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PETYCJA 

Preambuła Petycji: 

W kontekście drastycznego wzrostu opłat z tytułu zagospodarowania odpadami przez jednostki 
samorządu terytorialnego w tym na terenie Gminy Blaszki oraz braku systemowych i legislacyjnych 
rozwiązań  w zakresie kaucyjnego systemu opakowań  zwrotnych nakładający na producentów 
produktów spożywczych obowiązku zbiórki i gospodarowania takimi opakowaniami oraz 
wprowadzenia ich do procesów produkcyjnych na skale masową  wnosimy o: 

§ 1 P - Wdrożenie systemu kaucyjnego zagospodarowania i odbioru opakowań  zwrotnych na terytorium 
RP w postaci stosownej ustawy oraz aktów wykonawczych do niej, która ureguluje ten segment rynku 
i w sposób istotny wpłynie na gospodarkę  odpadami na terenie gmin. 

§2 P Nałożenie na producentów produktów spożywczych obowiązku stosowania opakowań  wtórnych 
oraz ich zagospodarowania w tym zbiórki i recyklingu 

§3 P Przyśpieszenie prac legislacyjnych w tym zakresie i poszerzenie ich o konsultacje społeczne. 

§4P) Aby zachować  pełną  jawność  i transparentność  działań  - wnosimy o opublikowanie treści petycji 
na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję  lub urzędu go obslugującego (Adresata) - na 
podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 
publikację  wszystkich danych podmiotu wnoszącego petycję. Chcemy działać  w pełni jawnie i 
transparentnie 

§5) Wnosimy o to, aby odpowiedź  w przedmiocie powyższych pytań  złożonych na mocy art. 61 Konstytucji 

RP w związku z art. 241 KPA, została udzielona - zwrotnie w sposób w jaki została złożona do organu ją  
rozpoznającego. 



Optymalizację  i wdrożenie procedury sanacyjnej - Petycjodawca - rozumie w tym przypadku - jako - ad 

exemplum - skuteczniejszą  walkę  z problemem. 

Opis petycji: 
Pozwalamy sobie powtórzyć, że w opinii Wnioskodawców, Wydziały/Referaty i Urzędnicy 

(Stanowiska Jednoosobowe) - posiadający w zakresie swoich kompetencji sprawy związane - 

sensu largo - z ulepszeniem organizacji i usprawnieniem pracy Jednostki, a także lepszym 

zaspokojeniem potrzeb ludności 

i redukcją  wydatków publicznych - powinny angażować  się  w tego typu procedury sanacyjne. 

System opakowań  kaucjonowanych jest rozwiązaniem ekonomicznym, które przyniesie Polsce 

korzyści społeczne i ekologiczne, takie jak aktywacja producenta i dystrybutora produktów 

również  po utracie cech użytkowych produktu (rozszerzona odpowiedzialność  producenta) oraz 

współdzielenie kosztu nowego rozwiązania z przedsiębiorcami i konsumentami (sustainable 

development). Poza tym spowoduje zmniejszenie kosztów transportu poprzez wdrożenie 

ostatniego elementu zamykającego łańcuch dystrybucji dóbr, wykorzystujący naturalne 

zachowania społeczne — kiedy kupujesz nowe, oddajesz zużyte (reverse logistics). Wpłynie to 

na zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do zagospodarowania odpadów, gdyż  surowce będą  

odzyskiwane szybciej i efektywniej (smart energy consumption), a także przyniesie dodatkowe 

wartości społeczne i ekologiczne (świadomość/nawyki/ochrona środowiska)/ Określenie 

nominalnej wartości opakowania spowoduje zmianę  podejścia i przedefiniowanie odpadów 

opakowaniowych w kierunku cennych surowców (waste to source). Zwiększy się  też  

świadomość  ekologiczna i wykształci się  nawyk porządku i oszczędność  (environmental 

awareness). W konsekwencji nastąpi ograniczenie szkodliwego dla środowiska składowania 

odpadów wśród masy niepoddanych recyklingowi odpadów komunalnych (positive waste 

management) oraz zwiększy się  ilość  odpadów dobrej jakości, które będą  mogły zostać  

poddane recyklingowi (recycling benefits). 

Daje to powód do jednoznacznego wniosku, że nowe rozwiązanie spowoduje, iż  obrót 

produktami w opakowaniach będzie miał  charakter rzeczywistej gospodarki recyrkulacyjnej, 

racjonalnie wykorzystującej zasoby. 

Zanieczyszczenie środowiska ma bezpośrednie szkodliwe skutki nie tylko dla środowiska 

naturalnego, ale także dla ekonomii, gdyż  generuje wysokie koszty zbierania i składowania 

odpadów. Wprowadzenie systemu opakowań  kaucyjnych powinno pomóc w wyeliminowaniu 

tego problemu, a także doprowadzić  do znacznego obniżenia kosztów. 



Dodatkowym aspektem wprowadzenia zmian będzie zmniejszenie kosztów transportu 

odpadów. Odniesienie opakowania do punktu handlowego powoduje, że zmniejsza się  masa 

odpadów transportowanych przez firmy śmieciowe z gospodarstw domowych do stacji 

przeładunkowych, a następnie do sortowni. 

Wdrożenie zamkniętego łańcucha dystrybucji dóbr, wykorzystującego naturalne zachowania 

społeczne, spowoduje zwrot odpadów przez konsumentów bezpośrednio do miejsca zakupu 

towarów. 
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