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W odpowiedzi na pismo z dnia 10 sierpnia 2016 r., znak: BPS/KU-034/263/1/16, dotyczące 
projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (druk senacki nr 263), uprzejmie informuję, 
co następuje. 

Projekt ustawy wpisuje się w realizację celu 12.3 zawartego w rezolucji przyjętej przez 
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 25 września 2015 r. „Przekształcamy nasz 
świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, zgodnie z którym do 2030 roku należy 
zmniejszyć o połowę globalną ilość marnowanej żywności na osobę w sprzedaży detalicznej
i konsumpcji, zmniejszyć straty żywnościowe w procesie produkcji i dystrybucji, w tym straty 
powstałe podczas zbiorów. Jednocześnie pragnę zauważyć, że część rozwiązań zawartych w projekcie 
wymaga doprecyzowania.

1. W art. 2 pkt 1 projektu ustawy, w definicji pojęcia ,,marnowanie żywności” użyto zwrotu 
„utylizacja”, które nie zostało zdefiniowane. Trudno stwierdzić, czy chodzi o zagospodarowanie 
wycofanej żywności jako odpadów, czy też o przeznaczenie jej na paszę dla zwierząt. W związku
z powyższym, proponuję zastąpienie użytego w projekcie wyrażenia „przeznaczenie do utylizacji” 
sformułowaniem „przeznaczenie na inne cele niż spożycie przez ludzi”.

2. W art. 2 pkt 3 projektu, w definicji „sprzedawca żywności” użyto sformułowania
„w jednostce lub jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni handlowej powyżej 
250 m2”. Przepis ten wymaga doprecyzowania, gdyż w obecnym brzmieniu nie jest jasne, czy intencją 
ustawodawcy, w przypadku podmiotów prowadzących kilka jednostek, było objęcie zakresem 
obowiązywania ustawy również tych podmiotów, które prowadzą przedsiębiorstwo spożywcze w 
kilku jednostkach o łącznej powierzchni handlowej przekraczającej 250 m2.

3. Zgodnie z art. 3 ust. 3 projektowanej ustawy możliwe jest zawarcie przez sprzedawcę żywności 
kilku umów z różnymi organizacjami pożytku publicznego. Jednak ten przypadek nie został 
uwzględniony w art. 4 ust. 5, stąd nie wiadomo, jak ma postąpić sprzedawca współpracujący z 
kilkoma organizacjami pożytku publicznego. W związku z powyższym, wskazany przepis powinien 
zostać doprecyzowany.

4. W odniesieniu do art. 4 ust. 7 projektu ustawy należy wskazać, że w związku z tym, że projekt 
przewiduje składanie przez sprzedawcę żywności sprawozdania dotyczącego wysokości wniesionej 
opłaty w ramach rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 



2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), niezbędne jest uzupełnienie projektu
o stosowną zmianę art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Ponadto, zawarte w ww. przepisie sformułowanie „wysokość wniesionej opłaty” sugeruje, że
w momencie składania sprawozdania opłata została już uiszczona. Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, podmiot składa sprawozdanie do 15 marca, natomiast opłatę ma 
wnieść do dnia 30 kwietnia (art. 4 ust. 5 projektu). Oznacza to, że w momencie składania 
sprawozdania opłata nie musi być przez niego uiszczona. W związku  z powyższym proponuję 
zastąpienie użytego sformułowania „wysokość wniesionej opłaty” sformułowaniem „wysokość 
należnej opłaty”. 

5. W art. 7 projektu, jako podmiot zobligowany do przedstawiania w Biuletynie Informacji 
Publicznej informacji o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów, wskazany został minister 
właściwy do spraw środowiska. W związku z tym, że dane zawarte w sprawozdaniach mają być 
gromadzone w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, która ma być 
prowadzona przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, to ten organ  należałoby wskazać jako 
podmiot odpowiedzialny za publikację wskazanych informacji. Ponadto, przepis ten należałoby 
rozszerzyć o regulacje dotyczące sposobu wykonywania obowiązku publikowania danych, formy 
publikacji danych, termin, w którym mają być one opublikowane, a także częstotliwość aktualizacji 
itp.

6. Uszczegółowienia wymaga również ocena skutków regulacji (OSR) w zakresie wpływu opłaty 
za wytwarzanie odpadów na ceny żywności. Ponadto, w pkt 2 i 6 OSR należałoby wpisać właściwy 
kod odpadów, tj. 16 03 80 zamiast 16 08 30.

7. Odnosząc się do prośby dotyczącej przekazania informacji na temat masy wytwarzanych 
odpadów o kodzie 16 03 80 „Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia”, 
uprzejmie informuję, że zgodnie z danymi zawartymi w Centralnym Systemie Odpadowym
w ostatnim latach zostały wytworzone następujące ilości tego rodzaju odpadów:
1) w 2010 r. - 41 210,43 Mg,
2) w 2011 r. - 43 914,34 Mg,
3) w 2012 r. - 60 556,97 Mg,
4) w 2013 r. - 86 482,99 Mg,
5) w 2014 r. - 123 531,15 Mg,
6) w 2015 r. - 110 425,48 Mg.
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