
Otwór o dużej 
średnicy, np. 45 mm

Pojemniki 1–20 l. 
kanistry 30–60 l. 

beczki 200 l. 

Jak wygląda opakowanie 
po środku ochrony roślin?

Najczęściej 
tworzywo HDPE 

o kolorze białym 
i jasnożółtym*

Etykieta zawiera co najmniej jeden 
piktogram mówiący o zagrożeniu 

związanym z kontaktem 
z substancją niebezpieczną

* W kanistrach niebieskich, czerwonych, zielonych znajdują się nawozy 
płynne, środki do dezynfekcji. 

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

STOP 
dla niekontrolowanego 
recyklingu opakowań 
niebezpiecznych po 
środkach ochrony 

roślin (ś.o.r.).

LICZY SIĘ  
KAŻDE

OPAKOWANIE



W przypadku obecności:
u prowadzącego skup surowców wtórnych,
u zbierającego tworzywa sztuczne,
u recyklera,
w firmie przetwarzającej odpady opakowaniowe poniższych odpadów,

zbelowane opakowania po ś.o.r.worki z zebranymi opakowaniami 
po ś.o.r. z logo Systemu PSOR  
i Operatora – REMONDIS

przykładowe opakowania po ś.o.r. 
w opakowaniach 1–5 l

beczki po środkach chemicznych (m.in. 
zaprawach nasiennych, ś.o.r.), używanych 
przez profesjonalistów

Niekontrolowany recykling tworzyw HDPE 
z opakowań po środkach ochrony roślin to 
zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska:

brak przeszkolenia pracowników, 
brak zapewnionej odzieży ochronnej, 
brak odpowiedniego zagospodarowania ścieków, 
brak odpowiedniej wentylacji,
brak bezpiecznego miejsca składowania, 
NIEKONTROLOWANE wykorzystanie recyklatu.

sprawdź posiadanie decyzji na 
zbieranie, transport lub przetwarzanie 
odpadów niebezpiecznych pod kodem 
150110*

Taki przemiał z tworzywa HDPE bywa 
wykorzystywany do produkcji:

Opakowania po środkach ochrony roślin zbierane w ramach 
Systemu PSOR są poddawane procesom przetwarzania 
zgodnie z przepisami prawa:

regranulat może być wykorzystany tylko do produktów, 
które nie mają kontaktu z żywnością, np. rur osłonowych 
do światłowodów.

w przypadku negatywnej oceny 
podejmij odpowiednie kroki 
prawne 

podejmij następujące działania:

w przypadku wątpliwości skontaktuj 
się z operatorem Systemu PSOR 
– firmą REMONDIS, tel. 660 667 030

sprawdź udokumentowanie źródła 
pochodzenia odpadów opakowanio-
wych – karty przekazania odpadów

z tworzywa
 HDPE

 produkty


