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Ministerstwo Środowiska 

Uprzejmie informuję, że do Departamentu Spraw Obywatelskich Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów wp łynęło pismo Pani

dot. pilnej potrzeby — zdaniem autorki wystąpienia — nowelizacji niektórych zapisów w 

ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z późn. zmianami. Jak wynika z treści 

korespondencji sprawa jest Ministerstwu znana. 

W załączeniu przekazuję  nadesłane pismo z prośbą  o udzielenie odpowiedzi 

zainteresowanej. 
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PREMIER RADY MINISTRÓW 

PAN MATEUSZ MORAWIECKI WpI. 
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Jestem Radną  już  od 81at . Wyborcy wybrali mnie ponownie dlatego, że od dawna 

sprzeciwiam się  metodzie rozliczania stawki śmieci od zużycia wody. Stanowczo 

protestujemy przeciwko nielogicznej i niesprawiedliwej metodzie zapisanej w: 

art .6j wysokości opłaty zagospodarowania ogpadów komunalnych 

art.6j pkt 1 -odliczby mieszkanców 

art6j pkt2 -od ilosci zużycia wody 

art.6j pkt 3 -od powierzchni lokalu mieszkalnego 

Proślimy o wykreślenie tych artykułów by o tym nie decydowała Rada Gminy tak jak 

przesłałam w uwagach. Postulujemy by zrównać  wszystkich razem i aby za odbiór śmieci 

była stawka opiaty od pojemnika autentycznie wytwarzanych, śmieci .Dłaczego dzieli się  

społeczeństwo, faworyzuje się  grupy społeczne? Chcemy płacić  tak-przedsiębiorcy, hotele, 

restauracje, budynki użyteczności publicznej. Mieszkańcy nie wytwarzają  innego rodzaju 

śmieci dlaczego mają  płacić  3 razydrożej? 

System odbioru pojemników z odpadami komunalnymi jest obecnie uszczelniony . 

Pojemniki są  oczipowane rejestracja kodu właściciela, samochód posiada kamerę  i wagę  

wobec powyższego nie ma przeszkód by opłata była sprawiedliwa od stanu faktycznego 



odbioru śmieci tak jak inni odbiorcy. 

Wprowadzona ustawa przez PO była skierowana do Biznesu niemieckiego i francuskiego 

załącznik prasowy „Wielki skok na miliardy". Stowarzyszenie Nowa Ustka którego jestem 

Prezesem zebrało 1500 podpisów przeciwko zawyżonej opłacie za śmieci . Zadaje pytanie 

czy w UE obywatel płaci za śmieci od zużycia wody lub powierzchni mieszkania? Nie. 

Byłoby to obraźliwe dla niego i obraża to równiesz naszych mieszkańców. Nasz Rząd nie 

może obrażać  inteligiencji wyborców dlatego proszę  o zmianę  tych artykułów. 

Dziękuję  Panu Premierowi za słowa wypowiedziane na jednym z wieców 

przedwyborczych. „Ludzie nie powinni tak wysoko płacić  za śmieci i inne opłaty zmienimy 

to". Bardzo proszę  o tą  zmianę. Dziękuje również  Pani Premier Beacie Szydło która wsparła 

nas w Min. Środowiska. Jestem po rozmowach telefonicznych z Panią  Dyrektor i jej 

zastępcą  Departamentu Gospdarki Odpadami. Obie Panie Magda Gosk i Bogusława 

Brzdąkiewicz stoją  na stanowisku, że nie potrzebna jest zmiana. Nie dziwię  się  bo przecież  

one wprowadzały te aspołeczne artykuły w Zycie za Rządów PO i PSL.Osobiście uważam, 

że wraz ze zmianą  władzy i nowym Ministrem Środowiska powinni się  zmienić  Dyrektorzy 

Departamentów - skoro moja argumentacja nie przemawia do Pań, a ich opinia ma zawarzyć  

o tym czy takie zmiany nie będą  wprowadzone. Stanowiso, że jako Radna mogę  to zmienić  

jest fałszywa bo z jednym głosem sprzeciwu wobec ranych z PO 

nic nie mogę  zmienić. Ta zmiana może nastąpić  tylko poprzez nowelizację  Ustawy. 

Prosze o wsparcie w Ministerstwie Ochrony Środwiska by te zmiany siędokonaly 
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Polski rynek odpadów, warty około 3,5 miliarda złotych, może zostać  
wkrótce zdominowany przez wielkie zagraniczne firmy, głównie z 

Niemiec. Nieliczne rodzinne polskie firmy — jak zachodniopomorska 

Eko-Fiuk — poddawane są  próbom brutalnej eliminacji z rynku. 

Wszystko przy udziale niemieckich mediów i samorządowców z PO. 

3,4 mld zł  - tyle w 2015 r. wynosiła wartość  roczna umów zawartych na 
polskim rynku odpadów komunalnych. Nic dziwnego, że o tę  górę  
pieniędzy walczy wiele firm, w tym kilku międzynarodowych gigantów, 
którzy już  teraz przejęli niemal połowę  rynku. Niestety - coraz częstsze 
są  przypadki, że walka o udział  w zyskach nie ma nic wspólnego z 
uczciwą  rynkową  konkurencją. A ofiarą  tych rozgrywek padają  polskie 
firmy rodzinne. 

Tylko w 2016 r. w zachodniopomorskiej firmie Eko-Fiuk zostało 
przeprowadzonych łącznie 16 różnych kontroli. Niewykluczone, że jest to 
jedna z najlepiej skontrolowanych firm w całym województwie. 

I - Przez ostatnie kilkanaście miesięcy nie zajmowałam się  w zasadzie 
niczym poza obsługą  i przygotowywaniem dokumentów dla kolejnych 
organów kontroli - 

mówi „GP" Agnieszka Fiuk z rodzinnej spółki Eko-Fiuk w województwie 
zachodniopomorskim. To jedyna dziś  prywatna polska firma w tym 
regionie będąca właścicielem nowoczesnych, zaawansowanych 
technologicznie instalacji do przetwarzania odpadów. 

Spółka funkcjonuje w branży odpadów od 1996 r. i niezmiennie opiera się  
na polskim kapitale. Obecnie zatrudnia ponad 100 osób, obsługuje w 
zakresie odbioru oraz transportu odpadów blisko 200 tys. mieszkańców i 
z powodzeniem pracuje na rzecz 32 samorządów. Gdzie leży więc 
problem? Według zmienionych parę  lat temu przepisów liczące się  na 
rynku zakłady zagospodarowania odpadów powinny uzyskać  status 
RIPOK (regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych), 
nadawany przez sejmik województwa. Eko-Fiuk złożyła odpowiedni 
wniosek dotyczący dwóch swoich instalacji w lutym 2016 r. Pomimo 
spełnienia wszystkich niezbędnych wymogów i warunków - i upływu 15 
miesięcy! - projekt stosownej uchwały... nie został  nawet skierowany 
pod obrady zdominowanego przez PO sejmiku. Zamiast tego firma 
nękana jest ciągłymi kontrolami, m.in. urzędu marszałkowskiego. 
Tymczasem większość  instalacji, którym od 2013 r. nadawano status 
RIPOK, nie podlegało żadnym kontrolom urzędu marszałkowskiego, gdyż  
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Śmieciowy biznes: wielki skok na miliardy z 
odpadów 
Polski rynek odpadów, warty około 3,5 miliarda złotych, może zostać  wkrótce 
zdominowany przez wielkie zagraniczne firmy, głównie z Niemiec. Nieliczne rodzinne 

polskie firmy - jak zachodniopomorska Eko-Fiuk - poddawane są  próbom brutalnej 
eliminacji z rynku. Wszystko przy udziale niemieckich mediów i samorządowców z PO. 

3,4 mld zł  - tyle w 2015 r. wynosiła wartość  roczna umów zawartych na polskim rynku 

odpadów komunalnych. Nic dziwnego, że o tę  górę  pieniędzy walczy wiele firm, w tym kilku 
międzynarodowych gigantów, którzy już  teraz przejęli niemal połowę  rynku. Niestety - coraz 
częstsze są  przypadki, że walka o udział  w zyskach nie ma nic wspólnego z uczciwą  rynkową  
konkurencją. A ofiarą  tych rozgrywek padają  polskie firmy rodzinne. 

15 miesięcy dla Polaków, miesiąc dla Niemców 

Tylko w 2016 r. w zachodniopomorskiej firmie Eko-Fiuk zostało przeprowadzonych łącznie 
16 różnych kontroli. Niewykluczone, że jest to jedna z najlepiej skontrolowanych firm w 
całym województwie. - Przez ostatnie kilkanaście miesięcy nie zajmowałam się  w zasadzie 

niczym poza obsługą  i przygotowywaniem dokumentów dla kolejnych organów kontroli - 

mówi „GP" Agnieszka Fiuk z rodzinnej spółki Eko-Fiuk w województwie 
zachodniopomorskim. To jedyna dziś  prywatna polska firma w tym regionie będąca 
właścicielem nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie, instalacji do przetwarzania 
odpadów. 

Spółka funkcjonuje w branży odpadów od 1996 r. i niezmiennie opiera się  na polskim 

kapitale. Obecnie zatrudnia ponad 100 osób, obsługuje w zakresie odbioru oraz transportu 
odpadów blisko 200 tys. mieszkańców i z powodzeniem pracuje na rzecz 32 samorządów. 

Gdzie leży więc problem? Według zmienionych parę  lat temu przepisów liczące się  na rynku 

zakłady zagospodarowania odpadów powinny uzyskać  status RIPOK (regionalnej instalacji 

do przetwarzania odpadów komunalnych), nadawany przez sejmik województwa. Eko-Fiuk 
złożyła odpowiedni wniosek dotyczący dwóch swoich instalacji w lutym 2016 r. Pomimo 

spełnienia wszystkich niezbędnych wymogów i warunków - i upływu 15 miesięcy! - projekt 

stosownej uchwały... nie został  nawet skierowany pod obrady zdominowanego przez PO 
sejmiku. Zamiast tego firma nękana jest ciągłymi kontrolami, m.in. urzędu 
marszałkowskiego. Tymczasem większość  instalacji, którym od 2013 r. nadawano status 

RIPOK, nie podlegało żadnym kontrolom urzędu marszałkowskiego, gdyż  nie są  one w tej 

procedurze wymagane. 

Swoje oburzenie postawą  władz województwa wobec polskiej firmy wyraził  niedawno 

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami. W liście do marszałka województwa 

zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza (PO) przedstawiciele ZPGO napisali: 

„Sejmik nie zrealizował  swojego obowiązku wynikającego wprost z przepisów art. 38 ustawy 

o odpadach. (..) Niezrozumiała opieszałość  organu jest zaprzeczeniem elementarnych zasad 

działania samorządu i jego roli". 



Polskie śmieci po niemiecku i francusku 

Z raportu firmy HSM Polska wynika, że już  około 40 proc. polskiego rynku śmieci jest w 
rękach zagranicznych firm. Główni gracze to właśnie niemiecki Remondis, francuska Sita 
oraz Alba z Niemiec. Pierwotnie wchodziły one często z małymi polskimi spółkami w 
konsorcja. Podobnie było w przypadku Eko-Fiuk i Remondis. Polska firma jednak z tego 
współdziałania zrezygnowała, gdyż  czuła się  pokrzywdzona w interesach. Zakończenie 
współpracy z Remondis wywołało lawinę  problemów ze strony służb marszałka 
województwa. 

- Nie mam żadnych wątpliwości i już  dzisiaj nie boję  się  tego powiedzieć, że chodzi o 
zniszczenie naszej firmy, wyeliminowanie jej z tynku - mówi Agnieszka Fiuk. Ale na 
ewentualnej upadłości Eko-Fiuk straci nie tylko polska spółka i zatrudnieni w niej ludzie, lecz 
także klienci. Jeżeli firma w wyniku ataku „Newsweeka" i zadziwiającego podejścia 
marszałka Geblewicza nie uzyska wkrótce statusu RIPOK, obsługiwane przez nią  gminy 
mogą  zostać  zmuszone do wysyłania śmieci do instalacji innych firm, często znacznie 
oddalonych. Oznacza to, że w wielu przypadkach wzrosną  opiaty, jakie ponoszą  mieszkańcy 
za przetwarzanie odpadów. Przykładów szybujących cen za odbiór śmieci mamy w kraju bez 
liku. Mechanizm jest zawsze ten sam - z kilku konkurujących ze sobą  firm zostaje jeden lub 
dwa koncerny, które dzieląc się  rynkiem, mają  możliwość  pełnego dyktatu cen. 

Postawa zarządu województwa oraz marszałka jest niezrozumiała dla radnych PiS 
konserwatywnych polskich mediów, dostrzegających niebezpieczeństwo faworyzowania 
obcego kapitału - reportaż  interwencyjny w sprawie firmy Eko-Fiuk przygotowała m.in. 
Telewizja Trwam. Ale nie chodzi tu o polityczną  walkę  na linii prawica-lewica, bo spółka z 
polityką  nic wspólnego nie ma. Dariusz Wieczorek, przewodnir7ąry SLD w województwie 
zachodniopomorskim i radny sejmiku województwa, mówi o przypadku Eko-Fiuk wprost: 

- To bezpodstawne gnębienie polskiej firmy przez urząd marszałkowski i sejmik. Spółka ta 
posiada wszystkie niezbędne dokumenty i decyzje, więc stanowisko sejmiku w tej sprawie 
powinno być  formalnością. Są  podmioty, które uzyskiwały status RIPOK już  po trzech lub 
pięciu dniach, a jedynej polskiej rodzinnej firmie - z niewiadomych przyczyn - rzuca się  kłody 
pod nogi. Uważam, że to skandal. 
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WICEPREMIER RADY MINISTRÓW 

PANI BEATA SZYDŁO 

Jestem Radną  już  od 81at . Wyborcy wybrali mnie ponownie dlatego, że od dawna 

sprzeciwiam się  metodzie rozliczania stawki śmieci od zużycia wody. Stanowczo 

protestujemy przeciwko nielogicznej i niesprawiedliwej metodzie zapisanej w: 

art .6j wysokości opłaty zagospodarowania ogpadów komunalnych 

art.6j pkt 1 -odliczby mieszkanców 

art6j pkt2 -od ilosci zużycia wody 

art.6j pkt 3 -od powierzchni lokalu mieszkalnego 

Proślimy o wykreślenie tych artykułów by o tym nie decydowała Rada Gminy tak jak 

przesłałam w uwagach. Postulujemy by zrównać  wszystkich razem i aby za odbiór śmieci 

była stawka oplaty od pojemnika autentycznie wytwarzanych, śmieci .Dlaczego dzieli się  

społeczeństwo, faworyzuje się  grupy społeczne? Chcemy płacić  tak jak przedsiębiorcy, 

hotele, restauracje, budynki użyteczności publicznej. Mieszkańcy nie wytwarzają  innego 

rodzaju śmieci dlaczego mają  płacić  3 razydrożej? 

System odbioru pojemników z odpadami komunalnymi jest obecnie uszczelniony . 

Pojemniki są  oczipowane rejestracja kodu właściciela, samochód posiada kamerę  i wagę  

wobec powyższego nie ma przeszkód by oplata była sprawiedliwa od stanu faktycznego 



odbioru śmieci tak jak inni odbiorcy. 

Wprowadzona ustawa przez PO i PSL była skierowana do Biznesu niemieckiego i 

francuskiego załącznik prasowy „Wielki skok na miliardy". Stowarzyszenie Nowa Ustka 

którego jestem Prezesem zebrało 1500 podpisów przeciwko zawyżonej opłacie za śmieci . 

Zadaje pytanie czy w UE obywatel płaci za śmieci od zużycia wody lub powierzchni 

mieszkania? Nie. Byłoby to obraźliwe dla niego i obraza to równiesz naszych mieszkańców. 

Nasz Rząd nie może obrażać  inteligiencji wyborców dlatego proszę  o zmianę  tych 

artykułów. 

Dziękuję  Panu Premierowi za słowa wypowiedziane na jednym z wieców 

przedwyborczych. „Ludzie nie powinni tak wysoko płacić  za śmieci i inne opłaty zmienimy 

to". Bardzo proszę  o tą  zmianę. Dziękuje również  Pani Premier Beacie Szydło która wsparła 

nas w Min. Środowiska. Jestem po rozmowach telefonicznych z Panią  Dyrektor i jej 

zastępcą  Departamentu Gospdarki Odpadami. Obie Panie Magda Gosk i Bogusława 

Brzdąkiewicz stoją  na stanowisku, że nie potrzebna jest zmiana. Nie dziwię  się  bo przecież  

one wprowadzały te aspołeczne artykuły w życie za Rządów PO i PSL.Osobiście uważam, 

że wraz ze zmianą  władzy i nowym Ministrem Środowiska powinni się  zmienić  Dyrektorzy 

Departamentów - skoro moja argumentacja nie przemawia do Pań, a ich opinia ma zawarzyć  

o tym czy takie zmiany nie będą  wprowadzone. Stanowiso, że jako Radna mogę  to zmienić  

jest fałszywa bo z jednym głosem sprzeciwu wobec ranych z PO 

nic nie mogę  zmienić. Ta zmiana może nastąpić  tylko poprzez nowelizację  Ustawy 

Prosze o wsparcie w Ministerstwie Ochrony Środwiska by te zmiany się  dokonały 
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Polski rynek odpadów, warty około 3,5 miliarda złotych, może zostać  
wkrótce zdominowany przez wielkie zagraniczne firmy, głównie z 
Niemiec. Nieliczne rodzinne polskie firmy - jak zachodniopomorska 
Eko-Fiuk - poddawane są  próbom brutalnej eliminacji z rynku. 
Wszystko przy udziale niemieckich mediów i samorządowców z PO. 

3,4 mld zł  - tyle w 2015 r. wynosiła wartość  roczna umów zawartych na 
polskim rynku odpadów komunalnych. Nic dziwnego, że o tę  górę  
pieniędzy walczy wiele firm, w tym kilku międzynarodowych gigantów, 

którzy już  teraz przejęli niemal połowę  rynku. Niestety - coraz częstsze 
są  przypadki, że walka o udział  w zyskach nie ma nic wspólnego z 
uczciwą  rynkową  konkurencją. A ofiarą  tych rozgrywek padają  polskie 
firmy rodzinne. 

Tylko w 2016 r. w zachodniopomorskiej firmie Eko-Fiuk zostało 
przeprowadzonych łącznie 16 różnych kontroli. Niewykluczone, że jest to 
jedna z najlepiej skontrolowanych firm w całym województwie. 

I - Przez ostatnie kilkanaście miesięcy nie zajmowałam się  w zasadzie 
niczym poza obsługą  i przygotowywaniem dokumentów dla kolejnych 
organów kontroli - 

mówi „GP" Agnieszka Fiuk z rodzinnej spółki Eko-Fiuk w województwie 
zachodniopomorskim. To jedyna dziś  prywatna polska firma w tym 
regionie będąca właścicielem nowoczesnych, zaawansowanych 
technologicznie instalacji do przetwarzania odpadów. 

Spółka funkcjonuje w branży odpadów od 1996 r. i niezmiennie opiera się  
na polskim kapitale. Obecnie zatrudnia ponad 100 osób, obsługuje w 
zakresie odbioru oraz transportu odpadów blisko 200 tys. mieszkańców i 
z powodzeniem pracuje na rzecz 32 samorządów. Gdzie leży więc 
problem? Według zmienionych parę  lat temu przepisów liczące się  na 
rynku zakłady zagospodarowania odpadów powinny uzyskać  status 
RIPOK (regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych), 
nadawany przez sejmik województwa. Eko-Fiuk złożyła odpowiedni 
wniosek dotyczący dwóch swoich instalacji w lutym 2016 r. Pomimo 
spełnienia wszystkich niezbędnych wymogów i warunków - i upływu 15 
miesięcy! - projekt stosownej uchwały... nie został  nawet skierowany 
pod obrady zdominowanego przez PO sejmiku. Zamiast tego firma 
nękana jest ciągłymi kontrolami, m.in. urzędu marszałkowskiego. 
Tymczasem większość  instalacji, którym od 2013 r. nadawano status 
RIPOK, nie podlegało żadnym kontrolom urzędu marszałkowskiego, gdyż  
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Śmieciowy biznes: wielki skok na miliardy z 
odpadów 
Polski rynek odpadów, warty około 3,5 miliarda złotych, może zostać  wkrótce 
zdominowany przez wielkie zagraniczne firmy, głównie z Niemiec. Nieliczne rodzinne 
polskie firmy — jak zachodniopomorska Eko-Fiuk — poddawane są  próbom brutalnej 
eliminacji z rynku. Wszystko przy udziale niemieckich mediów i samorządowców z PO. 

3,4 mld zł — tyle w 2015 r. wynosiła wartość  roczna umów zawartych na polskim rynku 
odpadów komunalnych. Nic dziwnego, że o tę  górę  pieniędzy walczy wiele firm, w tym kilku 
międzynarodowych gigantów, którzy już  teraz przejęli niemal połowę  rynku. Niestety — coraz 
częstsze są  przypadki, że walka o udział  w zyskach nie ma nic wspólnego z uczciwą  rynkową  
konkurencją. A ofiarą  tych rozgrywek padają  polskie firmy rodzinne. 

15 miesięcy dla Polaków, miesiąc dla Niemców 

Tylko w 2016 r. w zachodniopomorskiej firmie Eko-Fiuk zostało przeprowadzonych łącznie 
16 różnych kontroli. Niewykluczone, że jest to jedna z najlepiej skontrolowanych firm w 
całym województwie. — Przez ostatnie kilkanaście miesięcy nie zajmowałam się  w zasadzie 
niczym poza obsługą  i przygotowywaniem dokumentów dla kolejnych organów kontroli — 
mówi „GP" Agnieszka Fiuk z rodzinnej spółki Eko-Fiuk w województwie 
zachodniopomorskim. To jedyna dziś  prywatna polska firma w tym regionie będąca 
właścicielem nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie, instalacji do przetwarzania 
odpadów. 

Spółka funkcjonuje w branży odpadów od 1996 r. i niezmiennie opiera się  na polskim 
kapitale. Obecnie zatrudnia ponad 100 osób, obsługuje w zakresie odbioru oraz transportu 
odpadów blisko 200 tys. mieszkańców i z powodzeniem pracuje na rzecz 32 samorządów. 
Gdzie leży więc problem? Według zmienionych parę  lat temu przepisów liczące się  na rynku 
zakłady zagospodarowania odpadów powinny uzyskać  status RIPOK (regionalnej instalacji 
do przetwarzania odpadów komunalnych), nadawany przez sejmik województwa. Eko-Fiuk 
złożyła odpowiedni wniosek dotyczący dwóch swoich instalacji w lutym 2016 r. Pomimo 
spełnienia wszystkich niezbędnych wymogów i warunków — i upływu 15 miesięcy! — projekt 
stosownej uchwały... nie został  nawet skierowany pod obrady zdominowanego przez PO 
sejmiku. Zamiast tego firma nękana jest ciągłymi kontrolami, m.in. urzędu 
marszałkowskiego. Tymczasem większość  instalacji, którym od 2013 r. nadawano status 
R1POK, nie podlegało żadnym kontrolom urzędu marszałkowskiego, gdyż  nie są  one w tej 
procedurze wymagane. 

Swoje oburzenie postawą  władz województwa wobec polskiej firmy wyraził  niedawno 
Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami. W liście do marszałka województwa 
zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza (PO) przedstawiciele ZPGO napisali: 

„Sejmik nie zrealizował  swojego obowiązku wynikającego wprost z przepisów art. 38 ustawy 
o odpadach. (..) Niezrozumiała opieszałość  organu jest zaprzeczeniem elementarnych zasad 
działania samorządu i jego roli". 



Polskie śmieci po niemiecku i francusku 

Z raportu firmy HSM Polska wynika, ze już  około 40 proc. polskiego rynku śmieci jest w 
rękach zagranicznych firm. Główni gracze to właśnie niemiecki Remondis, francuska Sita 
oraz Alba z Niemiec. Pierwotnie wchodziły one często z małymi polskimi spółkami w 
konsorcja. Podobnie było w przypadku Eko-Fiuk i Remondis. Polska firma jednak z tego 
współdziałania zrezygnowała, gdyż  czuła się  pokrzywdzona w interesach. Zakończenie 
współpracy z Remondis wywołało lawinę  problemów ze strony służb marszałka 
województwa. 

— Nie mam żadnych wątpliwości i już  dzisiaj nie boję  się  tego powiedzieć, że chodzi o 
zniszczenie naszej firmy, wyeliminowanie jej z tynku — mówi Agnieszka Fiuk. Ale na 
ewentualnej upadłości Eko-Fiuk straci nie tylko polska spółka i zatrudnieni w niej ludzie, lecz 
także klienci. Jeżeli firma w wyniku ataku „Newsweeka" i zadziwiającego podejścia 
marszałka Geblewicza nie uzyska wkrótce statusu RIPOK, obsługiwane przez nią  gminy 
mogą  zostać  zmuszone do wysyłania śmieci do instalacji innych firm, często znacznie 
oddalonych. Oznacza to, że w wielu przypadkach wzrosną  opiaty, jakie ponoszą  mieszkańcy 
za przetwarzanie odpadów. Przykładów szybujących cen za odbiór śmieci mamy w kraju bez 
liku. Mechanizm jest zawsze ten sam — z kilku konkurujących ze sobą  firm zostaje jeden lub 
dwa koncerny, które dzieląc się  rynkiem, mają  możliwość  pełnego dyktatu cen. 

Postawa zarządu województwa oraz marszałka jest niezrozumiała dla radnych PiS i 
konserwatywnych polskich mediów, dostrzegających niebezpieczeństwo faworyzowania 
obcego kapitału — reportaż  interwencyjny w sprawie firmy Eko-Fiuk przygotowała m.in. 
Telewizja Trwam. Ale nie chodzi tu o polityczną  walkę  na linii prawica—lewica, bo spółka z 
polityką  nic wspólnego nie ma. Dariusz Wieczorek, przewodniczący SLD w województwie 
zachodniopomorskim i radny sejmik-u województwa, mówi o przypadku Eko-Fiuk wprost: 

— To bezpodstawne gnębienie polskiej firmy przez urząd marszałkowski i sejmik. Spółka ta 
posiada wszystkie niezbędne dokumenty i decyzje, więc stanowisko sejmiku w tej sprawie 
powinno być  formalnością. Są  podmioty, które uzyskiwały status RIPOK już  po trzech lub 
pięciu dniach, a jedynej polskiej rodzinnej firmie — z niewiadomych przyczyn — rzuca się  kłody 

pod nogi. Uważam, że to skandal. 
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w załączeniu przesyłam pismo Pani — reprezentuj ącej

 Zwracam się  z uprzejmą  prośbą  o rozpatrzenie treści listu oraz rozważenie udzielenia 

odpowiedzi w ramach posiadanych kompetencji. 

Jednocześnie bardzo proszę  o przesłanie ewentualnej odpowiedzi do wiadomości 

Wiceprezesa Rady Ministrów pani Beaty Szydło. 
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Załącznik: 
- pismo Pani reprezentuj ącej z dnia 08.10.2018 r. 

Do wiadomości:  
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