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Pan
sławomir Mazurek
Minister środowiska

sK/au08/żot6
Dotyczy: Projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości opłaty stałej za brak sieci oraz stawki opłaty za
brak sieci.
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StowarzyszenieKomisów.pl zrzesza firmy importujące i sprzedające na terenie Polski
samochody uzywane, Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji reprezentujemy wprowadzających.

Stoimy na stanowisku, że firmy sprowadzające do 1000 aut rocznie nie powinny być objęte
obowiązkiem zapewnienia sieci recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ponieważ sytuacja
jaką mamy w chwili obecnej, naszym zdaniem wspiera ,,szarą strefę" w handlu sprowadzanymi
samochodami uzywanymi. Nowelizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
nałożyła na nas, wprowadzających nowe obowiązki, którymi nie została obarczona nasza nieuczciwa,
działająca w ,,szarej strefie" konkurencja. Przed wejściem w zycie noweli, wszyscy byli obarczeni
równą opłatą, Dziś obowiązek zapewnienia sieci recyklingu i wysokie opłaty za nie wywiązanie się z
wymogów ustawy spoczywają tylko na legalnie działających firmach importujących samochody.

Nie zgadzamy się z uzasadnieniem, ze wysokość opłaty stałej za brak sieci oraz stawki opłaty za
brak sieci zaproponowane w projekcie rozporządzenia zostały ustalone w takiej wysokości, aby
wysokość opłaty za brak sieci pozostała na poziomie podobnym do dotychczasowego. Firma która
wprowadziła w 2015 roku jeden samochód zapłaciła 500 zł opłaty recyklingowej, a zgodnie z

projektem rozporządzenia, w 2016 roku zapłaci 1ż.036 zł czyli ponad dwunastokrotnie więcej. Na
rynku jest wiele firm sporadycznie wprowadzających samochody, dla których handel samochodami
jest działalnością dodatkową. Firmy te sprowadzają tylko kilka aut rocznie i dla nich takie obciązenie
będzie bardzo dotkliwe.

Uważamy, że wprowadzenie tak wysokiej opłaty stałej za niezapewnienie sieci recyklingu
spowoduje zamknięcie mniejszych, dzisiaj legalnie działających firm i przeniesienie ich działalności do

,,szarej strefy".
Naszym zdaniem, projekt ten nie przyczyni się do wyeliminowania nielegalnych stacji

demontaźu, poniewaz te legalnie działające, w większości nie mają żadnych korzyści z wprowadzenia
nowel izacj i ustawy oraz proponowa nego rozporządze nia.

v-ce Prezes Zarządu

email: Maciej,Szymajda@StowarzyszenieKomisow.pl

www.StowarzvszenieKomisów.pI

telefon: 500 370 070


