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Pan

Michał Kurtyka

 Minister Klimatu i Środowiska

 

 

Interpelacja

Szanowny Panie Ministrze,

Działając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora art.14 ust 1 pkt.7 z dnia 9 maja 1996 r. (Dz. U. 1996 

Nr 73 poz. 350 z późniejszymi zmianami), oraz art. 191-193 Regulaminu Sejmu zwracam się do Pana w sprawie wyrażenia 

     stanowiska w   sprawach związanych z remediacją  i gospodarką odpadami .

W związku z powyższym proszę o odpowiedz na pytania:

Czy w obecnym stanie prawnym na podstawie indywidualnej decyzji – pozwolenia na przetwarzanie odpadów 

określającej szczegółowe kryteria stosowania warunków utraty statusu odpadów dla danego rodzaju odpadów może 

dojść do utraty statusu odpadów dla odpadów objętych decyzją na przetwarzanie odpadów (odzysk) również wtedy,  

gdy nie zostały wydane dla tego rodzaju odpadów żadne wymagania Unii Europejskiej, o których mowa w art. 14 ust. 1 

pkt 2 ustawy o odpadach, ani nie zostało wydane dla tego rodzaju odpadów rozporządzenie Ministra Klimatu, o którym 

mowa w art. 14 ust. 1a ustawy o odpadach?

 

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie określenia szczegółowych kryteriów utraty 

statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego napisano  „Należy podkreślić, że przepisy rozporządzenia nie 
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będą miały zastosowania do destruktu asfaltowego z frezowania, poddawanego recyklingowi na tej samej drodze i 

bezpośrednio po procesie frezowania, np. w przypadku urządzenia, które jednocześnie frezuje i kładzie nową 

  Proszę o wyjaśnienie z czego wynika to stwierdzenie nawierzchnię. Wówczas nie następuje wytworzenie odpadów.”

oraz jakie są kryteria dla uznania, że do wytworzenia opadu nie dochodzi. 

 

Czy w przypadku, gdy gleba, ziemia lub osad wydobyty podczas prac remediacyjnych wykonywanych na podstawie 

decyzji ustalającej plan remediacji poddany jest procesom odwadniania  lub oczyszczania od razu po wydobyciu, na 

miejscu wydobycia, w jednym ciągu technologicznym, a następnie użyty jest na tym samym terenie przy spełnieniu 

wymogów środowiskowych, w tym przy zachowaniu art. 101r  ustawy prawo ochrony środowiska, dochodzi do 

wytwarzania lub przetwarzania odpadów?

 

Z wyrazami szacunku,

Gabriela Lenartowicz


