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Oferta współpracy
Korzyści ze współpracy z Programem REKARTON
Współpraca z Programem REKARTON to skuteczne rozwiązanie dla gmin i podmiotów zajmujących się
odbieraniem i segregowaniem odpadów, pozwalające na wypełnianie ustawowo nałożonego na gminy
obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki wielomateriałowych odpadów opakowaniowych, czyli także
zużytych kartonów po mleku i sokach.

Dopłaty do zbiórki kartoników
Program REKARTON wspiera finansowo pozyskiwanie zużytych kartoników po płynnej żywności, a następnie
koordynuje przekazanie ich do recyklingu. Oferujemy dopłatę do zbiórki odpadów opakowaniowych po
kartonach do płynnej żywności według ustalonych stawek. Szczegółowe warunki współpracy ustalane są
indywidualnie. W tym celu prosimy o kontakt z Biurem Programu REKARTON.

Transport zużytych kartoników
Program REKARTON koordynuje odbiór zużytych kartonów po mleku i sokach pozyskanych w wyniku
selektywnej zbiórki oraz pracy sortowni. Koszty transportu nie obciążają pozyskującego odpady.
Najchętniej odbieramy bele o wadze co najmniej 250 kilogramów (w ustalonych z programem przypadkach
mogą być one lżejsze). Wysortowane zużyte kartoniki po mleku i sokach do czasu odbioru przez program
powinny być zabezpieczone przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

Organizujemy odbiór
i recykling zużytych
kartoników po mleku
i sokach pomagając gminom
w realizacji ich obowiązku
selektywnego zbierania
opakowaniowych odpadów
wielomateriałowych.
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Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

O Programie REKARTON

1 stycznia 2012 roku weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
zgodnie z którymi to gminy odpowiadają za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zamieszkałych
nieruchomości znajdujących się na ich terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania,
a w szczególności:

Program REKARTON to nowatorska i w pełni dobrowolna inicjatywa przemysłu sokowego, mleczarskiego
i opakowaniowego aktywnie wspierająca zbieranie i recykling zużytych kartoników po mleku i sokach
w Polsce. Jest on odpowiedzią przemysłu na zaistniałą sytuację związaną z brakiem recyklingu zużytych
kartonowych opakowań do płynnej żywności w latach 2005-2007, wynikającą ze zmiany prawa.

• Ustanawiają selektywne zbieranie odpadów: papieru, metali, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań
wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
• Tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
• Zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu
• Nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Odpowiadają za zmniejszenie masy odpadów deponowanych na składowiskach

Program REKARTON realizuje cele Dobrowolnego Porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania
i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności, które zostało podpisane
2 lipca 2007 roku pod patronatem ministra środowiska. Wśród sygnatariuszy Dobrowolnego Porozumienia
znajdują się organizacje reprezentujące użytkowników opakowań, branżę gospodarki żywnościowej
i opakowaniowej oraz firmy dostarczające kartonowy materiał opakowaniowy.

Misja i cel programu
Misją Programu REKARTON jest wspieranie oraz finansowanie projektów i działań podejmowanych na
rzecz zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności oraz działalności
edukacyjnej w tym zakresie. W związku z tym program chętnie wspiera liczne akcje edukacyjne i promocyjne
prowadzone w całej Polsce, zarówno w największych miastach, jak i mniejszych miejscowościach.
Angażujemy się m.in. w organizację konkursów dla szkół i gmin, pikników ekologicznych oraz wszelkich
innych działań zachęcających do selektywnego zbierania zużytych kartoników po mleku i sokach.
Celem programu jest stworzenie w Polsce sprawnie funkcjonującego i efektywnego kosztowo systemu
zagospodarowywania odpadów po zużytych kartonach do mleka i soków.

Wyniki
Od początku swego działania
Program REKARTON, wspierając
zbiórkę i recykling odpadów
opakowaniowych po kartonach
do płynnej żywności, jest sponsorem
nagród w kategorii „Rekordowy Karton”
w Konkursie o Puchar Recyklingu
organizowanym przez miesięcznik „Przegląd
Komunalny”. Celem konkursu jest wyłonienie
i nagrodzenie podmiotów, które realizują
najbardziej efektywne systemy selektywnej
zbiórki odpadów u źródła oraz prowadzą
ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną.
Wśród firm wyróżnionych w kategorii
„Rekordowy Karton” są m.in. Celowy
Związek Gmin CZG-12 z Długoszyna, który
dwukrotnie otrzymał nagrodę, spółka
komunalna BESKID z Żywca, nagrodzona
także tytułem Tygrysa Recyklingu, PGK
„Komunalnik” z Kętrzyna, spółka „EKOREGION” z Bełchatowa, firma Wodnik
z Trzebnicy, PPUH RADKOM z Radomia,
Miejski Zakład Komunalny z Leżajska, czy też
zakłady z Kwidzynia, Oławy i Bolesławca.

W ciągu ponad pięciu lat funkcjonowania programu zebrano i poddano recyklingowi łącznie ponad
26 tysięcy ton zużytych kartonów po mleku i sokach, czyli ładunek, do którego przewiezienia potrzeba
ponad 1 350 tirów, które ustawione w linii jeden za drugim utworzyłyby kolejkę o długości ponad
17,5 kilometra!
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Kartony po mleku i sokach to cenny surowiec wtórny
Zużyte kartony po mleku i sokach to wartościowy surowiec wtórny, gdyż w około 70-80% składają się
z papieru i łatwo mogą zostać poddane recyklingowi. Najbardziej popularną metodą ich recyklingu jest
odzysk celulozy w papierni i ponowne jej wykorzystanie do produkcji różnego rodzaju papierów i tektur.
Odpady po kartonach przerabia się również na płyty wiórowe mające zastosowanie np. w budownictwie.
W Polsce recykling zużytych kartonów odbywa się w papierniach: Mondi Świecie S.A., SCO-PAK S.A.,
Fabryce Papieru i Tektury „Beskidy” S.A. oraz TOP S.A., a także w zakładach produkujących płyty wiórowe
wykorzystywane m.in. w budownictwie („PMP RECYKL” Sp. z o.o.).

Kontakt:
Biuro Programu REKARTON
Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Spożywczy”
Al. Wilanowska 97E, 02-765 Warszawa
dr Władysław Janikowski
dyrektor Programu REKARTON
tel.: 22 742 10 47, 22 853 74 06
fax: 22 742 10 45, tel. kom.: 697 82 88 77
e-mail: wladyslaw.janikowski@rekarton.pl
www.rekarton.pl

