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L.dz.  

Zwracamy się  do Ministerstwa jako organizacja zrzeszająca najmniejsze podmioty z branży producentów materiałów budowlanych, w tym także podmioty prowadzące działalność  w zakresie przetwarzania odpadów. Z początkiem września br. minął  rok od momentu wejścia w życie istotnych zmian w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 t.j. ze zm.) modyfikujących zasady magazynowania oraz przetwarzania odpadów oraz dotyczących monitorowania tych procesów i zabezpieczania poprawnego ich realizowania. Okres ten jest wystarczająco długi, aby móc ocenić  skutki tych zmian dla przedsiębiorców oraz ich trafność  i kompletność. 
Przesłanki leżące u podstaw podjęcia prac skutkujących finalnie nowelizacją  ustawy, która zaczęła obowiązywać  od dnia 5 września 2018 r. są  powszechnie znane opinii publicznej. Bez wątpienia działalność  wielu podmiotów zajmujących się  gospodarowaniem odpadami od wielu lat nacechowana była szeregiem patologicznych działań, których kulminacją  były zachodzące nagminnie w okresie wiosny 2018 r. pożary miejsc składowania odpadów. Patologia ta wymagała bez wątpienia reakcji, stąd zainicjowanie działań  mających na celu wyeliminowanie nieuczciwych oraz w pełni patologicznych procederów było zrozumiałe i konieczne. W tym zakresie działania Ministerstwa skutkujące przygotowaniem nowelizacji ustawy o odpadach (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw — Dz.U.2018.1592) mającej zastopować  nieuczciwe praktyki zasługują  na pełną  aprobatę. Niestety podobnie jak w wielu innych przypadkach zmian w przepisach przyjęte rozwiązania zostały opracowane jedynie lub głównie mając na uwadze podstawowy problem, jaki należało w tej materii rozwiązać, prowadząc prace w bardzo szybkim tempie, bez wymaganej pogłębionej analizy proponowanych rozwiązań, co skutkowało pominięciem całej masy pomniejszych i indywidulanych przypadków, które niezasadnie „padły ofiarami" tej nowelizacji i to mimo bardzo szerokiego odzewu społecznego w ramach prowadzonego w toku prac legislacyjnych krótkiego procesu konsultacyjnego. 

Skutkiem wprowadzonych zmian w przepisach jest bardzo dużo komplikacji i trudności, przed którymi zostali postawieni w szczególności najmniejsi przedsiębiorcy prowadzący działalność  w zakresie gospodarowania odpadami realizujący te procesy w skali mikro i często w odniesieniu do wytwarzanych przez siebie odpadów oraz organy ochrony środowiska najniższego szczebla tj. starostwa powiatowe, które mają  istotne kłopoty 
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z rozwiązywaniem określonych problemów, jakie wygenerowały zmiany w przepisach. Mimo iż  po dokonaniu wskazanych zmian podjęte zostały próby ich korekt bądź  uściśleń, m.in. w ramach nowelizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1579), działania te nie przyniosły wciąż  optymalnego rezultatu. Dlatego zdaniem naszej organizacji konieczne jest pilne zmodyfikowanie przynajmniej poniżej wskazanych obszarów w taki sposób, aby uwzględniona została specyfika i różnorodność  procesów przetwarzania odpadów, wielkość  podmiotów realizujących te procesy, a także skala ich prowadzenia. 

Najistotniejsze zagadnienia wymagające ponownej oceny i rewizji dotychczas wdrożonych rozwiązań  w ocenie Zrzeszenia są  następujące: 
zabezpieczenie roszczeń  określone w art. 48a ustawy, 
prowadzenie monitoringu magazynowych odpadów przeznaczonych do przetwarzania wynikające z art. 25 ust. 6a — 6f ustawy. 

Odnośnie zabezpieczania roszczeń   
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym poza nielicznymi wyjątkami zabezpieczenie roszczeń  przy przetwarzaniu odpadów wymagane jest od posiadacza odpadów zobowiązanego do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem odpadów (ust. 1), w tym również  od posiadacza odpadów prowadzącego ich odzysk polegający na wypełnianiu terenu niekorzystnie przekształconego (ust.3a). 
Wymóg ten stał  się  szczególnie uciążliwy w przypadku małych podmiotów, które w ramach prowadzonej podstawowej działalności produkcyjnej lub usługowej realizują  także procesy odzysku odpadów, bardzo często własnych odpadów powstających w ramach podstawowej działalności produkcyjnej lub usługowej. Taka sytuacja zachodzi m.in. w przypadku zakładów ceramicznych, w których w ramach podstawowego procesu produkcyjnego jakim jest przerób surowca ceramicznego, formowanie wyrobów ceramicznych, ich suszenie oraz wypalanie prowadzony jest odzysk wybranych rodzajów odpadów innych niż  niebezpieczne, głównie z grupy 10, polegający na ich zastosowaniu w procesie przerobu surowca i dodatków do niego oraz następnie formowania wyrobów. Odpady takie jak np. odpady o kodach 100101, 100180, 101208 (ten ostatni po uprzednim zmieleniu na mączkę  ceglaną) są  stosowane jako dodatki do masy ceramicznej i w sposób trwały łączone na etapie przerobu z surowcem ceramicznym (z gliną) po czym finalnie tworzą  jednolitą  masę  formierczą, z której jest produkowany wyrób ceramiczny, następnie suszony i wypalany. W wielu zakładach ceramicznych odpad o kodzie 101208 jest przetwarzany samodzielnie poprzez jego mielenie w instalacjach młynowych na mączkę  ceglaną, która stanowi następnie pełnowartościowy wyrób. Są  także zakłady, w których odpady o kodzie 150103 stanowiące uszkodzone opakowania z drewniane są  poddawane odzyskowi jako element paliwa zasilającego piece kręgowe Hoffmana na etapie i rozpalania. Przykładów odpadów poddawanych odzyskowi w zakładach ceramicznych jest oczywiście więcej. Odpady w postaci popiołów oraz żużli zostały w ramach ostatniej nowelizacji ustawy zwolnione z obowiązku zabezpieczenia roszczeń  (art. 48a ust. 2 pkt 3). Zatem najszerzej stosowana kategoria odpadów nie stanowi już  w tym kontekście kłopotu — mowa o odpadach tj. 100101 czy 100180. Niemniej jednak wciąż  istnieje grupa odpadów, które wymagają  takiego zabezpieczenia, co w naszej ocenie przy skali i charakterystyce prowadzonych procesów przetwarzania jest nieracjonalne. 

Nieco inaczej wygląda problematyka zabezpieczania roszczeń  w przypadku rekultywacji wyeksploatowanych wyrobisk górniczych czyli przetwarzania odpadów polegającego na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych. Obowiązek ten wynika z art. 48a ust. 3a 
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ustawy i jest niezwykle ważny szczególnie dla branży ceramicznej, gdyż  na potrzeby prowadzonej dzielności podstawowej związanej z produkcją  wyrobów ceramicznych praktycznie każdy zakład ceramicznych posiada własną  kopalnię  surowca, którą  zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego zobowiązany jest poddać  prędzej lub później rekultywacji. Tutaj proces przetwarzania polega najczęściej na umieszczaniu odpadów w wyrobiskach w ramach procesu ich rekultywacji, co następuje zgodnie z wymogami oraz warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U.2015.796). Wynika to z faktu, że zdecydowana większość  kopalni znajduje się  na gruntach rolnych (dominujących w topografii polskich gmin), co z kolei skutkuje wymogiem przywrócenia tych terenów po zakończeniu eksploatacji do pierwotnego stanu i powrotnego nadania im przydatności rolnej. Z uwagi na znaczne kubatury wyrobisk poddawanych rekultywacji zastosowanie do ich wypełnienia innych materiałów niż  odpady odgraniczałoby możliwość  realizacji procesu, podnosiłoby wydatnie koszty prac oraz znacznie wydłużyłoby w czasie proces rekultywacji. 
W ciągu roku przedmiotem przetwarzania w instalacjach i urządzeniach w przypadku przeciętnego zakładu ceramicznego są  ilości odpadów nie przekraczające zazwyczaj łącznie kliku tysięcy Mg, w tym kilkadziesiąt do kilkuset Mg odpadów wytwarzanych w danym zakładzie. Najczęściej są  to w całości odpady niepalne z grupy 10. Natomiast w przypadku wypełniania odpadami wyrobisk poeksploatacyjnych przedmiotem odzysku w skali roku są  znacznie większe ilości — od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy Mg rocznie w zależności od wielkości wyrobiska oraz dostępności odpadów. Są  to także odpady inne niż  niebezpieczne, głównie z grup 01, 09, 10, 17,19 i 20. 
Objęcie obowiązkiem zabezpieczenia roszczeń  odpadów w w/w warunkach prowadzenia ich przetwarzania należy uznać  za niezasadne. Po pierwsze wprowadzony obowiązek zabezpieczania roszczeń  przy przetwarzaniu odpadów w instalacjach i urządzeniach, a także wprowadzony czy też  uściślony od września br. obowiązek zabezpieczania roszczeń  przy przetwarzaniu odpadów polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystanie przekształconych stanowi poważne wyzwanie dla najmniejszych podmiotów. Zgodnie z uzasadnieniem projektu nowelizacji ustawy z 2018 r. (druk sejmowy nr 2661 prac Sejmu RP VIII kadencji) w myśl przepisów UE zabezpieczenie roszczeń  wymagane jest jedynie w odniesieniu do obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A oraz składowisk odpadów (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/31/WE w sprawie składowisk odpadów oraz dyrektywa 2006/21/WE w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniająca dyrektywę  2004/35/WE), a także w przypadku transgranicznego przemieszczania odpadów oraz gospodarowania zużytym sprzętem (Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Jedynie w przypadku dwóch państw (Szwecja i Norwegii) wskazano szerszy zakres obowiązujących krajowych regulacji wymagających zabezpieczenia roszczeń, choć  w przypadku tych państw skandynawskich powszechnie znane jest silne kładzenie nacisku na rozwiązania mocno wspierające ekologię. Wskazując powyższe należy rozumieć, że przyjmując za imperatyw ustawodawstwo wspólnotowe zabezpieczenie roszczeń  winno obejmować  obszary gospodarowania odpadami obejmujące unieszkodliwianie odpadów wydobywczych kategorii A oraz składowanie odpadów inne niż  czasowe magazynowanie odpadów przed ich przekazaniem innym podmiotom do zagospodarowania lub przed poddaniem ich właściwemu przetworzeniu, a także działalność  związaną  z transgranicznym przemieszczaniem odpadów oraz związaną  z gospodarowaniem odpadami w postaci zużytego elektrosprzętu. Natomiast pozostałe zakresy gospodarowania odpadami w zakresie objęcia obowiązkiem zabezpieczenia roszczeń  
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stanowią  samodzielną  krajową  inicjatywę. Po drugie brak jest powiązania pomiędzy zdarzeniami stanowiącymi motywację  wprowadzonych zmian (prowadzenie gospodarowania odpadami z naruszeniem wymogów ustawy skutkujące gromadzeniem ponadnormatywnych ilości odpadów palnych oraz masowymi pożarami miejsc magazynowania tych odpadów), a gospodarowaniem odpadami niepalnymi lub głównie niepalnymi, na mała skalę  oraz odpadami powstającymi w miejscu prowadzenia ich odzysku. Po trzecie natomiast określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń  (Dz.U.2019.256) stawki dla poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w tak nieprzemyślany sposób, Ze nawet przy niezbyt dużej skali 
prowadzonego procesu przetwarzania odpadów w instalacjach lub urządzeniach oraz 
uwzględniając zwolnienie z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia roszczeń  określone 
w art.48a ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy kwoty zabezpieczenia wymagane do ustanowienia wynoszą  po kilkadziesiąt tysięcy złotych, zaś  w przypadku przetwarzania poza instalacjami polegającego na wypełnianiu wyrobisk poeksploatacyjnych „szybują" do niebagatelnych kwot wynoszących od kilkuset tysięcy złotych do ponad miliona złotych. Dla małych podmiotów mających status mikro- lub małych przedsiębiorców w pierwszym przypadku są  to bardzo duże obciążenia, w drugim zaś  przypadku obciążenia nierealne do poniesienia w postaci depozytu. Pozostaje wyłącznie zabezpieczenie w postaci polisy, lecz tutaj jest również  trudność, gdyż  na chwilę  obecną  w grę  wchodzą  wyłącznie dwa podmioty oferujące takie polisy, zaś  roczne składki z tego tytułu są  również  wysokie. 

Uwzględniając powyżej przedstawione okoliczności postulujemy rozważenie zmian w jednym z następujących kierunków: 
uzupełnienie przepisu art. 48a ust. 2 o punkt wyłączający spod obowiązku 
zabezpieczenia roszczeń  także odpady niepalne, lub 
uzupełnienie przepisu art. 48a ust. 2 o pozycję  wyłączającą  spod obowiązku 
zabezpieczenia roszczeń  odpady, które zostały wytworzone w miejscu prowadzenia 
procesu przetwarzania, lub 
dodanie do art. 48a osobnego ustępu wprowadzającego minimalną  cezurę  ilości 
odpadów poddawanych przetwarzaniu, do uzyskania której nie zachodzi obowiązek 
zabezpieczenia roszczeń  bez względu na rodzaj przetwarzanych odpadów, pod 
warunkiem, ze są  to odpady inne niż  niebezpieczne; w tym przypadku postulujemy 
określenie granicznej ilości na 5000 Mg/rok. 

W naszej ocenie w przypadku najmniejszych podmiotów, tym bardziej w przypadku 
podmiotów z branży produkcji wyrobów ceramicznych, które prowadzą  także procesy 
przetwarzania odpadów brak jest przesłanek przemawiających za obejmowaniem ich tak 
restrykcyjnymi i skierowanymi do największych podmiotów zajmujących się  
gospodarowaniem odpadami rozwiązań, jakie wprowadzone zostały w ustawie o odpadach. 
Jesteśmy przekonani, Ze kryteria te znajdują  swoje uzasadnienie także w przypadku szeregu 
małych podmiotów z innych branż. Wskazane wyżej propozycje rozwiązań  nie niosą  za sobą  
ryzyka, zaś  doświadczenia związane z dotychczas realizowanymi procesami przetwarzania 
odpadów w najmniejszych instalacjach i urządzeniach nie dają  podstaw do twierdzeń, iż  
liberalizacja wymagań  prawnych w tym zakresie może przynieść  negatywne konsekwencje, 
bo takich skutków nie obserwowano w tej grupie podmiotów przed nowelizacją  ustawy, 
a należy wskazać, że podmioty te prowadziły w znacznej części procesy przetwarzania 
odpadów w oparciu o wymagane i posiadane do niedawna pozwolenia zintegrowane. 
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Odnośnie prowadzenia monitoringu magazynowych odpadów przeznaczonych do przetwarzania 
Wymóg ten obejmuje aktualnie każdego posiadacza odpadów obowiązanego do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzącego magazynowanie odpadów, z wyjątkiem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a. Techniczne uwarunkowania i wymogi realizacji tego obowiązku określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U.2019.1755), które zacznie obowiązywać  od 17 grudnia br. Wskazany wymóg podobnie jak zabezpieczenie roszczeń  również  należy ocenić  jako kłopotliwy, kosztowny w uruchomieniu, mało zasady przy niewielkiej skali prowadzonej działalności związanej z przetwarzaniem odpadów, a w niektórych przodkach jako trudny do wdrożenia obowiązek. 

Pomijając wymagania techniczne dotyczące jakości zapisu, archiwizowania nagrań  z monitoringu, zapewnienia ich udostępnienia na bieżąco lub na żądanie organów, to zgodnie z §2 rozporządzenia w przypadku magazynowania odpadów poddawanych przetwarzaniu na terenie o powierzchni mniejszej niż  2 ha monitoringiem należy objąć  całą  powierzchnię  magazynowanych lub składowanych odpadów, drogi dojazdowe znajdujące się  w miejscu magazynowania lub składowania odpadów, do odległości 15 m od krawędzi zewnętrznej magazynowanych lub składowanych odpadów, a także pas zewnętrzny otaczający magazynowane lub składowane odpady o szerokości 5 m, a w przypadku gdy podmiot obowiązany do prowadzenia systemu kontroli posiada tytuł  prawny do pasa o szerokości mniejszej niż  5 m - pas zewnętrzny otaczający magazynowane lub składowane odpady w zakresie, w jakim podmiot obowiązany do prowadzenia systemu kontroli posiada tytuł  prawny do tego pasa. Spełnienie tego wymogu w przypadku zakładu, którego głównym celem jest produkcja materiałów budowlanych, a zatem jest wyposażony w rozległą  infrastrukturę  (piec, suszarnie, obiekty infrastruktury uzupełniającej), zaś  miejsca magazynowania odpadów poddawanych przetwarzaniu są  rozlokowane nie na otwartym terenie, lecz pomiędzy tą  infrastrukturą, na obszarze całego zakładu, nie zaś  w jednym miejscu (co w zasadzie jest standardem w przypadku małych cegielni) jest niemożliwe do zrealizowania za pomocą  jednej kamery. W takim przypadku konieczny jest montaż  systemu składającego się  z co najmniej kilu kamer. Zachodziła będzie także konieczność  w perspektywie czasowej dostosowania pomieszczenia, w którym będą  przechowywane nośniki z nagraniami monitoringu do wymagań  w zakresie odporności ogniowej, co także w przypadku małych podmiotów stanowiło będzie wyzwanie. 
Odrębnym zagadnienie jest prowadzenie monitoringu na obszarze wypełnianego odpadami wyrobiska poddawanego rekultywacji. Co do zasady w procesach tych nie występuje etap magazynowania odpadów przed ich poddaniem odzyskowi, lecz są  one bezpośrednio lokowane w wyrobisku. Niemniej jednak znane są  przypadki, kiedy ze względów technicznych lub technologicznych konieczne jest magazynowanie odpadów przed ich umieszczeniem w wyrobisku, co wiąże się  najczęściej z zapakowaniem dostarczanych odpadów w opakowania zbiorcze np. big — bag oraz koniecznością  ich wstępnego rozładunku, a następnie sukcesywnego umieszczania w wyrobisku poprzez systematyczne wysypywanie z jednostkowych opakowań. Okres takiego magazynowania trwa od kilku godzin do kilkunastu dni. O ile wyrobisko podawane rekultywacji sąsiaduje bezpośrednio z zakładem produkcyjnym istnieją  techniczne możliwości zapewnienia monitoringu dla wskazanego procesu magazynowania odpadów. Lecz często wyrobisko takie jest oddalone do zakładu o co najmniej kilka kilometrów i jest położone z dala od wszelkich terenów zabudowanych. 
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Pojawia się  zatem pytanie, jak w takich przypadkach można zapewnić  wykonanie obowiązku monitoringu zgodnie z określonymi wymaganiami technicznymi pomijając już  samą  zasadność  tego procesu. 
Podobnie jak w przypadku zabezpieczania roszczeń, tak i w przypadku wymogu prowadzenia monitoringu miejsc magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania nie widzimy uzasadnienia do obejmowania tym obowiązkiem wszystkich podmiotów co do zasady. Po pierwsze skoro nie istnieje generalny obowiązek monitorowania odpadów wytwarzanych w instalacjach, to brak jest przesłanek do obejmowania tym obowiązek odpadów przewidzianych do przetwarzania na terenie tego samego zakładu, szczególnie gdy są  to te same rozdaj odpadów, odpady niepalne, odpady wytworzone przez podmiot prowadzący proces przetwarzania, wreszcie odpady w ilościach nie przekraczających racjonalnych wielkości np. obligujących do uzyskania zezwolenia na wytwarzanie odpadów. Po drugie kierując się  ratio legis nowelizacji ustawy także i w przypadku obowiązku monitorowania miejsc magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania brak jest uzasadnienia do objęcia tym obowiązkiem wszystkich przypadków, szczególnie zaś  najmniejszej grupy podmiotów, skoro nie mamy w ich przypadku do czynienia ani z odpadami wydobywczymi, ani z przygotowaniem do procesu składowania odpadów, ani też  z elektroodpadami. Co więcej nie są  to w zdecydowanej większości nawet odpady palne, a więc ta kategoria odpadów, która leżała u podstaw podjęcia prac and nowelizacją  przepisów. Po trzecie zaś  w przypadku najmniejszych podmiotów, w szczególności zaś  w przypadku podmiotów z grupy producentów materiałów budowlanych wprowadzenie obowiązku monitorowania miejsc magazynowania wybranych rodzajów odpadów jest nałożeniem na nie nieproporcjonalnego obowiązku nająć  na uwadze skalę  i zakres prowadzonego procesu oraz rodzaj przetwarzanych odpadów, a także procesy przetwarzania, zaś  w jednostkowych przypadkach będzie to obowiązek wręcz niemożliwy do spełnienia ze względów czysto technicznych. 

Uwzględniając powyżej przedstawione okoliczności postulujemy rozważenie zmiany w następującym kierunku: 
zmiana treści art. 25 ust. 6j na następującą: „Przepisów ust. 6a-6i nie stosuje się  do popiołów, żużli, gipsów, fosfogipsów i wydobytej w trakcie robót budowlanych niezanieczyszczonej gleby lub ziemi, pozostałych odpadów będących odpadami niepalnymi, a także wszystkich odpadów poddawanych przetwarzaniu w miejscu ich wytworzenia". 

Proponowane wyżej rozwiązanie stanowi w ocenie Zrzeszenia racjonalne wyłącznie obowiązku monitorowania miejsc magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania we wszystkich przypadkach, gdy obejmuje odpady nie stanowiące ryzyka, nie uzasadniające wdrożenia procesu monitorowania oraz dające możliwość  uniknięcia tej procedury w tych przypadkach, gdy będzie to po prostu niewykonalne. Proponowane rozwiązanie w naszej ocenie wychodzi także naprzeciw racjonalności i adekwatności co do nakładanych wymagań  i obowiązków ujmując zarówno ich uciążliwość  ale i zasadność  wdrożenia z jednej strony, jak i skalę  i ryzyka związane z procesami, których środki te mają  dotyczyć. 

Jednoznacznie należy wskazać, że dotychczasowe rozwiązania obowiązujące przeszło rok w obszarze monitorowania i zabezpieczania gospodarowania odpadami są  przedmiotem powszechnej krytyki za ich niedostosowanie do realiów i nadmierną  nieadekwatność. Praktyka stosowania wskazuje, że realne ostrze zmian skierowane zostało nie w te podmioty, które prowadziły nieuczciwe działania i przynosiły szkody dla środowiska, lecz wobec 
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uczciwych przedsiębiorców, często będących relatywnie lub rzeczywiście małymi 
podmiotami, realizujących legalne i zgodne z prawem oraz wymaganiem ustawy działania. 
Zatem brak dalszych reakcji ze strony Ministerstwa oraz utrzymywanie aktualnego złego 
stanu prawnego będzie skutkowało — i jest to dość  powszechna opinia panującą  w środowisko 
podmiotów związanych z gospodarowaniem odpadami — pogłębianiem się  trudności w tym 
obszarze oraz kłopotami z dostosowywaniem się  do wymogów zmienionych przepisów, 
a finalnie może skutkować  rezygnacją  przez znaczną  cześć  tych podmiotów z kontynuowania 
prowadzonych dotychczas działań  w zakresie przetwarzania odpadów. A to z kolei — i taką  
mamy obawę  — przyniesie skutek poszerzenia się  ponownie szarej strefy w obrocie 
i gospodarce odpadami skutkującej samymi negatywnymi konsekwencjami dla środowiska. 

Dlatego też  mając na względzie powyższe okoliczności liczymy na wnikliwą  analizę  
przedstawionych w niniejszym wystąpieniu zagadnień  oraz podjęcie przez Ministerstwo 
środowiska niezwykle pilnych na ten moment działań  w zakresie wskazanych zagadnień. 

Z poważaniem: 
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