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Pan 
Henryk Szymański 
Przewodniczący Komisji Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

Szanowny Panie Przewodniczący 

W związku ze złożoną przez Pana interpelacją w dniu 26 maja 2021 roku w sprawie możliwości 

wykorzystania zużytego podłoża po uprawie pieczarek na polach uprawnych przez rolników, poniżej przekazuję 

informację w interesującym Pana temacie. 

Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2021 r., poz. 779 ze zm.), przepisów ww. ustawy nie stosuje się do biomasy w postaci innych, niebędących 

niebezpiecznymi, naturalnych substancji pochodzących z produkcji rolniczej lub leśnej – wykorzystywanej  

w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii z takiej biomasy za pomocą procesów lub metod, które nie  

są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.  Powyższe nie dotyczy 

przypadku, w którym producent pieczarek nie prowadzi działalności rolniczej, a także gdy producent pieczarek 

zakwalifikuje podłoże po uprawie pieczarek jako odpad np. o kodzie 02 01 99. W takim przypadku producent 

pieczarek jako wytwórca odpadów powinien przekazać je wyłącznie podmiotom posiadającym odpowiednie 

uprawnienia do zagospodarowania tego odpadu zgodnie z ustawą o odpadach (zezwolenie na przetwarzanie 

odpadów i/lub zezwolenie na zbieranie odpadów). 

Jeśli zużyte podłoże po uprawie pieczarek jest zakwalifikowane jako biomasa, czyli pochodzi z produkcji 

rolniczej lub leśnej, to podmiot wykorzystujący taką biomasę w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji z takiej 

biomasy za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla 

życia i zdrowia ludzi nie uzyska zezwolenia na przetwarzanie odpadów, gdyż w tym przypadku nie stosuje  

się przepisów ustawy o odpadach. 

Uznanie za produkt uboczny zużytego podłoża po uprawie pieczarek nie jest możliwe jeśli pochodzi ono 

z produkcji rolniczej lub leśnej i jest wykorzystywane w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii z takiej 

biomasy, gdyż w tym przypadku nie stosuje się przepisów ustawy o odpadach, w tym procedury wynikającej  

z art. 11 ustawy o odpadach.  

 

        Z poważaniem 
 

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
Jacek Bogusławski 

CZŁONEK ZARZĄDU 
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