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Pani
Marta Wcisło
Radna Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Jarosława Pakuły
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.116.2019

Odpowiadając na interpelację Pani Radnej z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie podjęcia
działań zmierzających do wprowadzenia maszyn recyklingowych w postaci automatów przyjmujących
plastikowe butelki na terenie miasta Lublin informuję:
Automaty do zbiórki butelek po napojach są powszechnie stosowane w krajach, gdzie
obowiązuje system kaucyjny jako realizacja zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta.
Producent opakowań jest wówczas odpowiedzialny za ich dalsze losy aż do dokonania recyklingu oraz
ponosi ciężar finansowy kolejnych etapów gospodarowania odpadami powstającymi z opakowań.
Zasada ta jest częścią prawa wspólnotowego, a zatem funkcjonuje również w Polsce, jednakże
dotychczas w dosyć ograniczonym zakresie. W kręgach specjalistów i innych osób troszczących się
o ochronę środowiska postulat wprowadzenia systemu kaucyjnego jest zgłaszany już od bardzo
wielu lat.
W tej chwili w Ministerstwie Środowiska trwają prace analityczne dotyczące sposobów
wdrożenia tych przepisów do polskiego prawa.
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Lublin, którą
mieszkańcy uiszczają na rzecz gminy, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
wytwarzanych na nieruchomości, mogą oni przekazać gminie odpady opakowaniowe po napojach,
w tym wykonane ze szkła bądź z tworzywa sztucznego.
Warto przypomnieć, że w grudniu 2012 roku Urząd Miasta Lublin zakupił dwa automaty
służące do zbiórki zużytych opakowań plastikowych PET i puszek aluminiowych po napojach.
Z założenia system miał mieć wymiar edukacyjny dla mieszkańców, a nie finansowy. Automaty
znajdują się przy wejściu do centrum handlowego E.Leclerc przy ul. Tomasza Zana 19 w miejscach
łatwo dostępnych, o dużym natężeniu ruchu pieszego, gdzie każdy może wrzucić zgromadzone
opakowania. Zachętą dla mieszkańców do korzystania z automatów były początkowo gadżety
wydawane w zamian za uzyskane punkty za oddane odpady. Od trzech lat mieszkańcy biorący udział
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w konkursie „EKO zbiórka” mieli możliwość otrzymania nagród rzeczowych np. drobnego sprzętu
AGD. W roku bieżącym konkurs też został ogłoszony, a Regulamin konkursu został zatwierdzony
Zarządzeniem nr 54/4/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11 kwietnia 2019 r.
Prawdopodobnie rozszerzenie systemu zbiórki opakowań poprzez wprowadzenie sieci
automatów przyjmujących te opakowania w zamian za określoną kwotę byłoby rozwiązaniem, które
zachęciłoby mieszkańców do skuteczniejszej selektywnej zbiórki i przyczyniło się do zwiększenia ilości
odpadów poddawanych recyklingowi. Należy jednak brać pod uwagę fakt, że przy obecnych
uwarunkowaniach prawnych w Polsce, nie ma aktualnie podmiotów, które zechciałyby bez takich
uregulowań sfinansować tzw. kaucję i wypłacać ją mieszkańcom.
Pragnę również przypomnieć, że umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie
miasta Lublina są ważne do 30 czerwca 2021 roku. W ich zakres wchodzi również odbiór
i zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych oraz szkła. Podmioty te są zobowiązane do
osiągnięcia poziomów recyklingu określonych w złożonych ofertach, zatem nie tylko w interesie gminy,
ale również firm świadczących usługi jest osiągnięcie tych poziomów poprzez zebranie i poddanie
recyklingowi jak największej ilości surowców.
Podsumowując, chciałbym pokreślić, że zależy nam na skutecznych rozwiązaniach w zakresie
selektywnej zbiórki odpadów, ale niezbędne są również odpowiednie instrumenty prawne do wdrożenia
zaproponowanych przez Panią Radną rozwiązań. Rozważymy zatem złożoną przez Panią propozycję do
zastosowania w sytuacji, gdy pozwolą nam na to zarówno uwarunkowania prawne jak i finansowe.

Zastępca Prezydenta
Artur Szymczyk
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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