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Zwracann si^ do Panstwa z apelem o ratowanie polskich, rodzinnych przedsiebiorstw 
dzialajgcych w branzy gospodarki odpadami w zwigzku z planowanym wprowadzeniem zamdwien in-
house w tym sektorze. 

W pismach, ktore kierowalismy do Panstwa, m.in. w ramach Podlaskiego Kiubu Biznesu, wielokrotnie 
zwracalismy uwag^ na katastrofaine skutki, ktore dla polskich, matych i srednich przedsiebiorstw 
prywatnych przyniesie wprowadzenie tych uregutowari. 

Jestem przekonany, ze wprowadzenie in-house w zakresie odbioru odpadow, bez zadnych 
mechanizmow korygujqcych, spowoduje duze szkody spoteczne, stanowic b^dzie naruszenie zasady 
uczciwej konkurencji i prowadzic do likwidacji naszych, budowanych latami, firm, a rynek zostanie 
zmonopolizowany przez spotki gminne. 

Dla wojewodztwa podlaskiego, juz dzis traktowanego jako „Polska B", spowoduje to ogromne straty. 
Wiele styszymy o zamiarach w^pierania naszego regionu w ramach zrownowazonego rozwoju kraju. 
Tymczasem, zamiast rozwijac przedsiebiorczosc, w obszarze gospodarki odpadami zapewne dojdzie 
do jej upadku. Dzis w naszym wojewodztwie ustuga odbioru odpadow w okoto 90-ciu procentach 
realizowana jest przez podmioty prywatne wytaniane w procedurze przetargu nieograniczonego. Co 
stanie si^ z tymi firmami po monopolizacji ustug przez samorzgdy? 

Zapewne w samym Biatymstoku wejscie w zycie procedowanych zmian zakonczy si^ katastrofq firm 
dziatajgcych na tym rynku. Obecnie ustuge odbioru odpadow komunalnych realizuj^ tu trzy firmy 
prywatne zatrudniajqce tqcznie okcrfo 600 osob. Ustawowe wyeliminowanie tych firm z mozliwosci 
ubiegania s\q o zamowienie spowoduje ich upadtosc, gdyz miasto Biaiystok zleci realizacje usiugi 
gminnej spoke „LECH". 
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W tej sytuacji apelujemy do Panstwa Senatorow o pochyfenie si^, w ramach izby refleksji, nad 
procedowanymi zmianami. Jesii ich zabiokowanie nie jest mozliwe, apelujemy o wprowadzenie 
poprawki do ustawy o utrzymaniu czystosci I porz^ku w gminach, tak by pozostawlc nam szanse 
na przetrwanie na rynku. 

Ta szans^ jest wyf̂ czenie spod wtadztwa gmin nienichomosci niezami^kalydi. Obecnie kwestia ta 
pozostawiona jest do decyzji rad gmin, ktore nierzadko podejmujg uchwate, w mysl ktorej oprocz 
nieruchomosci zamieszkatych takze te niezamieszkate (firmy, instytucje) obj^te sq systemem 
gminnym. Nadto, wtadze tych gmin, bt^dnie, ale w sposob dla siebie korzystny, rozszerzajqco traktuj^ 
definicje odpadu komunalnego, uznajgc, ze wszelkie odpady pochodz^ce np. z biur, centrow 
handlowych itp. sg odpadami komunalnymi, a wi^c pozostajqcymi pod wtadztwem gminy. Jest to 
oczywiscie nieuzasadnione i krzywdzgce zarowno dla nas — przedsiebiorcow prywatnych, ktorzy nie 
mogq na zasadach rynkowych obierac tych odpadow - jak i dla wytworcow tych odpadow, ktorzy 
narzekaj^ ze gmina ustala wysokie stawki, a terminy odbioru odpadow sq nieelastyczne, nie 
dostosowane do specyfiki dziatania ich firm i instytucji. 

DIatego wtasnie pozostawienie nieruchomosci niezamieszkatych na wolnym rynku ustug dato by nam 
mozliwosc przetrwania, powstata by bowiem nisza rynkowa, w ramach ktorej moglibysmy dziatac. 

Dotyczy to nie tyIko najwî kszych polskich mrast, ale takze rejonu Biategostoku, w ktorym, przy 
wprowadzeniu postulowanego rozwiqzania, bylibysmy w stanie pozyskiwac klientow. 

Zwracamy si^ zatem z gorgcym apelem do Panstwa Senatorow o wsparcie i wprowadzenie 
proponowanego wyzej rozwi^zania. Jest ono swoistym mechanizmem koryguĵ cym negatywne 
konsekwencje wprowadzenia in house dla przedsiebiorstw prywatnych w naszej branzy. Wiemy, ze 
formutujgc ten postulat nie prosimy o wiele. Prosimy jedynie o szans? na przetrwanie. 

Z wyrazami szacunku. 
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