Szanowni Państwo!
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) skupia producentów i importerów
środków ochrony roślin. Jesteśmy właścicielem i koordynatorem Systemu Zbiórki
Opakowań PSOR, w ramach którego zbierane są puste opakowania po środkach ochrony
roślin oraz innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie
sklasyfikowanych jako niebezpieczne. W ubiegłym roku przekazaliśmy Państwu materiały
edukacyjne dot. Systemu i bardzo dziękujemy za ich udostępnienie na witrynach
internetowych oraz w gablotach urzędu.
Chcielibyśmy również uwrażliwić Państwa na nowopowstały problem związany
z gospodarką odpadami niebezpiecznymi.
Zebrane dotychczas w ramach Systemu opakowania, były przede wszystkim
poddawane procesowi odzysku energetycznego w spalarniach i współspalarniach. Energia
uzyskana z opakowań wykorzystywana jest do różnych procesów technologicznych,
redukując dzięki temu zużycie węgla, ropy czy gazu. Służy ona również jako źródło ciepła dla
biur i osiedli mieszkalnych.
W 2016 r., zgodnie z wymogami prawnymi, koniecznym było osiągnięcie 8% poziomu
recyklingu tworzyw sztucznych. Biorąc to pod uwagę, PSOR wdrożył recykling opakowań.
Uzyskany w ten sposób surowiec jest wykorzystywany do produkcji elementów, które
są bezpieczne i mają zachowane wysokie parametry jakościowe, ale nie mają kontaktu
z ludźmi, zwierzętami czy żywnością.
Docierają do nas sygnały, że istnieją podmioty, które nie posiadają uprawnień do
transportu i gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, a mimo to takimi odpadami się
zajmują. Skupują one od rolników puste opakowania po środkach ochrony roślin, traktując
je jako cenny surowiec wtórny. Oferty sprzedaży takich pojemników pojawiają się
choćby w Internecie. Istnieje poważne ryzyko, że opakowania te są poddawane
recyklingowi w sposób nieodpowiedzialny i niekontrolowany, co nie powinno mieć
miejsca.
W związku z powyższym, chcielibyśmy prosić Państwa o informowanie rolników
o obowiązku zwracania opakowań do sklepów. Każde inne postępowanie z odpadami
po środkach ochrony roślin skalsyfikowanych jako niebezpieczne, stanowi naruszenie prawa
i nie powinno mieć miejsca. W przypadku pustych opakowań po środkach ochrony roślin, ich
przekazanie do Systemu PSOR gwarantuje, że zostaną one zagospodarowane w sposób
odpowiedzialny i bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. Rolnicy, którzy oddają
opakowania powinni prosić o dokument potwierdzający zwrot opakowań, który potwierdzi,
że postąpili z opakowaniami w sposób zgodny z prawem.
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Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin zachęca również do zamieszczenia przez
Państwa informacji dotyczących selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy. Bardzo
istotne jest dla nas, aby zgromadzone odpady, które są potencjalnie szkodliwe dla
środowiska, były oddawane przez mieszkańców do specjalnie wyznaczonych punktów
zbiórki. Takie działania pozwalają uniknąć negatywnego wpływu tego rodzaju odpadów na
środowisko naturalne oraz przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców gminy.
W związku z powyższymi, chcielibyśmy również przypomnieć Państwu, że kwestie
związane z pustymi opakowaniami po środkach ochrony roślin reguluje ustawa
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. System Zbiórki Opakowań
PSOR działa w oparciu o te przepisy. Od 2014 r. zbierane w jego ramach są nie tylko
opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów
wodnych lub ludzi, ale i opakowania po innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych
w rolnictwie. Należą do nich nawozy, adiuwanty czy produkty biobójcze.
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, które jest właścicielem i koordynatorem
Systemu Zbiórki PSOR, prowadzi szkolenia nt. gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla
gmin, terenowych inspektorów ochrony środowiska czy inspektorów ochrony roślin. W
przypadku Państwa zainteresowania udziałem w takim spotkaniu, prosimy o kontakt z
Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin pod numerem telefonu/emailem ze stopki.
Na Państwa życzenie możemy również przesłać pocztą plakaty do wywieszenia
w gablotach w siedzibie gminy (wersja elektroniczna plakatu znajduje się na stronie:
http://systempsor.pl/c/multimedia/). Materiały są skierowane przede wszystkim do
rolników, których obowiązkiem jest oddawanie pustych opakować po środkach ochrony
roślin do sklepów.
Z okazji Nowego Roku, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin życzy Państwu szczęścia
oraz wszelkiej pomyślności, aby każdy nadchodzący dzień był pełen radości i nadziei.

Z wyrazami szacunku,
Marcin Mucha

Dyrektor PSOR
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