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            PRZEWODNICZĄCY 

 KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA  

          I GOSPODARKI WODNEJ 
               HENRYK SZYMAŃSKI 

 

 Grodzisk Wielkopolski, 26 maja 2021r. 

 

 

Pan 

Marek Woźniak 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego  

 

Interpelacja 

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy 05 czerwca 1998r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2020r., poz. 1668 ze zm.) składam interpelację w sprawie możliwości 

wykorzystania zużytego podłoża po uprawie pieczarek na polach uprawnych  przez rolników.  

 

Opis stanu faktycznego: 

Na terenie wielu gmin Województwa Wielkopolskiego od lat uprawia się dużo 

grzybów, a zwłaszcza pieczarki. Produktem ubocznym z tej produkcji jest zużyte podłoże 

popieczarkowe. Jest ono od lat powszechnie wykorzystywane w rolnictwie. Zdaniem wielu 

rolników to wartościowy nawóz organiczny uzupełniający brak próchnicy w glebie. Słabe 

użytki rolne z natury mają mało próchnicy. Komponenty wyjściowe do produkcji podłoża to 

słoma, obornik drobiowy, gips oraz torf wzbogacany węglanem wapnia. Te dwa ostatnie 

komponenty stosowane są w uprawie pieczarki jako okrywa organiczna. Stosowane środki 

ochrony to preparaty o krótkim okresie karencji, które rozkładają się już przed zbiorem 

pieczarki, tym bardziej nie „skażają” zużytego podłoża popieczarkowego. 

 Niejednoznaczny jest stan prawny zużytego podłoża po uprawie pieczarek. W 

pewnych przypadkach zużyte podłoże po uprawie pieczarek traktowane jest jako biomasa 

możliwa do wykorzystania w rolnictwie, a w pewnych przypadkach jako odpad.  

 

Mając powyższe na uwadze proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 

1. Czy zużyte podłoże po uprawie pieczarek należy traktować jako biomasę do 

wykorzystania na polach uprawnych i w ogrodnictwie,  czy jako odpad? 

2. Czy podmiot chcący wykorzystywać zużyte podłoże po uprawie pieczarek jako 

biomasę do wykorzystania na polach uprawnych i w ogrodnictwie powinien uzyskać 

zezwolenie?  

3. W przypadku uznania zużytego podłoża po uprawie pieczarek za odpad czy jest 

możliwe uznanie ww. podłoża za produkt uboczny? 

Z poważaniem 
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