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W nawiązaniu do *Jarl",i z ostatniego posiedzenia Zespotu Roboczego ds. Recyklingu igospodarki
odpadami przekazujemy uwagi Stowarzyszenia l(omisów,pl oraz propozycje zmian,

W imieniu Stowarzyszenia Komisów,pl dziękujemy, za starania podelmowane przez Rzecznika

MiŚP na rzecz przedsiębiorców. W całości popieramy obie propozycje zmian w BDO przesłane do

Ministra Klimatu,

Chcielibyśmy jednak zwrocic uwagę, ze przedstawione propozycje zmian ustawy o odpadach

dotycza wvłacznie wvtwórcow odpadów, Niestety nie obejmą one szeregu małych iśrednich
przedsiębiorców, którzy są wprowadzającymi produkty na rynek polski, np. uzywane samochody.

Wprowadzający to rowniez firmy, które zrobią to tylko jeden raz, np. sprowadzając na potrzeby

własnej działalności środek transportu (samochod, autobus, skuter, itd,) zawierający produkty

okreśione w załączniku 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w

zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej albo baterie lub

akumulatory, Firmy te mUSZą uzyskac numer rejestrowy BDo, uzywaĆ go na wszelkich

dokumentach związanych z prowadzoną działalnością i corocznie składac stosowne sprawozdania,

Wprowadzający pojazdy zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r o recyklingu pojazdow

wycofanych z eksploatacji, obowiązani są sami lub na podstawie umów w formie pisemnej z

przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontazu, zapewnić sieć obejmującą co najmniej trzy

stacje demontazu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedną stację demontazu,

połozone w różnych miejscowościach na terytorium kraju, Umowv z przedsiebiorcami

prowadzacymi stacie demontazu, określaia w szczególności warunki przvimowania poiazdow

wvcofanvch z eksploatacii przez stacie demontażu oraz finansowania przez wprowadzaiacePo
poiazd kosztów gospodarowania odpadami pochodzącymi z poiazdów wvcofanvch z eksploatacii,

w szczególności z pojazdów wycofanych z eksploatacji nieposiadających wartości rynkowej lub o

wartości rynkowej ujemnej, w sposób zapewniaiacy osiągniecie poziomow odzvsku irecvklingu,
uwzględniając liczbę pojazdow wprowadzonych na terytorium kraju prlez danego

wprowadzającego pojazd. Firmy zajmulące się sprowadzaniem samochodów wywiązują się z
nałożonych na nie tą ustawą obowiązkow finansowych i sprawozdawczych. Są one w 100%

policzalne, ponieważ rozliczmy się ze sztuk sprowadzonych samochodów.
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Ustawodawca nałozył na wprowadzających kolejne obowiązki związane z wprowadzaniem na

rynek tych samych produktów, których odzysk i recykling zapewniamy poprzez umowy ze stacjami

demontazu pojazdów. Obowiązki te wynikają z:
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1. ustawy z dnia 11 maja żOO1, roku o obowiązkach przedsiębiorcow

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o optacie produktowej,
w zakresie

ż. ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach,

Zgodnie ztymi ustawami, wprowadzający mają obowiązek rozliczac się z kilogramow produktow i

baterii zawartych w pojazdach. Są to obowiazki, których przedsiebiorcv nie są w stanie wvkonać,

bo nie będąc producentem nie wiedzą gdzie zamontowane są np,baterie w pojazdach inie mogą

określić ich rodzaju oraz masy, Podobnie jest z oponami iole.lami uzytymi w poszczególnych

podzespołach wprowadzonego na rynek pojazdu, Bez rozebrania pojazdu na części iczęsto
zniszczenia podzespołów nie mają szans rzetelnie rozliczyc się z nałożonych na nich obowiązkow.

W związku ztym, są zmuszani do tworzenia fikcji na potrzeby sprawozdań.

Przedsiębiorcy wprowadzający towary używane pozostaną objęci całym szeregiem obowiązków,

które w istocie już wypełnili producenci.

,Jezeli prześledzimy ,,zycie" produktów zawartych w pojazdach od ich powstania w fabryce do
finałnego recyklingu, to okaże się, ze za recykling tych samych produktów płacimy co najmniej 3

razY:

1, Producenta

ż, Wprowadzający z tytułu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

3. Wprowadzający z tytułu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach iakumulatorach
oraz ustawy z dnia 11 maja 200]_ roku o obowiązkach przedsiębiorców w zaki,esie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz a opłacie produktowej,

Z tego względu proponujemy wyłączyć z obowiązku wpisu do rejestru oraz sprawozdawczości

mikro, małych i średnich przedsiębiorcow, będących wprowadzającymi na polski rynek towary

używane:

zawierające produkty określone w załączniku 4a do ustawy z dnia 11_ maja 2001

obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami

opłacie produktowej,

baterie i akumulatory zawarte we wprowadzanych na polski towarach uzywanych,
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