
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska

Data posiedzenia:  29 marca 2011 r.

Nr posiedzenia: 78

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zdzisław Pupa –  przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Przeszłość i teraźniejszość „Przeglądu Komunalnego” zarys 20-letniego
dorobku.

2. Polska ekologia - polski sukces? Wyzwania następnych dekad.
3. Gospodarka ściekowa- w trosce o najwyższą jakość ochrony środowiska.
4. Technologie gospodarki odpadami- kierunki rozwoju polityka państwa.

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

− zaproszeni goście:

− Ministerstwo Środowiska:
− podsekretarz stanu Bernard Błaszczyk,

− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
− prezes Jan Rączka,

− Redakcja „Przeglądu Komunalnego”:
− redaktor naczelna Magdalena Dutka,
− przewodniczący Rady Programowej Krzysztof Kasprzak,
− członek Rady Programowej Ryszard Błażejewski,
− członek Rady Programowej Marek Górski,
− redaktor Barbara Kostrzewska,
− redaktor Robert Rosa

− Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska:
− Michał Kiełsznia,

− CECED Polska – Członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów
Sprzętu AGD:
− dyrektor generalny Wojciech Konecki,

− Państwowa Rada Ochrony Przyrody:
− przewodniczący Andrzej Bereszyński,

− eksperci:
− były minister środowiska prof. Maciej Nowicki,
− Politechnika Warszawska dr inż. Piotr Manczarski,

− PIG Ekorozwój:
− prezes Krzysztof Zaręba.
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Przebieg posiedzenia:

Ad. 1-4 Otwierając posiedzenie, przewodniczący Komisji Środowiska senator Zdzisław Pupa podkreślił, że
okazją do spotkania jest 20-lecie czasopisma "Przegląd Komunalny", którego aktywność i zasługi
znane są wszystkim związanym z ochroną środowiska i gospodarką komunalną. Senator życzył
zespołowi redakcyjnemu wielu lat owocnej pracy i licznego grona czytelników. Dodał jednocześnie,
że motywem przewodnim posiedzenia jest "Przyszłość ochrony środowiska - kolejne 20 lat", co
oznacza, że poruszone zostaną najważniejsze problemy, które stoją jeszcze przed naszym krajem w tej
dziedzinie, a także omówiony będzie bilans dotychczasowych dokonań.

Następnie głos zabrał wiceminister środowiska B. Błaszczyk, który podkreślił zasługi "Przeglądu
Komunalnego" w szerzeniu świadomości ekologicznej, a także inicjowaniu wielu korzystnych zmian i
nowatorskich rozwiązań, w tym legislacyjnych, w ochronie środowiska.

M. Dutka, redaktor naczelna "Przeglądu Komunalnego", w swoim wystąpieniu przypomniała twórcę i
pierwszego redaktora naczelnego - Wojciecha Dutkę, a także niełatwe pierwsze lata działalności i
żmudną pracę nad rozwojem czasopisma. Przewodniczący Rady Programowej czasopisma K.
Kasprzak, omawiając szczegółowo kolejne lata aktywności i poszukiwania optymalnych ścieżek
rozwoju, podkreślił, że "Przegląd Komunalny" powstał w okresie ważnych politycznie i gospodarczo
przemian ustrojowych i był jednym z niewielu pism branżowych stanowiących wsparcie dla młodych
wówczas samorządów. Dawał im oparcie i pomagał rozwiązywać problemy.

Były minister środowiska prof. M. Nowicki przedstawił bilans polskich dokonań w dziedzinie
ochrony środowiska. W swoim wystąpieniu mówił o odniesionych sukcesach, a także o zadaniach,
jakie pozostały do rozwiązania. Jak stwierdził, w środowisku dokonało się wiele zmian, które
stanowią niewątpliwe osiągnięcia. Sukces osiągnęliśmy w ochronie wód, powietrza, przyrody, a także
pod względem bioróżnorodności i zmniejszenia energochłonności naszej gospodarki. Wiele mamy
jeszcze do zrobienia w dziedzinie gospodarki wodnej i gospodarowania odpadami, ale trwają
intensywne prace nad nowymi rozwiązaniami w tych dziedzinach. Podsumowując, prof. M. Nowicki
stwierdził, że dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie ekologii były możliwe m.in. dzięki pionierskiej
działalności entuzjastów, którzy tworzyli podwaliny samorządności, a takimi byli twórcy "Przeglądu
Komunalnego"

Podczas obrad członek Rady Programowej "Przeglądu Komunalnego" Ryszard Błażejewski omówił
zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w gospodarce ściekowej. Jednym z najważniejszych zadań w
zakresie ochrony środowiska mających wpływ na poprawę jakości wód jest wypełnienie zobowiązań
wynikających z dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.
Wypełnienie jej warunków wymagać będzie do 2015 r. podjęcia ogromnego wysiłku inwestycyjnego i
dużych nakładów finansowych. Zadanie to realizowane jest w ramach "Krajowego programu
oczyszczania ścieków komunalnych", który ma odzwierciedlenie w przepisach ustawy - Prawo
wodne. Umieszczenie w programie zadań dotyczących budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków
oraz kanalizacji stanowi podstawę do uzyskania na zasadach preferencyjnych środków finansowych z
funduszy unijnych. Drugim istotnym warunkiem uzyskania wsparcia finansowego na realizację zadań
w ramach tego programu krajowego jest umiejscowienie inwestycji na terenie aglomeracji
wyznaczonej w programie. R. Błażejewski przedstawił także dotychczasowy przebieg realizacji
Krajowego Planu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, jego zalety i wady.

Następnie ekspert komisji dr P. Manczarski omówił zagrożenia wynikające z wadliwej gospodarki
odpadami w naszym kraju. Jak podkreślił, głównym celem nowej strategii gospodarowania musi być
zminimalizowanie składowania odpadów, nadal będące dominującym sposobem postępowania z
odpadami. W jego opinii, stan gospodarowania nimi jest wysoce niezadowalający, nie spełniamy
wymogów wynikających z przynależności do Wspólnoty Europejskiej. P. Manczarski wymienił
podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby "uzdrowić" gospodarkę odpadami . To m.in.
regionalizacja gospodarki odpadami, uszczelnienie systemu, selektywna zbiórka "u źródła",
zmniejszenie ilości odpadów, a także zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku i
recyklingu.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


