
/H I  / /1A (i1- 

SEKRETARZ STANU IMINISTE:.0.;Tv,/k) ()DOW.;s 

SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW o 
KANCELAkL4 OGÓLNA 

2019 -03- 4 
Michał  Dworczyk 

Warszawa, dnia4 17 marca 2019 r. 

BPRM.216.(4 .2,22019.JG (2) 

101 NI 
RPW/16830/2019 P 
Data:2019-03-14 

Pan 
Henryk KOWALCZYK 
Minister Środowiska 

w załączeniu przesyłam, według kompetencji, skierowane do Prezesa Rady Ministrów 
Pana Mateusza Morawieckiego pismo 

 z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wykreślenia z ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw zapisów 
niekorzystnych dla odlewnictwa. 

Uprzejmie proszę  o udzielenie odpowiedzi Zainteresowanym, z kopią  do wiadomości 
Prezesa Rady Ministrów. 

Szefa Kance 
w zastępstwie 

ni P  dy Ministrów 

Paweł  Szro 
Sekretarz Stidk  

Zastępca Szefa Kancelarii Preze a R Ministrów 
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Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Kraków, 07.03.2019 r. 

KPRM 

IIA111111112ijij 

Prezes Rady Ministrów 
Rządu Rzeczpospolitej Polskiej 
Szanowny Pan Mateusz Morawiecki 
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Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
Al. Ujazdowskie 1/3 
00-583 Warszawa 

W imieniu członków, osób fizycznych i osób prawnych, St
 zwracam si ę  z gorącą  prośbą  o spowodowanie wykreślenia z ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 
następujących zapisów, które dotyczą  odlewnictwa: 

Zapis zobowiązujący odlewnictwo, które używa do produkcji odlewów złomu ze 
stopów żelaza (żeliwo, staliwo), ze stopów metali nieżelaznych oraz topników, piasków 
kwarcowych, mineralnych spoiw organicznych, do wyposażenia składów oraz 
magazynów w instalacje „wizyjnego zapisu ich obrazu", 
Proszę  również  o wykreślenie dla wyżej wymienionych powierzchni, użytkowanych 
przez odlewnictwo, wymogu wyposażenia ich w instalacje „wizyjnego systemu 
kontroli". Wymogi takie zawiera projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska z 17 
stycznia 2019 roku, 
Trzecim problemem, który tworzy dla odlewnictwa kolejny niezasadny wymóg, jest 
zobowiązanie odlewnictwa do płacenia stawki 1 zł  za 1 Mg magazynowanych 
materiałów, na zabezpieczenie roszczeń  związanych z tym magazynowaniem 
(składowaniem). Wymóg ten wprowadza pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z 11 lutego 2019 roku. Wymóg ten powinien być  również  usunięty z wyżej 
wymienionego Zarządzenia. 

Prośbę  niniejszą  uzasadniam, jak następuje: 

a) Polskie odlewnie magazynują  swoje surowce (złom stalowy, żeliwny, metali 
nieżelaznych, złom obiegowy, surowce i materiały ceramiczne — piasek, cegła do 
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wymurówek, spoiwa do mas formierskich i rdzeniowych, śrut żeliwny lub stalowy do 
oczyszczania odlewów) na ogrodzonych powierzchniach na ich terenie, 
Używane do produkcji surowce są  nie palne i magazynowane (składowane) ich ilości 
nie przekraczają  zapasów na 1/2  roku — kilkaset Mg, 
Zwiększenie kosztu produkcji odlewów przez zwiększenie go o: 

Opłatę  na „zabezpieczenie roszczeń  za magazynowanie odpadów", 
Koszt zainstalowania, serwisowania i obsługi „wizyjnego systemu kontroli 
miejsca magazynowania lub składowania odpadów", 

znacznie obniży konkurencyjność  polskiego odlewnictwa, tym bardziej, że kupujący 
odlewy nie uznają  tego typu kosztów za uzasadnione. 

W związku z powyższym, jeszcze raz gorąco proszę  o spowodowanie zajęcia się  
powyższymi problemami, które bez uzasadnienia będą  zwiększały koszty produkcji 
odlewniczej, zmniejszając konkurencyjność, kreatywność, możliwość  inwestowania i poprawę  
plac załóg. 

Z nadzieją, że Szanowny Pan Premier podobnie jak w sprawie podwyżek cen energii 
elektrycznej podejmie stosowne, skuteczne działania, które zapobiegną  niepotrzebnemu 
obciążaniu odlewnictwa, a może i innych branż, merytorycznie zbędnymi kosztami, proponuję  
włączenie naszych specjalistów w rozwiązywanie tych problemów, pozostając 


