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Dotyczy: Zwolnienia przedsiębiorców zajmujących się  zagospodarowaniem odpadu 
tekstylnego z konieczności zabezpieczenia roszczeń. 

W nawiązaniu do naszej rozmowy z dnia 7 lipca 2019 r. w Pułtusku Zarząd Krajowej Izby 
Gospodarczej Tekstylnych Surowców Wtórnych zwraca się  do Pana Ministra o zwolnienie 

przedsiębiorców zajmujących się  zagospodarowaniem odpadu tekstylnego z konieczności 
zabezpieczenia roszczeń. 
Nabywane przez naszą  branżę  odpady stanowią  dla wszystkich kupujących pozycję  
bilansową  jako „aktywa". Za odpad tekstylny przedsiębiorcy płacą  spore kwoty, co 
powoduje, że „towar' ten należy chronić  i zabezpieczyć  przed zniszczeniem. 
W wyniku sortowania odpad zmienia status na produkt handlowy. Po przesortowaniu na 
poszczególne asortymenty lub frakcje (bawełna, wełna, trykot, jeans itp.) otrzymywany jest 
produkt, który podlega dalszej odsprzedaży. Może być  również  wykorzystany jako surowiec 
wtórny do dalszej produkcji lub stanowić  komponent dla zupełnie innego produktu. 
Odpad tekstylny zaszeregowany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 
w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń  do odpadów palnych magazynowanych 
selektywnie, podlega zaostrzonym przepisom przeciwpożarowym w stopniu wystarczającym. 

Spełnienie wymogów bezpiecznego magazynowania odpadu celem uniknięcia pożaru 
powinno być  wystarczającym warunkiem dopuszczającym obiekt/magazyn do użytku. 
Zgodnie z art.48a ustawy o odpadach: 
ust. 1 posiadacz odpadów jest zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń  w 

wysokości pokrycia kosztów wykonania zastępczego. 
ust. 4 zabezpieczenie roszczeń  może mieć  formę  depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji 
ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej. 

Depozyt powoduje zamrożenie kapitału obrotowego firmy, a odsetki od kapitału na rachunku 
są  niższe od poziomu prognozowanej inflacji. 
Banki standartowo udzielają  gwarancji bankowej na okres 1 roku. Uzyskanie gwarancji 5-
letniej wymaga ustanowienia zastawu np. na nieruchomości. Wnioskując o wydanie decyzji 
na gospodarowanie odpadami przez okres 10 lat, termin ten nie pokrywa się  z czasokresem 
gwarancji bankowej (5 lat). 
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Towarzystwa ubezpieczeniowe nie stworzyły jeszcze produktu, który spełniałby wynikający z 

ustawy obowiązek zabezpieczenia roszczeń. 
Pragniemy również  zwrócić  uwagę  na fakt, że w naszej branży pojęcie „maksymalnej 
łącznej masy wszystkich odpadów, które mogą  być  magazynowane o okresie roku" — nie 
występuje. 
Przykładowo średni wskaźnik rotacji towaru w firmach wynosi 30 — 45 dni. Nie mota w 

żaden sposób określić  takiej ilości towaru, który zalegałby na magazynie ponad rok, której to 

informacji wymagają  urzędnicy w starostwach. 

Z punktu widzenia naszej branży i przytoczonych powyżej informacji niezwykle istotne 

byłoby wprowadzenie do ustawy o odpadach przepisu, który zwalniałby z obowiązku 

zabezpieczenia roszczeń  podmioty, które we własnym zakresie prowadzą  odzysk 
pozyskanych (kupionych) odpadów lub wprowadzenie, w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń, takiej samej stawki 
dla odpadu tekstylnego jaką  ma złom. 

Zwracamy się  do Pana Ministra o spotkanie w celu dania nam możliwości zaprezentowania 

naszego stanowiska, jak również  wyjaśnienia szczególnej pozycji przedsiębiorców 

zajmujących się  72gospodarowaniem odpadu tekstylnego. Odpad tekstylny nie jest długo 

magazynowany, bowiem szybko podlega posortowaniu i zagospodarowaniu, w wyniku czego 

zmienia się  w towar oraz, będąc już  produktem handlowym, przynosi zwrot nakładów, 

wypracowując zysk dla firm. 


