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Witam,
w załączeniu przesyłam petycję do Ministra Środowiska.
Pozdrawiam,

1

Biała Podlaska, dnia 10.11.2016r.

Szanowny Pan Jan Szyszko
Minister Środowiska

PETYCJA
W SPRAWIE PODJĘCIA DZIAŁAŃ PRAWNYCH W CELU ZMNIEJSZENIA
ZUŻYCIA TOREB FOLIOWYCH (REKLAMÓWEK)
Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.
U. poz. 1195 ze zm.) wnoszę w interesie publicznym petycję o podjęcie przez Pana
Ministra

działań

prawnych

(inicjatywa

zmiany

przepisów

prawnych)

oraz

edukacyjnych (kampania społeczna) mających na celu zmniejszenie zużycia w
Polsce toreb foliowych (reklamówek).

UZASADNIENIE
Polska

należy

do

jednego

z

największych

użytkowników

toreb

foliowych

(reklamówek) w Europie, zaś mieszkańcy naszego kraju zużywają rocznie średnio
ok. 500 sztuk tego produktu. Nie ulega wątpliwości, iż wykonane z tworzywa
sztucznego reklamówki negatywnie wpływają na środowisko, rozkładając się przez
dziesiątki lat, wydzielając zawarte w nich związki chemiczne do ziemi i wód
gruntowych. Z kolei wraz ze wzrostem zapotrzebowania na torby foliowe wzrasta ich
produkcja. Problemem wydaje się nie tyle ich powszechna dostępność, ale niska
(wręcz symboliczna) cena. Reklamówka kosztująca 7-10 gr. jest najtańszym
produktem dostępnym na rynku i jej zakup stanowi niedostrzegalny wydatek.
Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być nałożenie na torby foliowe podatku, który
wpływałby

na

konieczność

podwyższenia

ceny

reklamówki

do

poziomu

zachęcającego Polaków do refleksji choćby nad tym czy faktycznie potrzebują

kolejnej torby w trakcie każdej wizyty w sklepie. Oczywiście takie podejście wymaga
zmiany obowiązujących przepisów prawnych.
Natomiast krokiem, który nie wymaga szczególnych wysiłków jest podjęcie próby
zmiany nastawienia społeczeństwa do poruszanych kwestii. Jak wiadomo w Polsce
nie przyjęły się dotychczas standardy znane z innych państw europejskich
polegające na pakowaniu zakupów do toreb papierowych bądź zabieraniu do sklepu
własnej torby.
Powodem tego stanu może być niska świadomość społeczna, stąd zasadnym
byłoby podjęcie przez Pana Ministra zdecydowanych środków o charakterze
edukacyjnym np. opracowanie kampanii społecznej z jednoznacznym przekazem do
obywateli RP o szkodliwości związanej z zakupem takiej ilości toreb foliowych.
Oczywiście nie może to być działanie jednorazowe, a raczej element szerszej
strategii proekologicznej, jednakże warto zaangażować się w tę inicjatywę.
Uwzględniając powyższe wnoszę jak na wstępie.
Proszę o poinformowanie wnoszącego petycję o podjętych czynnościach poprzez
przekazanie odpowiedzi wyłącznie drogą e-mailową.
Z wyrazami szacunku

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na publikację petycji na stronie internetowej, bez podania moich
danych osobowych.

