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Dotyczy: rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek
zabezpieczenia roszczeń
- projekt z dnia 2.08.2018 r.
Szanowny Panie Ministrze,
Novago Sp. z o.o. popiera zmiany przepisów mających na celu zapobieganie
rozrostowi procederów przestępczych w gospodarce odpadami. Jednakże, nowe,
zaostrzone reżimy gospodarowania odpadami powinny w możliwie najmniejszym
zakresie ograniczać prowadzenie legalnej działalności gospodarczej przez
rzetelnych przedsiębiorców i jedynie w uzasadnionym wymiarze zwiększać koszty
prowadzenia tej działalności.
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek
zabezpieczenia roszczeń stanowiący wykonanie upoważnienia zawartego w art.
48a ust. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r.
poz. 992, 1000 i...) wprowadza zbyt restrykcyjne i nieuzasadnione kwoty stawek
zabezpieczenia roszczeń za 1 Mg magazynowanych odpadów, mające ostatecznie
służyć pokryciu ewentualnych przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów czy
też negatywnych skutków w środowisku powodowanych przez możliwe do
zaistnienia zdarzenia związane z magazynowaniem odpadów.
W szczególności należy mieć na uwadze odpady inne niż niebezpieczne,
w
postaci
zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z
przetworzenia odpadów komunalnych, dla których to kwota zabezpieczenia
roszczeń została ustalona na poziomie 750 zł/Mg.
W naszym uznaniu kwota zaproponowania w projekcie rozporządzenia w sprawie
sposobu obliczania wysokości zabezpieczenia roszczeń, datowanym na dzień 6
czerwca 2018 r. tj. 300 zł/Mg całkowicie wypełni założenia dla jakiej ta
kwota została ustanowiona.
Zaproponowana kwota w postaci 750 zł/Mg jest absolutnie nieadekwatna (koszt
przyjęcia ww. odpadów jest co najmniej dwa razy niższy) i doprowadzi do
powstawania znacznych dodatkowych kosztów po stronie przedsiębiorców, które
zrodzą się np. z prowizji niezbędnych do uiszczenia ubezpieczycielom.
Kolejno, koszty obowiązku utrzymania zabezpieczenia przez cały okres
posiadania uprawnienia do magazynowania odpadów może wpływać na generalne
koszty przetwarzania odpadów, ponoszonych zresztą w ostatecznym rachunku
przez mieszkańców i innych wytwórców odpadów.
Ponadto,
zaproponowane
przez
ustawodawcę
rozwiązania
technicznoorganizacyjne w postaci konieczności posiadania wizyjnego systemu kontroli,
konieczności sporządzania operatu przeciwpożarowego,
kontroli w zakresie
ochrony przeciwpożarowej jak i nadanie nowych uprawnień kontrolnych organom
Inspekcji Ochrony Środowiska są w naszym uznaniu dostatecznie skutecznymi
rozwiązaniami mającymi na celu przeciwdziałania
rozrostowi procederów
przestępczych w gospodarce odpadami.
Mając na uwadze powyższe jeszcze raz podkreślamy nieuzasadnione obostrzenie
w postaci zbyt wysokich stawek zabezpieczenia roszczeń za 1 Mg magazynowanych
odpadów postulując racjonalne podejście do wysokości ich ustalenia.

