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REKARTON
działa już
szósty rok!

Program REKARTON już szósty rok z rzędu prowadzi szeroko
zakrojoną akcję zbierania i recyklingu odpadów po zużytych kar
tonach do płynnej żywności. Będąc ramieniem wykonawczym
porozumienia dobrowolnego podpisanego pod patronatem mi
nistra środowiska w 2007 r. REKARTON w pełni realizuje zapisa
ne w tym dokumencie cele (szczegóły patrz www.rekarton.pl).
W bieżącym roku celem programu jest zebranie
i poddanie recyklingowi 12,5% odpadów, co przy
wielkości rynku kartonów szacowanej na 60-65 tys.
ton oznacza konieczność zgromadzenia co naj
mniej 7500 ton odpadów. Zadanie to nie jest łatwe
do wykonania, tym bardziej że wymusza to wzrost
poziomu zbierania o ok. 10% w stosunku do roku
ubiegłego.

Sukcesy

Wyzwania
Nadal wyzwanie stanowi selektywne zbieranie
odpadów po kartonach. Polacy w swoich deklara
cjach, na co wskazują liczne wyniki badań TNS
(dawniej OBOP) opublikowane ostatnio w polskiej
prasie, aż w ponad 75% procentach deklarują po
stawy proekologiczne, rozumiane jako chęć
do prowadzenia selektywnej zbiórki u źródła.
Szkoda tylko, że te deklaracje nie przekładają się

Tylko 40% respondentów deklaruje, że wrzuca
te odpady do pojemników na selektywną zbiórkę,
39% wrzuca zużyte kartony do pojemnika na pa
pier, a tylko 9% wkłada odpady po kartonach
do żółtego pojemnika na plastik i metale (tak win
no się postępować zgodnie z obecnym polskim
prawem). Z kolei 12% deklaruje, że w ogóle nie
zbiera selektywnie zużytych kartonów. Jednym
z istotnych powodów takiego stanu rzeczy jest
ogólnopolski bałagan w kwestii „jak segregować
odpady?".
Zgodnie z obecnym stanem prawnym, kartony
po płynnej żywności powinny być zbierane
razem z tzw. frakcją lekką. Tak stanowi Rozporzą
dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 25 paździer
nika 2005 r. w sprawie szczegółowego sposo
bu postępowania z odpadami opakowanio
wymi (DzU z 2005 r. nr 219, poz. 1858). Niestety,
akt ten jest w Polsce bardzo rzadko przestrze
gany.
Prawie każda gmina ma swój własny system
zbierania odpadów, a kartony często gromadzone
są razem z frakcją papierową. Ciekawe, czy sytu
acja zmieni się po wejściu w życie znowelizowa
nej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach? Warto dodać, że Ustawa o odpadach
z 14 grudnia 2012 r. DzU z 2013 r. poz. 21 stano
wi dla gmin, po raz pierwszy w historii, obowiązek
selektywnego zbierania odpadów wielomateriałowych. Należy mieć nadzieję, że tym razem
uda się wprowadzić w życie jednolity system zbie
rania we wszystkich gminach, choć nie jest
to pewne.

Jednym z największych osiągnięć programu
REKARTON jest doprowadzenie do powstania
w Polsce nowej branży recyklingu odpadów po kar
tonach. Na początku odpady te traktowane byty
w polskich papierniach jako uciążliwe zanieczysz
czenie surowca (makulatury). Potem, w efekcie
corocznych wzrostów zbiórki selektywnej, część
papierni zaczęta modyfikować swoje instalacje,
w celu umożliwienia bezproblemowej przeróbki
tego rodzaju odpadów. Tak postąpiły nie tylko
mniejsze papiernie z południa Polski, ale także
np. MONDI Świecie, które z góry założyło możli
wość przerabiania zużytych kartonów w swojej no
wej, olbrzymiej instalacji. Można oczekiwać, że po
dobnie będzie w przypadku uruchamianego właśnie
zakładu firmy ENZO Stora w Ostrołęce.
Jednak to, co zrobiono w papierni TOP w Tychach,
to całkowita nowość w naszym kraju. Przeprowa
dzono tam gruntowną modernizację całego procesu
przetwórczego, co umożliwiło bezproblemowy prze
rób odpadów po kartonach w partiach składających
się wyłącznie z tego typu odpadów. Co więcej,
dobudowane do hydropulpera wysoko stężeniowe
go dodatkowe urządzenia pozwalają, po raz pierw
szy w Polsce, na odzyskiwanie frakcji polialuminiowej (to folie polietylenowe i aluminiowe zawarte
w kartonach do płynnej żywności). Odzysk tej frak
cji umożliwi jej dalszy przerób w celu oddzielenia
od siebie obu składników - zarówno polietylen,
jak i aluminium mogą zostać potem ponownie uży
te. Ten proces recyklingu jest wysoce opłacalny
i już rozpoczęto w Polsce dwie niezależne inwesty
cje, które umożliwią tego typu recykling w przyszłym
roku. Podsumowując - to dzięki staraniom i wyni
kom REKARTON-u recykling zużytych kartonów
nie jest już w Polsce problemem.

I Do pojemnika z odpadami przeznaczonymi do recyklingu
Do pojemnika na papier
I Do pojemnika na tworzywa sztuczne i metale
!
W ogóle nie segreguję kartonów

na rzeczywiste działania - aż ok. 90% odpadów
komunalnych trafia w Polsce na składowiska,
i to bez jakiegokolwiek przerobu!
Jednym z problemów dotyczących odpadów po kar
tonach do płynnej żywności jest zamieszanie wokół
sposobów ich selektywnego zbierania. Na pytanie
zadane Polakom przez TNS „Do którego pojemnika
do selektywnej zbiórki wrzucasz pusty kartonik
po mleku, soku itp.?" uzyskano wyniki przedstawio
ne na rysunku (badanie z marca 2013 r.).

Program REKARTON będzie intensywnie wspierał
wszystkie inicjatywy zmierzające do zwiększenia
stopnia zbierania zużytych kartonów w Polsce
- zarówno w sferze selektywnego zbierania odpa
dów, jak i w zakresie sortowni odpadów komunal
nych. Większość z nowo powstałych zakła
dów tego typu już wydziela odpady po kartonach.
Inne powinny szybko nawiązać współpracę z pro
gramem REKARTON! Pamiętajmy, że kartony
do płynnej żywności można w Polsce poddawać
recyklingowi!

