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Jarosław Rzepa

minister klimatu

Interpelacja nr 5917

Interpelacja w sprawie odpadów w rolnictwie

Szczecin 11.05.2020r.

 

 

 Interpelacja poselska w przedmiocie odbioru odpadów z działalności rolniczej

 

 

Działając na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.

U. 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 9 maja 1996r. o wykonywaniu 

 mandatu posła i senatora (  Dz.U.2018.1799 t.j. z dnia 2018.09.20 ), a także art. 192 ust. 1 uchwały 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia    1992r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ( 30 lipca

 M.P.2019.1028 t.j.   2019.10.25   z dnia składam interpelację w przedmiocie odbioru odpadów z 

działalności rolniczej

 

Odpady powstające w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (np. folie po kiszonkach i 
nawozach) nie są w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpadami 
komunalnymi.

 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f  USTAW  Y z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i 

 czystości w gminach (  Dz.U.2019.2010 t.j.   2019.10.23  z dnia ) obowiązkiem gminy jest 

udostępnienie na stronie internetowej informacji o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka 

oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli 

na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne. 

 

 Trafiają do mnie  liczne pytania dotyczące odpadów powstających na skutek prowadzonej 
 w zakresie w jakim obecnie –w związku z   działalności gospodarczej i działalności rolniczej

x-apple-data-detectors://4


1.  

2.  

epidemią wirusa Sars-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19  – nastąpiło załamanie się 
 Obecnie rolnicy mają rynku handlu odpadami w postaci folii po kiszonkach i nawozach. 

problem ze zbywaniem takich odpadów, a odpadów tych –co oczywiste- przybywa.  

 

Mając powyższe na uwadze zwracam się następującymi pytaniami: 

 

Czy Ministerstwo Środowiska posiada informacje lub monitoruje sytuację w zakresie 
narastającego problemu związanego z brakiem możliwości zbywania worków po 
kiszonkach i nawozach powstających w produkcji rolnej? A jeśli tak, to czy były 
podejmowane czynności w celu zorganizowania odbioru i utylizacji worków po kiszonkach 
i nawozach? Czy i ewentualnie jak Ministerstwo Środowiska będzie starało się ten 
problem rozwiązać?

 Czy rozważano możliwość rozszerzenia zakresu przedmiotowego Ustawy z dnia 13 
  września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach ( Dz.U.2019.2010 t.j.  z 

  2019.10.23 dnia ) w zakresie zorganizowania przez gminy odbioru odpadów po 
  kiszonkach i nawozach powstających w produkcji rolnej ?

 

Jarosław Rzepa

Poseł na Sejm RP 

IX kadencji
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