Zielone Jastrzębie
Starsi Czytelnicy na
pewno pamiętają, że
jeszcze w latach 80. każdy
zakup alkoholu lub napoju
w szklanym opakowaniu
był powiązany z kaucją
za butelkę. Jak się chciało
dostać zwrot to trzeba
było oddać butelki do
skupu lub do sklepu.
Teraz powoli powracamy
to tych zwyczajów. Ale
kaucją mają być objęte
nie tylko szklane, ale
i plastikowe butelki do
3 litrów. Czy to skłoni nas
do nie wyrzucania byle
gdzie butelek po wodzie
czy napojach? Na pewno
znacząco ograniczy takie
postępowanie.

W

Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają
konsultacje na temat
ustawy, która regulowałaby sprawy
związane z „bezparagonowym” systemem kaucyjnym. Przepisy mają

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Będą skupować
szklane butelki i PET

wejść w życie na początku 2023 r.
- Celem projektowanych przepisów dot. systemu kaucyjnego jest
zmniejszenie ilości wytwarzanych
odpadów, zapewnienie wysokiej jakości odpadów do recyklingu oraz
wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła
surowców - powiedział wiceminister
klimatu i środowiska Jacek Ozdoba
podczas konferencji prasowej dotyczącej nowej ustawy i systemu.
Czy powrócą skupy
butelek i plastiku?
Zobaczymy, czy te nowe regulacje
zwiększą opłacalność zbiórki - czas
pokaże. Nowe uregulowania obejmą butelki jednorazowego użytku
z tworzywa sztucznego na napoje
o pojemności do 3 litrów oraz butelki szklane wielokrotnego użytku
na napoje o pojemności do 1,5 litra.
Przedsiębiorcy, wprowadzający napoje w opakowaniach do sprzedaży
będą mieli obowiązek zapewnienia
systemu selektywnego ich zbierania. Docelowo do roku 2030 - 90%.
W przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów zbiórki będą ponosili tzw. opłatę produktową.
Czas na automaty
na butelki PET?
System ma być prosty - za opakowania, które wrócą od klientów do
firmy, a ta przekaże je do recyklingu lub ponownego wykorzystania
(szkło) - przedsiębiorcy nie zapłacą
opłaty produktowej. Projekt ustawy
nie narzuca przedsiębiorcom, tworzącym system, wyboru sposobu

zbierania opakowań i odpadów. Będą mogli więc oprzeć się wyłącznie
na zbieraniu przez sklepy, ale będą
mogli także instalować automaty do
odbierania butelek w sklepach i poza nimi.
- Zaproponowane przepisy zobowiązują każdy sklep o powierzchni
handlowej powyżej 100 m2 do odbierania pustych opakowań i odpadów
opakowaniowych (objętych kaucją)
oraz do zwrotu kaucji. Mniejsze jednostki handlowe będą mogły odbierać te opakowania i zarazem zwracać kaucję na zasadzie dobrowolności. Wszystkie jednostki handlowe
oferujące produkty w opakowaniach
podlegających kaucji będą natomiast
obowiązane do jej pobierania - wyjaśnia wiceminister.

Czas na konsultacje z Funduszem

W

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach od wielu lat prowadzi konsultacje z przedsiębiorcami, samorządowcami, spółdzielcami, aby poznać ich potrzeby w zakresie inwestycji ekologicznych.
Dzięki temu udaje się Fundu-

szowi wspomagać osiąganie
celów środowiskowych województwa śląskiego i kierować środki finansowe na realizację przedsięwzięć wskazanych w Liście priorytetów, która powstaje w efekcie konsultacji. W tym roku,
jak w poprzednim z powodu
pandemii, odbywają się one
elektronicznie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ZAPRASZA DO KONSULTACJI

„Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2023 rok”.
Fundusz zachęca w terminie do 11 marca 2022 roku do złożenia propozycji przedsięwzięć
do dofinansowania, w ramach poszczególnych kierunków działalności Funduszu.
Prosimy o kierowanie korespondencji wyłącznie drogą elektroniczną pod adres:
konsultacje@wfosigw.katowice.pl

