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Pan 
Marek Chibowski
p.o. Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska

Szanowny Panie Główny Inspektorze,

uprzejmie informuję, że do Ministra Klimatu i Środowiska wpłynęły ostatnio sygnały 
informujące o nieprawidłowościach w kwalifikowaniu przez Inspekcję Ochrony Środowiska 
zużytego podłoża po uprawie grzybów boczniaka, w świetle przepisów art. 2 ust. 6 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779). Były to m.in. pismo 
Stowarzyszenia Branży Grzybów Uprawnych (dalej: Stowarzyszenie), pismo Krajowej Rady 
Izb Rolniczych, stanowisko MRiRW przedstawione na wniosek Stowarzyszenia po 
zasięgnięciu opinii Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach oraz 
Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (wyrażające pogląd, że podłoże po uprawie boczniaka 
jest substancją z produkcji rolniczej, która może być wykorzystana dalej w rolnictwie). 
Ponadto pismo z opinią Stowarzyszenia wpłynęło z Kancelarii Prezydenta RP oraz  
z interwencją Posła Roberta Telusa, Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
Przedmiotowa sprawa, na moje polecenie, była przedmiotem szczegółowej analizy 
merytorycznej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. 

W związku z powyższym przedstawiam stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Wyłączenie podłoża po uprawie boczniaka spod zastosowania ustawy o odpadach jako 
biomasy
Ocena czy podłoże po uprawie boczniaków podlega pod wyłączenie na podstawie art. 2 pkt 6  
ustawy o odpadach powinno się odbywać na podstawie treści tego wyłączenia nie zaś 
definicji o odpadach. Istotą wyłączenia spod obowiązywania ustawy jest fakt, że 
w konsekwencji zakwalifikowania danego przypadku jako podlegającego wyłączeniu, ta 
ustawa nie ma zastosowania. 

Przepisów ustawy o odpadach nie stosuje się do biomasy w postaci naturalnych substancji, 
niebędących niebezpiecznymi, pochodzących z produkcji rolniczej lub leśnej, jeżeli 
jednocześnie zostanie sprawdzone, że zostały spełnione warunki postawione w art.2 ust. 6 
litera c ustawy o odpadach, że biomasa taka wykorzystywana jest 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.
Przedmiotem badania organów ochrony środowiska działających na podstawie ustawy 
o odpadach powinno być określenie czy poddawana w wątpliwość biomasa jest 
wykorzystywana w rolnictwie. Fakt czy działalność rolnicza jest prowadzona zgodnie 
z warunkami przewidzianymi w odrębnych przepisach właściwych dla prowadzenia takiej 



działalności nie powinno być przedmiotem oceny na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy 
o odpadach. Naruszenie przepisów określających warunki wykonywania działalności nie 
powoduje utraty przez tą działalność charakteru pozwalającego ją kwalifikować jako 
działalność rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą, a odpowiedzialność za 
naruszenie ww. przepisów powinna się odbywać na zasadach przewidzianych we właściwych 
przepisach. Jednocześnie należy podkreślić, że klasyfikacja działalności jako działalności 
rolniczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, należy do kompetencji Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jeżeli podłoże po uprawie boczniaka spełnia przesłanki art. 2 pkt 6 ustawy o odpadach, 
nie stosuje się do niego przepisów ustawy o odpadach.

W związku z powyższym proszę o wydanie na podstawie niniejszego stanowiska 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska wytycznych dla Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony 
Środowiska w sprawie poprawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kwalifikowania 
pozostałości po uprawie grzybów boczniaka. 

Z poważaniem

Z up. Ministra

Jacek Ozdoba
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
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