
Oświadczenie złożone 

przez senator Jadwigę Rotnicką 

na 50. posiedzeniu Senatu 

w dniu 6 marca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

W dniu 7 lutego bieżącego roku opublikowany został projekt rozporządzenia ministra środowiska 

w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych 

oraz dla opakowań niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać 

określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa. 

Obowiązek wydania rozporządzenia wynika z ustawy o gospodarce opakowaniami i materiałami 

opakowaniowymi i ma na celu stymulowanie systemu tworzenia i rozwoju systemu przetwarzania 

opakowań po środkach niebezpiecznych. Są to działania pożądane i ze wszech miar godne poparcia, 

gdyż prowadzić mają do eliminacji ze środowiska materiałów zagrażających środowisku naturalnemu 

oraz ludziom. Obowiązkiem będzie nie tylko odzysk takich opakowań, ale i ich recykling. I właśnie w 

tej drugiej kwestii mam do Pana Ministra kilka pytań związanych z przedstawionymi mi problemami. 

Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych 

materiałów z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są 

surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia, oraz surowce służące do ich późniejszego 

przetworzenia. Zgodnie z definicją z ustawy o odpadach recykling to „odzysk, w ramach którego 

odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w 

pierwotnym celu lub innych celach”. 

W załączniku nr 2 do projektu rozporządzenia określono między innymi poziom odzysku i 

recyklingu dla papieru i tektury. Jednakże przedstawiciele zarówno organizacji producenckich, jak i 

rolniczych twierdzą, iż nie jest możliwy bezpieczny recykling tego typu opakowań. Jest tak dlatego, iż 

papier jest sorbentem – wchłania substancje, z którymi ma kontakt. Każdy element opakowania 

papierowego, który ma kontakt z produktem niebezpiecznym, jest trwale zanieczyszczony. Dotyczy to 

opakowań papierowych na przykład po sypkiej zaprawie nasiennej, etykiet, papierowych uszczelek 

itp. Jedynym bezpiecznym rozwiązaniem jest poddawanie tego typu opakowań odzyskowi 

energetycznemu. 

Niespełnienie norm w zakresie minimalnych poziomów recyklingu spowoduje nałożenie na 

producentów podwójnej opłaty produktowej. Przedstawiciele organizacji rolniczych wyrażają obawy, 

iż w takiej sytuacji koszt ten zostanie przerzucony na produkt, a tym samym ostatecznie na rolnika. 

Wobec powyższego uprzejmie zwracam się do Pana Ministra z następującymi zapytaniami. 

1. Na jakim etapie są obecnie prace nad wyżej wymienionym projektem rozporządzenia? 

2. Czy znane są ministerstwu obawy i uwagi dotyczące braku możliwości recyklingu 

zanieczyszczonego papieru? 

3. Czy jeśli się one potwierdzą, możliwa będzie zmiana w załączniku nr 2 w odniesieniu do 

papieru, polegająca na rezygnacji z określenia minimalnego poziomu recyklingu i pozostawienie 

kwestii jedynie odzysku energetycznego? 

Z wyrazami szacunku 

Jadwiga Rotnicka 

 


