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14 kilometrów recyklingu
Na temat Programu Rekarton z Tadeuszem Pokrywką,
Prezesem Krajowej Izby Gospodarczej
„Przemysł Spożywczy", rozmawia Henryk Piekut
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REKARTON

Panie Prezesie, dwa lata temu odbyliśmy

rozmowę na temat Programu Rekarton, którego
był Pan jednym z inicjatorów i nadal jest Pan bardzo
zaangażowany w jego realizację. Jak się rozwija ten
program?

Rozpoczęliśmy już czwarty rok funk
cjonowania Programu i wszystko przebiega
zgodnie z planem. Przypomnę, że Program
Rekarton jest odpowiedzią przemysłu na
trudną sytuację związaną z niskim pozio
mem recyklingu kartonowych opakowań po
płynnej żywności. Program ten ma na celu
rozwój systemu selektywnej zbiórki tego
typu opakowań i ich recyklingu. Przypomnę,
że uczestnicy Programu, producenci mleka
i soków, dobrowolnie opodatkowali się - to
pozytywny wyjątek w polskiej działalności
biznesowej - aby wesprzeć zbiórkę i recy
kling opakowań.
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To dodatkowe opodatkowanie wynikało

z faktu, że zbieranie i recykling tego rodzaju opako
wań nie wynika z obowiązków ustawowych. Zabie
gał Pan o to, aby w nowych przepisach dotyczących
zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych
był zapis dotyczący dobrowolnych porozumień prze
mysłu z Ministrem Środowiska. Czy się udało?

Jeszcze nie, bo nie doszło do noweliza
cji ustawy, w której powinny znaleźć się te
zapisy. Uważam, że zgodnie z europejskimi
regulacjami „zanieczyszczający płaci" - kosz
ty zebrania i recyklingu ponoszone przez
producentów mleka i soków powinny tra
fiać na zagospodarowanie rzeczywiście tych
odpadów po opakowaniach, w których ta
żywność jest wprowadzana do obrotu. Dziś
przedsiębiorcy rozliczają obowiązek ustawo
wy w materiale dominującym w tym opako
waniu, a więc w papierze. Program Rekarton
zmienia świadomość przedsiębiorców.
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Jednak i bez tych ustawowych zmian karto

ny po płynnej żywności są poddawane recyklingo
wi. Duża w tym zasługa Programu Rekarton. Czyja
jeszcze?

Bez wątpienia firmy Mondi Świecie. To
nasz główny partner, a zatrudnieni w makulaturowni tej spółki młodzi inżyniero
wie postanowili udowodnić, że nawet bez
zakupu specjalnych maszyn, po wdrożeniu
odpowiedniej technologii, da się odzyski
wać bardzo cenną - długowłóknistą celu
lozę z tych wielowarstwowych opakowań
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kartonowych. Jestem im za to szczególnie
wdzięczny. W połowie lipca br. zorganizo
waliśmy w Świeciu kolejne spotkanie reali
zatorów Programu, tym razem wśród gości
przeważali przedstawiciele firm komunal
nych zajmujących się zbieraniem i segrega
cją odpadów. Uczestnicy zobaczyli makulaturownię, gdzie kartoniki są poddawane
recyklingowi, a także nową maszynę pa
pierniczą. Nasze spotkanie było też okazją
do wymiany poglądów na temat założeń do
ustawy „O czystości i porządku w gminach"
Goście byli zgodni, że wprowadzenie w ży
cie jej zapisów, m.in. że właścicielem odpa
dów staje się gmina, mogłoby zaktywizować
recykling. Obecnie można tak postanowić,
ale pod warunkiem, że wcześniej gmina
przeprowadzi referendum i mieszkańcy po
prą w nim takie rozwiązanie. A wiemy jak
trudno o takie referendum. Zdecydowało
się na nie kilka gmin w kraju. Na szczególne
podkreślenie zasługuje udział w tym spo
tkaniu parlamentarzystów - Pana senatora
Michała Wojtczaka, zastępcę Przewodni
czącego Komisji Ochrony Środowiska oraz
Pani poseł Grażyny Ciemniak, członka sej
mowej Komisji Ochrony Środowiska.
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A jakie zaufanie wśród producentów so

ków i mleka w kartonach ma Program Rekarton?
Dwa lata temu jeszcze nie wszyscy byli w tej orga
nizacji...

Obecnie są w niej wszyscy producenci so
ków i wszyscy ważni gracze na rynku produk
tów mlecznych oferujący mleko w kartonach.

Nie zgłosiło akcesu zaledwie kilka małych firm
dostarczających na rynek łącznie 3-4% ogółu
mleka.
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Gdyby obrazowo chcieć przedstawić tę spra

sowaną masę opakowań kartonowych, która trafia
do recyklingu, to jest ona duża?

Od początku funkcjonowania Programu
zebraliśmy i poddaliśmy recyklingowi 11 tys. t
tych odpadów. Jest to ponad 600 ogromnych
TIR-ów, które gdyby ustawić na drodze zajęły
by odcinek ponad 14 km. O tyle mniej odpa
dów znalazło się na składowiskach. W takich
krajach jak Niemcy, Holandia, Belgia odzyski
wane lub poddawane recyklingowi jest 90%
odpadów komunalnych, a tylko 10% trafia na
składowiska. U nas te proporcje są odwrotne.
1 to szybko musimy zmienić. Wierzę, że deter
minacja Ministra Środowiska i szybkie zmia
ny przepisów dadzą efekt.
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Dziękuję za rozmowę.
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