CZYSTOŚĆ
OPAKOWAŃ JEST
PRIORYTETEM
DLA TWOJEGO
BEZPIECZEŃSTWA

PAMIĘTAJ!

LICZY SIĘ
KAŻDE
OPAKOWANIE

Zwracając opakowania w ramach
Systemu, dbasz nie tylko o swoje
gospodarstwo oraz o bezpieczeństwo i zdrowie własne i bliskich,
ale także chronisz środowisko.

Właścicielem Systemu Zbiórki Opakowań
PSOR jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin. Punkt sprzedaży, działający
w Systemie, akceptuje warunki zbierania
opakowań.

SPRAWDŹ JAK
PRZYGOTOWAĆ
OPAKOWANIE
DO ZWROTU

Zbiórka opakowań w ramach Systemu odbywa się według wysokich standardów
jakościowych, w trosce o środowisko oraz
bezpieczeństwo wszystkich osób uczestniczących w zbiórce, transporcie i zagospodarowaniu.
*

ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Działanie realizowane jako element wspólnej kampanii
wprowadzających środki niebezpieczne w opakowaniach,
jako realizacja obowiązków wynikających z art. 19 ustawy
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
z 13.06.2013 r.

Więcej informacji na stronie:

www.systempsor.pl
lub pod numerem infolinii:

801 561 461

Zgodnie z polskim prawem,
opakowania po środkach
niebezpiecznych, wykorzystywanych
w rolnictwie, w tym po środkach
ochrony roślin, powinny być
odpowiednio zagospodarowane.
System Zbiórki Opakowań PSOR
pomaga w prosty, odpowiedzialny
i bezpieczny dla środowiska
sposób wypełniać ten prawny
obowiązek.

SYSTEM
ZBIÓRKI
OPAKOWAŃ

PSOR

UWAGA!
Etykieta każdego produktu informuje o niebezpieczeństwie lub
zagrożeniach, jakie może on stwarzać oraz o sposobie postępowania
z opakowaniem. Te zaopatrzone
w znaki ostrzegawcze oraz piktogramy nie powinny trafić do odpadów
komunalnych. Zabrania się także
ich wykorzystywania jako surowce
wtórne, palenia i ponownego używania do innych celów.

W RAMACH SYSTEMU
ODBIERAMY:
• opakowania po środkach ochrony
roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub
ludzi, oznaczonych minimum jednym
z piktogramów:

UŻYTKOWNIKU!
PRZYGOTUJ
OPAKOWANIE
DO ZWROTU

W RAMACH SYSTEMU
NIE ODBIERAMY OPAKOWAŃ:
brudnych,
z resztkami produktów,
z produktami przeterminowanymi,
zbiorczych, np. kartonów, folii stretch
spakowanych do worków typu big-bag,
ani innych nie pozwalających ocenić
zawartości z zewnątrz,
worków typu big-bag, folii rolniczych.

1. Przelej całą zawartość

opakowania do zbiornika
opryskiwacza

2. Wypełnij opakowanie

wodą do 1/4 jego objętości

3. Zamknij opakowania

• opakowania po innych środkach
niebezpiecznych, wykorzystywanych
w rolnictwie, np. nawozy, adiuwanty, produkty biobójcze, oznaczone
minimum jednym z piktogramów:

i potrząsaj nim przez kilka
sekund

4. Wlej wodę z opakowania

do zbiornika opryskiwacza

3x PŁUCZ

Przed przyjęciem opakowań oceń
ich CZYSTOŚĆ. Muszą być wypłukane, całkowicie opróżnione,
bez resztek produktów.

OPERATOR SYSTEMU
dostarczy do sklepów:
• worki służące zbiórce
• materiały informacyjne
• zasady zbiórki opakowań,
a także:
• odbierze zapełnione worki na
koszt producentów
• potwierdzi odbiór opakowań
Kartą Przekazania Odpadu
Zgłoś odbiór opakowań:

5. Powtórz wszystkie te

801 561 461 lub
kontakt@systempsor.pl

6. Zbierz wszystkie opróżnione

SPRZEDAWCO!

czynności jeszcze 2 razy

Ze względów prawnych i środowiskowych istnieje obowiązek profesjonalnej utylizacji opakowań na
koszt posiadacza.

1/4

SPRZEDAWCO!

i czyste opakowania
z gospodarstwa i przynieść
je do sklepu, w którym
kupiłeś/aś produkt

Pamiętaj, że masz prawny obowiązek
informować klientów o sposobie
postępowania
z
opakowaniami
i dostępnych systemach zbiórki.

