Tetra Pak - Monitoring mediów

Tytu³ gazety: PRZEGL¡D KOMUNALNY
Data wydania: 2013-01-01
Czêstotliwo¶æ: Miesiêcznik
Nak³ad: 9500
Rodzaj: ogólnopolska

Recykling odpadów REKARTON
po kartonach
do płynnej żywności
zmierzające do radykalnego ograniczenia masy
odpadów składowanych do ziemi, będą w przyszło
ści sprzyjać programowi REKARTON.

Kolejny rok przyniósł efekty w zbiórce i recyklingu odpadów
kartonowych do płynnej żywności. Program REKARTON podał
wstępne, niezweryfikowane jeszcze dane, dotyczące wyników
za rok ubiegły.
Cel recyklingowy w wysokości 10,5% masy karto
nów wprowadzonych na polski rynek został osiąg
nięty! W ubiegłym roku wprowadzono na polski
rynek 65 091,44 t kartonów do płynnej żywności.
Założony w dobrowolnym porozumieniu, zawartym
w 2006 r„ cel recyklingowy na 2012 r. zakładał
10,5-procentową stopę recyklingu, który za sprawą
zebrania 6834,6 t został zrealizowany. Odpady
poddano recyklingowi głównie w papierniach, ta
kich jak MONDI Świecie i FPiT Wadowice. Duża,
ponad 1000-tonowa partia odpadów po karto
nach uległa recyklingowi w firmie PMP Recykl
poprzez wyprodukowanie płyt twardych, mających
zastosowanie głównie w budownictwie. Po raz
pierwszy w historii kilka partii zebranych karto
nów (razem ponad 100 t) wysłano do recyklingu
w Czechach.

W ubiegłym roku zainstalowane w naszym kraju
moce służące do recyklingu odpadów po kartonach
do płynnej żywności po raz pierwszy były zdecydo
wanie większe niż podaż surowca. Tak więc zbiera
nie odpadów po kartonach stało się głównym wy
zwaniem stojącym przed Programem REKARTON.
Główną przeszkodą, jaką napotyka REKARTON,
jest bardzo skromny udział odpadów kartonowych
w całej masie odpadów komunalnych - tylko pięć
promili. W połączeniu z wciąż bardzo słabo rozwi
niętą bazą selektywnego zbierania odpadów oraz
niezbyt licznymi stacjami segregacji odpadów ko
munalnych (niewiele ponad 100 punktów) generu
je to szereg wyzwań dla wszystkich biorących
udział w przedsięwzięciu. Jednak podejmowane
przez rząd działania, w tym przede wszystkim te

Infrastruktura związana ze zbieraniem, sortowa
niem i recyklingiem odpadów jest wciąż niezwykle
słabo rozwinięta. Niewielka liczba punktów selek
tywnej zbiórki odpadów zniechęca konsumentów
do zaangażowania się w sortowanie odpadów pokonsumpcyjnych. Wciąż nie ma w Polsce jednolitej
polityki dotyczącej tego, jak selektywnie zbierać
odpady po kartonach: jedni czynią to tak, jak naka
zuje rozporządzenie Ministra Gospodarki, tj. razem
z tzw. frakcją lekką, a inni z papierem.

Obszar działania Programu REKARTON jest ciągle
niezadowalający, co spowalnia proces budowania
i rozwoju efektywnego systemu zbierania i recyklin
gu odpadów kartonowych w Polsce.
Niemniej osiąganie wszystkich celów recyklingowych zawartych w dobrowolnym porozumieniu,
podpisanym w 2006 r., pozwala z optymizmem
patrzeć w przyszłość. Nowe uregulowania prawne,
a także przygotowywane obecnie zmiany w prawie
odpadowym będą sprzyjać dalszemu rozwojowi
systemu zbierania i recyklingu odpadów po karto
nach do płynnej żywności.
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