Warszawa, dnia 14 grudnia 2019 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER CYFRYZACJI
BM-WSKN.054.17.2019

Minister Klimatu
ul. Wawelska 52/54
00 – 922 Warszawa
Szanowny Panie Ministrze,
uprzejmie informuję, że w dniu 10 grudnia 2019 r. do Ministerstwa Cyfryzacji wpłynęła
petycja
z dnia 9 grudnia 2019 r. Petycja dotyczy podjęcia inicjatywy
ustawodawczej w sprawie ograniczenia przez producentów i sprzedawców ilości
opakowań towarów handlowych do jednego dla jednego wyrobu, ponieważ finalnie
opakowania te jako odpady odbierane są do przerobu lub utylizacji.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa1 ewentualne podjęcie działań objętych
żądaniem Wnoszącej petycję należy do właściwości Ministra Klimatu. W świetle art. 28
ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej2 dział
środowisko obejmuje sprawy ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego
wykorzystywania jego zasobów, a także kontroli przestrzegania wymagań ochrony
środowiska i badania stanu środowiska.
Mając na uwadze zakres kompetencji Ministra Klimatu, na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z
dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach3, w załączeniu uprzejmie przekazuję, celem rozpatrzenia
zgodnie z właściwością ww. petycję
Z upoważnienia,
Łukasz Dudkiewicz
Dyrektor Biura Ministra
Ministerstwo Cyfryzacji
/-podpisano elektronicznie/
Do wiadomości:

§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Klimatu, Dz. U. z 2019 r., poz. 2266
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 945, z późn. zm.
3 T. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870
1

Pismo jest zgodne z wymaganiami WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych, określonymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247)
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Sz.P.
Minister Środowiska
Warszawa
Petycja.
Jako klienci i konsumenci zwracamy uwagę Pana Ministra na konieczność utemperowania producentów i
sprzedawców, którzy coraz bardziej przesadzają z ilością opakowań towarów handlowych.
Nierzadko 1 towar zawinięty jest w 3 opakowania, a sprzedawca dodaje do tego jeszcze woreczek foliowy.
Po rozpakowaniu zakupów w domu, ilość odpadów zaczyna już objętościowo przewyższać ilość artykułów
użytkowych.
Za te opakowania oczywiście płacimy my, klienci. To raz.
Opakowania te jako odpady odbierane są do przerobu lub utylizacji i kto za to musi płacić? Oczywiście my,
klienci. A koszty z roku na rok są coraz wyższe. To dwa.
Jeśli są problemy z odbiorem odpadów i ich przerobem, kogo się wskazuje jako "wytwórców" ich
nadmiernej ilości?
Oczywiście nas, klientów. To trzy.
Wynika z tego, że cały ciężar problemu spada na nasze barki.
Tak dalej być nie może.
Wnioskujemy o inicjatywę ustawodawczą mającą na celu wymuszenie na producentach ograniczenia
ilości opakowań do 1 dla 1 wyrobu, z system premiowania za ograniczenie przez firmę kosztów
zakupu opakowań w sprawozdaniach finansowych rok do roku - np. ulgami w podatkach.
Za podjęcie działań z góry dziękujemy.
W imieniu konsumentów oraz jako adres do korespondencji:

dnia 09.12.2019r.
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