Warszawa, 2 września 2013 r.

Fundacja ProKarton wita nowe rozwiązania prawne dotyczące obowiązku
recyklingu odpadów po kartonach do płynnej żywności
Nowo uchwalona ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi jest
dopełnieniem dwóch wcześniejszych aktów prawa; ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz ustawy o odpadach. Ma ona kluczowe znaczenie zarówno dla producentów
kartonowego materiału opakowaniowego, jak i dla przemysłu spożywczego, który wprowadza w nich
na rynek płynną żywność, m.in. mleko i napoje mleczne oraz soki. Ustawa precyzuje obowiązki
przemysłu korzystającego z opakowań kartonowych w zakresie odzysku i recyklingu.
Warto podkreślić, że dotychczasowe regulacje obowiązujące przedsiębiorców od stycznia
2002 r. (z późniejszą nowelizacją w 2005) nie obejmują wszystkich kategorii produktów opakowaniowych.
Tym bardziej cieszy fakt, że postanowiono te przepisy dostosować do zmieniającej się sytuacji
gospodarczej, a także ujednolicić warunki działania dla wszystkich rodzajów materiałów opakowaniowych.
Postanowienia nowej ustawy są zgodne z polityką środowiskową realizowaną przez Fundację
ProKarton. Nowo ustanowiony obowiązek recyklingu odpadów po kartonach do napoi jest także,
w naszym rozumieniu, potwierdzeniem słuszności działań podejmowanych przez branżę w ramach
dobrowolnego Programu REKARTON, który udowodnił w ciągu ostatnich 6 lat, że w polskich warunkach
można osiągnąć sukces w postaci zbudowania systemu selektywnego zbierania i recyklingu odpadów po
kartonach. W roku bieżącym już ponad 8 000 ton odpadów zostanie poddanych recyklingowi. To dzięki
staraniom REKARTON-u uruchomiono w Polsce wiele instalacji, pozwalających na recykling wszystkich
zebranych mas odpadów po kartonach. Przemysł recyklingowy traktuje dziś zużyte kartoniki jako
wartościowy surowiec wtórny.
Nowa ustawa przede wszystkim likwiduje obecny dualizm obowiązków recyklingowych. Do tej
pory producenci używający kartonów do napoi wnosili opłaty recyklingowe zarówno do organizacji
odzysku jak i do Programu REKARTON.
Nowy obowiązek odzysku i recyklingu przedsiębiorcy będą mogli realizować samodzielnie lub
w drodze porozumienia zawieranego z marszałkiem województwa. Doświadczenia Programu REKARTON
jednoznacznie wskazują, że wybór realizacji obowiązku poprzez porozumienie jest rozwiązaniem
sprawdzonym, skutecznym i efektywnym ekonomicznie, jak również przynosi wymierne korzyści
środowiskowe. „Wyrażam nadzieję, że nowe ustawodawstwo środowiskowe będzie sprzyjać rozwojowi
selektywnej zbiórki i recyklingu kartonów po napojach, co pozwoli nam na pełną realizację polityki prośrodowiskowej Fundatorów, tj. Elopak, SIG Combibloc i Tetra Pak, oraz umożliwi poprawę stanu
środowiska w Polsce.” – powiedział Jan Jasiński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji ProKarton.
Przyjęte zapisy uważamy za idące w dobrym kierunku i służące zarówno środowisku naturalnemu,
jak i konsumentom. Czekamy jednak na akty wykonawcze, które doprecyzują nowe obowiązki po stronie
producentów, w szczególności rozporządzenie, które określi minimalne poziomy odzysku i recyklingu,

jakie przedsiębiorcy będą mieli zrealizować w latach 2014-2020. Dopiero wtedy będziemy mogli w pełni
ocenić kształt nowego prawa.
Fundacja ProKarton została założona w lipcu 2011 r. przez producentów materiału opakowaniowego do
mleka i soków w Polsce. Jej celem jest popularyzacja kartonów do płynnej żywności, jako opakowań
nowoczesnych i zaawansowanych pod względem ekologicznym, a także działanie na rzecz edukacji
ekologicznej i promocji opakowań kartonowych do płynnej żywności. Więcej informacji o działaniach
fundacji na stronie: www.prokarton.org

