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Zwracamy się do Państwa z prośba o pomoc w rozwiązaniu problemu, który dotyczy
około 20.000 firm z naszej branży oraz kilkuset tysięcy innych podmiotów gospodarczych,
wprowadzający do Polski samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, motocykle, rowery,
urządzenia i maszyny rolnicze oraz samoloty, w których znajdują się między innymi opony
pneumatyczne, oleje, smary i baterie. Problem dotyczy równiez kazdego przedsiębiorcy, który
na potrzeby własnej działalności sprowadzi któryś z wyzej wymienionych przedmiotów,

Od 24 stycznia 2018 r. zgodnie z art,49 ust. 1 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2aI8 r. poz.
21) został uruchomiony rejestr prowadzony przez Marszałka Województwa. Wszystkie nowe
firmy, które powstały po24 stycznia 2018 roku, zobowiązane są do dokonania wpisu do rejestru
przed rozpoczęciem działalności. Firmy, które rozpoczęły działalność przed 24 stycznia 2018
roku, maja na to 6 miesięcy. Za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru
lub za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku
z prowadzoną działalnością grozi kara od 1.000 zł do 1.000.000 zł.

Tutaj pojawia się pierwszy powazny problem. Mianowicie zeby uzyskać wpis, musimy
wypełnić formularz rejestrowy. W Dziale V, w tabeli nr 1- musimy podać markę baterii
i akumulatorów, które będą w sprowadzanych przez nas w przyszłości samochodach. Niestety
nie jesteśmy wstanie tego wypełnić ponieważ nie wiemy jakie to będą akumulatory i inne
baterie. W związku z tym nie możemy uzyskać wpisu, a co za tym idzie nie możemy prowadzić
dziala lności gospoda rczej,

Poza tym, niektóre Urzędy Marszałkowskie traktują wprowadzających pojazdy jako
wprowadzających równiez produkty w postaci opon, olejów, smarów araz baterii
i akumulatorów. Zgodnie z ich interpretacją, powinniśmy rozliczać się z opłaty produktowej.

Naszym zdaniem taka interpretacja jest błędna, poniewaz wszystkie firmy wprowadzające
do polski samochody, zgodnie z art 11a ustawy z dnia 27 maja 201,5 r. o zmianie ustawy
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw, mają obowiązek
zapewnić sieć recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, Większość z nas realizuje ten
obowiązek poprzez umowy podpisane ze stacjami demontazu pojazdów. W ten sposób
zapewniamy recykling caĘch samochodów, ze wszystkimi produktami w nich zawartymi, Do
czasu znowelizowania ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, za każdy pojazd
płaciliŚmy 500 zł opłaty recyklingowej, która równiez obejmowała cały, kompletny pojazd
ze wszystkimi zawartymi w nim produktami.

Dlatego uważamy, że wymaganie od nas płacenia opłaty produktowej stanowi
podwóine obciażenie.
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Stoimy na stanowisku, ze nie powinniśmy rozliczać się z opłaty produktowej równiez
dlatego, że nie wprowadzamy do Polski produktów tylko samochody. Zgodnie z Art. 2. punkt 9c
(ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o optacie produktowej| ,,llekroć w ustawie jest mowa o produktach -
rozumie się przez to produkty zaliczone do rodzaju produktów wymienionych w załqczniku nr 4ą
da ustawy".W zalączniku do ustawy nr 4a nie ma samochodów,

W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na to, że z takiej interpretacii
przepisów przeż Urzędy Marszałkowskie coraz częściei korzystają organizacje odzysku i firmy
z nimi współpracujące, które prowadząc,,recykling w Excelu", za opłatą, wystawiają dokumenty
potwierdzające wykonanie obowiązków wynikających z ustaw. Działalność tą nazywamy
,,recyklingiem w Excelu" ponieważ nie ma ona nic wspólnego z rzeczywistością i realnym
poddaniem recyklingowi odpadów. Podawane w dokumentach masy produktów generowane są
przez ,,kalkulatory" przyjmujące średnie wartości dla danego pojazdu, a nie ich rzeczywistą
masę. Rózniąca między wygenerowanymi masami, a rzeczywistością może przekroczyć 1O0%.

Dla przykładu podam Państwu wynik przeprowadzonych przet nas badań dotyczących opon.
Zwróciliśmy się do producentów opon z prośbą o odpowiedź na pytania:

l.lle ważą rożne opony (letnie, całoroczne, zimowe} produkowane przez Państwa firmę
w ide ntycznym rozm iarze, n p. : 195/65/R 15, 205 / 65 l R1,6, 235 l 55 / R17 ?

2.1le procent wagi traci opona w trakcie użytkowania, od nowości do momentu, w którym
nalezy ją wymienić na nową?
3.Czy dokładne ustalenie wagi opon używanych bez ich demontazu jest według Państwa
możliwe?

Z odpowiedzi ktorej udzieliły trzy firmy: Michelin, Pirelli i Bridgestone, wynika, ze masa nowej
opony w bardzo popularnym rozmiarze 205/55R16, moze w zalezności od modelu opony
i jej producenta wynosić od 8,1kg do prawie 12kg. W trakcie eksploatacji opona traci od
kilkunastu do dwudziestu kilku procent swojej początkowej masy. Oznacza to, ze rnasa opony
w tym samym rozmiarze w zalezności od producenta i stopnia zużycia moze rożnić się o 100%
i wynosić od 6 do 12kg. Wszystkie firmy stwierdziły zgodnie, ze nie została opracowana metoda
ważenia opon bez ich demontazu. Oznacza to, ze określenie masy opon bez ich demontazu
i zwazenia jest niemozliwe.

Kolejna kwestia to brak mozliwości ustalenia ilości preparatów smarowych, środków
zapobiegających zamarzaniu oraz baterii innych niż akumulator, których w nowoczesnych
samochodach zamontowanych jest nawet kilkadziesiąt. Oleje występują nie tylko w silniku
skrzyni biegów, ale również w dyferencjale, tylnym moście, amortyzatorach, układach
wspomagania itd. Preparaty smarowe występują w przegubach i łozyskach, a środki
zapobiegające zamarzaniu w płynie do chłodnic oraz zimowym płynie do spryskiwaczy, Baterie
to nie tylko akumulator. Występują równiez w kluczykach, alarmach, licznikach, radiach,
komputerach itd,., Opłacie produktowej nie podlegają oleje antykorozyjne, środki
przeciwstukowe, dodatki do olejów mineralnych i produkty podobne, których ilości np, w oleju
silnikowym nie jesteśmy wstanie określić bez dokładnych badań laboratoryjnych.,.
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Naszym zdaniem, bez rozebrania pojazdu na części nie jesteśmy wstanie określić masy
produktów w nim zawartych.

Uwazamy, że nałezy jak najszybciej doprecyzować przepisy w taki sposób, aby nie budziły
wątpliwości. Trzeba jasno określić czy firmy wprowadzające pojazdy i inne przedmioty nie
wymienione w załączniku 4a do ustawy o odpadach, ale zawierające w sobie produkty zgodne
z definicją z ustawy, powinny uiszczać opłatę produktową, czy tak jak my uwazamy wypełniają
juz ten obowiązek poprzez zapewnienie sieci recyklingu,

Jezeli lnterpretacja Urzędów Marszałkowskich jest słuszna to, nalezy rozwazyć mozliwość
wprowadzenia abolicji w przypadku wszczętych już oraz przyszłych postępowań dotyczących
opłaty produktowej. Wiemy, ze niektóre Urzędy Marszałkowskie prowadzą juz takie sprawy
dotyczące 5 ostatnich lat, co w większości przypadków skutkować będzie dużymi, sięgającymi
nawet kilkuset tysięcy złotych opłatami prowadzącymi w wielu przypadkach do upadku firm.

Niezależnie od tego, jakie będzie stanowisko Ministra Środowiska należy jak najszybciej
przedstawić je publicznie. Jak wynika z naszych szacunków, na chwilę obecną ponad 90% firm
nie ma pojęcia, ze coś takiego jak opłata produktowa istnieje i moze ich dotyczyć. Dlatego
naszym zdaniem w przyszłości nalezy lepiej informować przedsiębiorców o ich obowiązkach
wynikających z roznych ustaw. Mozna do tego celu wykorzystać portal
uzupełniając na nim informacje o obowiązki wynikające z kolejnych nowych regulacji, w tym
obowiązki związane z szeroko rozumianym recyklingiem,

Sprawa jest bardzo pilna, poniewaz codziennie powstają nowe firmy, które nie mogą
powadzić działalności, a firmom istniejącym na rynku od lat grozi bankructwo. Sytuacja w której
obowiązki wynikające z ustaw są tak niejasne, a za ich niewypełnianie grozą kary do 1,000.000
złotych, wśród wielu dzisiaj legalnie działających przedsiębiorców powoduje chęć zaprzestania
działalności i przejścia do,,szarej strefy" lub przeniesienia jej do innego kraju.

Temat jest bardza złożony, dlatego nie jesteśmy wstanie przestawić go w całości w tym
piśmie. Mamy jednak nadzieję, ze udało nam się przedstawić Państwu problemem, który może
mieć ogromny wpływ na funkcjonowanie wielu tysięcy firm oraz zycie setek tysięcy obywateli.

Jezeli uznacie Państwo za stosowne zajęcie się tą sprawą, pozostajemy do Państwa
dyspozycji.

Z poważaniem

Maciej Szymajda
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