku i recyklingu oraz zapewnienie właściwego
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
Podczas dyskusji senatorowie oraz liczni przedstawiciele polskich samorządów, obecni na posiedzeniu,
zadawali pytania dotyczące szczegółowych rozwiązań stosowanych w Norwegii,  szczególnie
związanych z segregacją odpadów. Byli też zainteresowani możliwością wprowadzenia ich naszym
kraju.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


