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W nawiązaniu do spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w dniu

7 października 2020 roku oraz w odpowiedzi na przestane pytanla, KĘowa lzba

Gospodarcza ,,Przemysł Rozlewniczy'' pzedstawia poniżej swoje stanowisko dotyczące

system u de pozytowego projektowanego w Polsce.

Jednocześnie a^,racam się z uprzejmą prośbą o uwzqlednienie udziału

przedstawicieti Kraiowei lzbv Gospodarczei ..Pruemvsł Rozlewniczv'' w ko|einvch

spotkaniach konsultacvinvch dotyczących gospodarki opakowaniami i odpadami

opakowaniowymi. KIG PR jest organizacią samorządu gospodarczego powołaną w

oparciu o Ustawę o |zbach Gospodarcrych w skład któĘ wchodzą producenci wód

minera|nych, źródlanych i stołowych oraz napojów, tak więc zagadnienia dotyczące systemu

depozytowego or.V rozsze|zonej odpowiedzialności producenta są d|a naszych Członków

nieałyk|e istotne. Łącznie do KĄowej |zby Gospodarczej ,,Przemysł Roz|ewniczy'' na|eŹy 96

po|skich firm co Wg naszych szacunków stanowi około 70% produkcjiwód i napojów w Po|sce.

Poniżei orzedstawiamv szczegółowe odpowiedzi na pvtania stawiane Drzez
Ministerstwo.

Załąenik 1. odpowiedzi na pytania dotyczące systemu depozytowego projektowanego w Polsce.



1. Czy system kaucyjny powinien być obowiązkowy' czv dobrowo|ny jak
dotychczas, a|e z ustawowym określeniem ram funkcjonowania iobowiązków
dla tworzących taki system?

System depozytowy stworzony dla odpadÓw opakowaniowych powstałych z opakowań
jednorazowego uiytku powinien byÓ obowiązkowy dla wszystkich podmiotow
wprowadzających okreś|one rodzaje opakowań na rynek kĘowy.

2. Jaki powinien być zakres podmiotów i ich obowiązków w systemie
kaucyjnym?

operator systemu - jednostka non-for-profit powołana przez przedsiębiorców
wprowadzających określone rodzaje opakowań na rynek krajowy oraz
p rzed siębiorców prowadzących jed nostki ha nd lowe.

Miejsca odbioru odpadów opakowaniowych - jednostki handlowe, w których
reaIizowany będzie odbiór bezpośrednio od konsumentow odpadów opakowaniowych
wytworzonych z o pakowa ń j ed norazoweg o uzytku.

Operatorzy logistyczni - podmioty odpowiedzialne za transport, sortowanie, liczenie,
czasowe magazynowanie oraz wstępne przygotowanie i przekazanie odpadów
opakowaniowych do pzetwoaenia.

Recyk|erzy . podmioty prowadzące przetwarzanie odpadów opakowaniowych oraz
gwarantujące dostępność surowca wtórnego do produkcji nowych opakowań.

Regulator . organ administracyjny nadzorujący system depozytowy i gromadzący
wymaganą przepisami prawa sprawozdawczość.

3. Jakie rodzaje opakowań powinny być objęte kaucją?

System depozytowy powinien obejmowaĆ odpady opakowaniowe w postaci zuŻytych
bute|ek PET z uwagi na bardzo wysokie poziomy zbiÓrki i recyklingu ustanowione dla
tego asortymentu przez DyrekĘwę UE

Z sfiemu depozytowego powinny być wyĘczone opakowania szkIane wie|okrotnego
uzytku (zwrotne), natomiast W odniesieniu do innych frakcji niezbędne jest
przeprowadzenie bardziĄ szczegółowych ana|iz dotyczących zarówno kosztów
zbiórki, jak ijej efektywnoŚci.

4. Czv i jak różnicować wysokość kaucii?



5. czy przepisy powinny ustalaó wysokość kaucji na stałym poziomle dla
danego rodzaju opakowania, czy może na poziomie minima|nym z
możliwością podniesienia przez producenta?

\ĄfosokośĆ opłaty depozytowej powinna być stała d|a danego rodzaju odpadu
opakowaniowego bez możliwości modyfikowania jej przez poszczegÓlnych
producentÓw.

6, Czy system kaucyjny powinien byó jeden ogó|nopoIski, czy może działać ki|ka
systemów, trP. odrębnych d|a różnego rodzaju opakowań |ub działających
|okaInie na obszarze różnych części kĘu?

Powinien zostać stwozony jeden ogólnopo|ski system depozytowy, funkcjonujący na
terenie całego kraju.

7. Kto powinien być twórcą i operatorem systemu - państwo, przedsiębiorcy,
stowarzyszenia itp.?

TwÓrcą i operatorem systemu powinna być jednostka non-for-profit powdana przez
przedsiębiorcow wprowadzających okreŚ|one rodzaje opakowań na rynek krajowy
or az przeds ięb io rców p rowadzących jed n ostki h a nd |owe.

8. Kto powinien być właścicie|em zebranych odpadów opakowaniowych i jak
powinny być one roz|iczane w ramach systemu kaucyjnego?

Waścicielem zebranych odpadow opakowaniowych powinien byÓ operator systemu'

9. Jaki mode| odbierania opakowań i odpadów opakowaniourych w ramach
systemu kaucyjnego będzie w warunkach polskich najbardziej efektywny:
ręGzny odbiór popnzezsklepy iskupy, poprzez automaty, mieszany?

Najbardziej efeĘwny wydaje się system mieszany ze względu na strukturę po|skich
jednostek handlowych.

10. Kto powinien finansować poszczegó|ne e|ementy systemu, w szczegó|ności
odbieranie opakowań i odpadów opakowaniowych przez sklepy i skupy'
montaż automatów, transport, sortowanien nadzór itp.

System depozytowy powinien byÓ finansowany poprzez opłaty administracyjne
Wnoszone przez poszczegó|nych uczestników systemu, zyskize sprzedaży zebranych



odpadÓw opakowaniowych oraz nieodebrane kwoty depozytu. opłata depozytowa nie
powinna byó ponadto objęta stawką VAT.

11. Jak powinna byó roz|iczana nieodebrana przez klientów kaucja?

Nieodebrane przez konsumentów opłaty depozytowe powinny stanowió pzychód
operatora systemu wykorzystywany przez niego do dalszego rozwoju systemu
depozytowego w Polsce.

{2. l|e czasu powinien trwać okres przejściowy wymagany do uruchomienia
systemu kaucyjnego po ewentualnym wejściu W życie odpowiednich
przepisów prawnych?

Jest to za|eŻne od ostatecznego ksztattu pĄektowanych przepisów prawnych oraz
p|anowanego terminu ich wejścia w Życie.
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