
Oświadczenie złożone 
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na 64. posiedzeniu Senatu 

w dniu 27 lipca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zgodnie z treścią rozporządzenia ministra środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego spo-

sobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, tzw. odpady opakowaniowe wielomateriałowe 

zbiera się w pojemnikach koloru żółtego, oznaczonych napisem „metale i tworzywa sztuczne”. Za opakowa-

nia wielomateriałowe uznaje się opakowania wykonane z co najmniej 2 różnych materiałów, których nie 

można rozdzielić w sposób ręczny przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych. 

Systematycznie zwiększa się ilość tego typu opakowań, potocznie zwanych kartonikami. Producenci, ze 

względów praktycznych, wolą takie opakowania, ponieważ są lżejsze, nietłukące, łatwe w transporcie 

i magazynowaniu oraz higieniczne, a także umożliwiają dłuższe przechowywanie produktów spożywczych. 

Drugą grupę opakowań wielomateriałowych stanowią tzw. blistry po lekach. 

Według ogólnie dostępnych danych oraz informacji, przekazywanych przez zarówno producentów opa-

kowań, jak i branżę zajmującą się recyklingiem, opakowania wielomateriałowe składają się głównie z papieru 

– w prawie 80%. Pozostałą część stanowią powłoki z tworzyw sztucznych oraz aluminium. Dlatego też odzy-

skiem surowców pochodzących z tego typu opakowań są zainteresowane przede wszystkim papiernie, dla 

których stanowi on ważne źródło wartościowego włókna celulozowego. Duży problem stanowi w dalszym 

ciągu recykling aluminium i polietylenu, tj. pozostałych składników opakowania wielomateriałowego. 

Jednocześnie docierają do mnie informacje, iż zdecydowana większość opakowań wielomateriałowych 

trafia do spalania w spalarniach ze względu na wysoką wartość kaloryczną. Tego typu praktyki stoją 

w sprzeczności z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym. Spalane powinny być jedynie odpady resztkowe, 

a nie pełnowartościowe odpady surowcowe. 

Wobec tego proszę o odpowiedź na następujące pytania. 

Jaka jest łączna masa odpadów stanowiących opakowania wielomateriałowe w latach 2015–2017? 

Ile procent tego typu odpadów poddawanych jest recyklingowi, a ile trafia na wysypiska odpadów lub do 

instalacji termicznego przekształcania odpadów? 

Czy ministerstwo rozważa zmianę rozporządzenia w sprawie selektywnej zbiórki odpadów 

i zakwalifikowania opakowań wielomateriałowych do papieru? 

Czy prowadzone są prace w kierunku zapewnienia skutecznego wysortowywania opakowań wielomateria-

łowych z ogólnego strumienia odpadów komunalnych w nowoczesnych sortowniach odpadów komunalnych? 

Czy resort środowiska wspiera – jeśli tak, to w jaki sposób – inicjatywy służące produkcji towarów 

z surowców odzyskanych ze zużytych opakowań wielomateriałowych? W Polsce odzyskuje się wysokiej 

jakości włókno celulozowe, a np. w Niemczech produkuje się płyty wykorzystywane w branżach budowlanej 

czy meblarskiej. 

Czy w ramach wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym wspierane są działania innowacyjne, 

o których tyle się mówi, pozwalające na pełny odzysk aluminium i polietylenu z opakowań wielomateriało-

wych? 

Czy ministerstwo planuje działania, które zmniejszą udział w rynku opakowań jednorazowych, w tym tak 

zwanych kartoników, lub też przymuszą wprowadzających tego typu opakowania do aktywnego uczestnictwa 

w procesie ich recyklingu? 
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