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Dobra zmiana?
Przeprowadzane w ekspresowym tempie zmiany w ustawie o odpadach wzbudziły wiele emocji
po stronie przedsiębiorców. Do opinii publicznej został wysłany jasny komunikat: nowe przepisy
wymierzone są w „mafię śmieciową”. Kto zatem będzie sprzeciwiał się zmianom? W powszechnej
opinii ten, dla którego patologia w gospodarce odpadami jest korzystna, bo sam czerpie z niej zyski.
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przewodniczący Rady Programowej

I choć modyfikacja przepisu, nakładająca obowiązek po-
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