Warszawa, 24 marca 2020 r.
KL/125/74/DG/2020

Pani
Jadwiga Emilewicz
Minister Rozwoju

Szanowna Pani Minister,
W nawiązaniu do konsultacji pakietu projektów ustaw o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wraz z uzasadnieniem i OSR, Konfederacja
Lewiatan przedstawia, w załączeniu, dodatkowe postulaty związane z funkcjonowaniem branży
odpadowej.

Z poważaniem,
Maciej Witucki
Prezydent Konfederacji Lewiatan

Do wiadomości
Pan Michał Kurtyka – Minister Klimatu

Dodatkowe uwagi do projektu projektów ustaw o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wraz z uzasadnieniem i OSR.

Uwagi do art. 11b i 11c projektu ustawy (selektywna zbiórka odpadów):
W zakresie art. 11b i art. 11c regulacja ustawowa wymaga uzupełnienia. Należy podkreślić,
że zawieszenie selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów musi mieć charakter ekstraordynaryjny
i wojewoda nie może go stosować w sposób dowolny. Warunki wydania decyzji przez wojewodę
powinny być bardziej precyzyjne (ograniczone). Otóż zawieszenie selektywnej zbiórki i przetwarzania
odpadów i kierowanie ich bezpośrednio do spalania lub na wysypiska (składowania) uniemożliwi
osiągnięcie poziomów recyklingu dla odpadów komunalnych i znajdujących się wśród nich odpadów
opakowaniowych z danego terenu. Projekt nie zawiesza jednak w takim przypadku obowiązku realizacji
poziomu recyklingu, ani dla odpadów komunalnych przez samorządy, ani opakowaniowych przez
wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek. W przypadku objęcia przez
wojewodę/wojewodów takim zarządzeniem terenu, na którym generowane są znaczące ilości odpadów
komunalnych niemożliwym będzie realizowanie ww. obowiązków. Przepis ten powinien zostać
uzupełniony o stosowne zapisy wyłączające.
Dodatkowy przepis - odpady komunalne:
Należy wprowadzić dodatkowe rozwiązanie odnoszące się do odpadów komunalnych w kontekście osób
objętych kwarantanną:
„Art. Xx.
1. W przypadku, kiedy daną osobę obejmuje się kwarantanną lub nadzorem
epidemiologicznym, osoba ta jest zobowiązana do natychmiastowego zaprzestania sortowania
odpadów komunalnych.
Wszystkie odpady wytworzone w gospodarstwie domowym, w którym przebywa taka osoba należy
umieszczać w pojemniku dla odpadów zmieszanych. Dodatkowo worek z odpadami powinien zostać
zawiązany, umieszczony w dodatkowym worku i tak wyrzucony do zbiorczego pojemnika z odpadami
zmieszanymi.
2. Wszystkie używane środki higieniczne, wytwarzane obecnie w gospodarstwach domowych, w tym
maski, rękawiczki powinny trafiać do odpadów zmieszanych.”
Uzasadnienie:
Bieżąca sytuacja stawia operatorów zbierających odpady oraz pracowników instalacji do przetwarzania
odpadów, a w szczególności operatorów sortowni odpadów z selektywnej zbiorki, którzy ręcznie sortują
opakowania przeznaczone do recyklingu, w sytuacji możliwego zarażenia się COVID-19.
W oparciu o doświadczenia Włoch, gdzie stosują się teraz opisane powyżej zasady, należy zadbać
o poinformowanie mieszkańców, jak mogą zabezpieczyć innych przez ryzykiem rozprzestrzenienia się

wirusa. Wprowadzenie tego rozwiązania powoduje, że mieszkańcy dotknięci COVID-19 muszą czasowo
zrezygnować z sortowania odpadów, w szczególności z sortowania odpadów opakowaniowych, aby
uniknąć potencjalnego zarażania operatorów podczas kolejnych etapów procesu sortowania odpadów.
Ponadto, przepis wprowadzający obowiązek wyrzucania wszystkich środków higienicznych, masek,
rękawiczek do odpadów zmieszanych, pozwoli na ujednolicenie informacji i minimalizowanie
potencjalnego ryzyka pojawienia się odpadów potencjalnie zakaźnych w odpadach segregowanych.

Uwagi do art. 15a projektu ustawy (propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości):
Zwracamy uwagę, że propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości w art. 15a obejmuje bieg terminów
przewidzianych przepisami prawa cywilnego i administracyjnego. Można wiec zakładać, że obejmuje
jedynie terminy procesowe. Podobna regulacja powinna objąć niektóre terminy materialno – prawne
(terminy „ważności” lub obowiązywania określonych decyzji), co do których jest spór czy są terminami
zawitymi, a w szczególności wynikające z ustawy – Prawo budowlane (art. 37 ust. 1), których nie
kwalifikuje się jako termin procesowy, a tym samym nie ma możliwości ich przedłużania w drodze
zwykłych dostępnych aktualnie środków procesowych. Przepis ten przewiduje wygaśniecie pozwolenia
pozwolenie na budowę w sytuacji gdy, w tym okresie nie rozpocznie się budowa (art. 37 ust. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
Podobny problem dotyczy także przedłużania „ważności” decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
dla których by decyzja mogła posłużyć do występowania o kolejne decyzje inwestycyjne w okresie
przekraczającym 6 lat od daty jej udzielenia ( max. w okresie 10 lat), musi uzyskać taką aprobatę organu
w drodze odrębnego postanowienia. W razie baku takiego stanowiska decyzja środowiskowa staje się
niejako bezużyteczna i zgodnie z przepisami należy ubiegać się o nową, co w przypadku przedsięwzięć
znacząco oddziałujących na środowisko może wiązać się procedurą trwająca od kilku miesięcy do kilku
lat (art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Dodatkowe propozycje, istotne dla wielu branż produkcyjnych:
1.

Olbrzymia większość odbiorców przemysłowych w Polsce, w umowie z PGNiG, jest związana
zapisem o tym, że jeżeli nastąpiła zakup gazu w cenie stałej, a nie odbieramy określonej ilości, to
należy zwrócić PGNiG różnicę pomiędzy rynkiem, a kontraktem. W przypadku wstrzymania
produkcji (czego nie można wykluczyć), firmy mają do oddania ogromne kwoty w formie kary za
nieodebranie gazu. W umowach z PGNiG są wprowadzone zapisy, których nie da się negocjować.
Odbiorcy mają wpisane poziomy Take or Pay, gdzie deklarują ile co najmniej rocznie gazu odbiorą.

2.

Należy wprowadzić zniesienie płacenia za moce zamówione w gazie do PSG i Gaz System. Firmy już
teraz ograniczają produkcję, a być może będą zmuszone całkowicie się wyłączyć, przy konieczności
płacenia za moce.

3.

Pomoc dla firm prywatnych dostarczających energię do odbiorców końcowych. Niemal na pewno
pojawią się bardzo duże przestoje w płatnościach. Państwo powinno pomóc dostawcom, aby nie
byli zmuszeniu odcinać dostaw.

4.

Należy rozważyć odgórne wydłużenie terminów płatności za gaz i energię dla przemysłu. Teraz
w dalszym ciągu fabryki działają, ale nie mają często jak sprzedać towarów (słabnący eksport,
ograniczenia w sprzedaży na terenie kraju).

5.

Przywrócenie darmowych uprawnień dla branż, które go ostatnio utraciły i odwrócenie zmian
planowanych w rozporządzeniach o zmianach w systemie przyznawania darmowych uprawnień do
emisji CO2.

Konfederacja Lewiatan, KL/125/74/DG/2020

