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Pan  

dr Michał Kurtyka 
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ul. Wawelska 52/54  

00-922 Warszawa 
 

 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

 Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy zrzeszający 

kilkadziesiąt przedsiębiorstw sektora gospodarowania odpadami, a także kluczowych dla branży 

jednostek nauki polskiej, w tym szczególnie działających w zakresie badań i rozwoju oraz branżowych 

interesariuszy, w tym organizacji odzysku sektora oponiarskiego oraz Polski Związek Przemysłu 

Oponiarskiego działający w imieniu producentów i importerów opon, wspierają również sektor 

w zakresie rekomendacji eksperckich, w tym w zakresie propozycji regulacyjnych.  

 W trudnym dla wszystkich sektorów gospodarki czasie epidemii COVID-19, gospodarowanie 

odpadami jest szczególnie utrudnione. Mimo wszystko zadania gospodarcze sektora są realizowane, 

gdyż zarówno przedsiębiorcy jak i pracownicy sektora rozumieją, szczególną rolę sprawnej 

gospodarki odpadami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego. Doceniamy i wspieramy działania 

Rady Ministrów zarówno w zakresie zwalczania samego zagrożenia, jak i propozycji ograniczania 

skutków epidemii dla gospodarki. W pełni popieramy cele regulacyjne i środowiskowe dotyczące 

zbiórki opon. Branża oponiarska już w 2002 r. dobrowolnie ogłosiła rozszerzoną odpowiedzialność 

producentów i założyła organizację odzysku opon z powodzeniem realizując cele ustawowe. 

Analizując sytuację na rynku sprzedaży i zbiórki opon (w okresie epidemii), dostrzegamy 

jednak zagrożenie w realizacji części celów 2020 r. o charakterze środowiskowym. Skutkiem tych 

perturbacji rynkowych mógłby być obowiązek zapłaty „opłat produktowych” od niezrealizowanych 

celów 2020 r. Obowiązek ten może jednak być́ spełniony tylko wówczas, gdy cały sektor działa 

w niezakłóconych warunkach, przy pełnej dostępności środków technicznych i osobowych. 

Tymczasem zamknięcie gospodarki, w tym również dramatycznie zmniejszony handel oponami 

i zamrożenie branży transportowej doprowadziło do sytuacji, w której zebranie i przetworzenie 

wymaganej za rok 2020 r. ilości zużytych opon, będzie  trudne do zrealizowania.  

Proponowana regulacja obniży poziom ryzyka poniesienia opłat sankcyjnych, których wymiar 

mógłby dodatkowo niewspółmiernie obciążyć podmioty odpowiedzialne. 
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I. Propozycja / postulat legislacyjny: obniżenie wysokości opłaty produktowej 

 

Propozycja zmiany Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. 2018 poz. 1932) 

proponowany akt regulacyjny:  

Po art. 3 wprowadza się ust. 3c, w brzmieniu: 

 

„1) W przypadku niewykonania obowiązku odzysku zużytych opon w roku 2020 przedsiębiorca jest 

zwolniony z konieczności uiszczenia opłaty produktowej za część nie wykonanego obowiązku, 

stanowiącego do 20% wysokości obowiązku, jaki zgodnie z przepisami ciąży na przedsiębiorcy za rok 

2020; 

2) Masa zużytych opon stanowiąca niewykonany obowiązek odzysku za rok 2020, za który 

przedsiębiorca nie uiścił opłaty produktowej na mocy powyższego przepisu, podwyższa obowiązek 

odzysku danego przedsiębiorcy za rok 2021, wyliczony według dotychczasowych przepisów.” 

II. Uzasadnienie – sytuacja branży w obliczu epidemii COVID-19 

 

Olbrzymi spadek sprzedaży opon w Polsce ukazują poniższe dane, co w istotny sposób  wpływa 

na znaczące pogorszenie sytuacji ekonomicznej producentów i importerów opon utrzymujących 

system zbiórki zużytych opon. Dane są zagregowane dla wszystkich członków Polskiego Związku 

Przemysłu Oponiarskiego, na podstawie monitoringu sprzedaży Europejskiego Związku Producentów 

Opon i Gumy: 

1. Sprzedaż opon na rynek w okresie styczeń-marzec 2020 r. (w porównaniu z I kw. 2019 r.):   

a. minus 23% w oponach do samochodów osobowych i lekkich dostawczych, 

b. minus 16% w oponach do samochodów ciężarowych, 

c. minus 20% w oponach do motocykli. 

 

2. sprzedaż opon na rynek w okresie kwiecień-maj 2020r. (w porównaniu do kwietnia-maja 

2019 r.):  

a. minus 33% w oponach do samochodów osobowych i lekkich dostawczych, 

b. minus 20% w oponach do samochodów ciężarowych, 

c. minus 25% w oponach do motocykli. 

 

W przypadku tak znacznego w ciągu półrocza spadku sprzedaży nowych produktów 

wynikającego ze skutków pandemii dla rynku i gospodarki , którego branża nie doświadczyła 

od 1989 r.  - rosnąć mogą ryzyka nieosiągnięcia wymaganych przepisami prawa poziomów zbiórki 

i recyklingu ustalonych dla „normalnej” fazy funkcjonowania gospodarki opartej na wzroście popytu 

konsumpcyjnego. Olbrzymim wysiłkiem producentów opon nie wprowadzano redukcji zatrudnienia 
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w fabrykach, a tylko dzięki wysokiej jakości produktów kontynuowana jest - pomimo spadku o 2/3 - 

ciągłość produkcji opon. 

Zwracamy się o rozważenie przez Pana Ministra przedstawionej propozycji rozwiązania 

legislacyjnego w zakresie okresowego obniżenia wysokości opłaty produktowej dla rozliczeń 

obowiązków 2020 r. oraz przeniesienie części tonażu do zbiórki na rok 2021 opon. 

W naszej ocenie jest to rozwiązanie kompromisowe, ograniczające istotnie ryzyko finansowe 

po stronie producentów opon a jednocześnie zapewniające wystarczający stopień finansowania 

systemu zagospodarowania zużytymi oponami w Polsce pozwalający na funkcjonowanie systemów 

zbiórki i działanie recyklerów. 

Deklarujemy gotowość do współpracy w ramach dalszych etapów konsultacji projektów 

nowych aktów prawnych. 

 

 

.  

 

Z poważaniem, 

 

 

 

 

 
 

dr hab. Joanna Kulczycka prof. AGH 

Prezes Zarządu 

Klastra Gospodarki Odpadowej 

i Recyklingu 

  Piotr Sarnecki 

Dyrektor Generalny  

Polski Związek Przemysłu 

Oponiarskiego 

 

 

 

 


