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Kary za brak zwrotu opakowań po ŚOR!
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O tym, jak niebezpieczne dla środowiska mogą być pozostałości środków
ochrony roślin, nie trzeba nikogo przekonywać. Kilka dni temu
informowaliśmy, jak należy postępować z pustymi opakowaniami po środkach
ochrony roślin. Tym razem informujemy o tym, jakie kary za brak zwrotu
opakowań po ŚOR mogą czekać rolników!
Informacje o warunkach bezpiecznego przechowywania i usuwania opakowań po ŚOR są
zamieszczone na etykiecie produktów. Nie można wykorzystywać takich opakowań do innych celów
oraz dopuszczać do ich kontaktu z żywnością, napojami oraz paszą. Należy je przechowywać
w specjalnie przystosowanych do tego pomieszczeniach, wyposażonych w odpowiednie rozwiązania
chroniące przed skażeniem środowiska, a także przed dostępem osób nieupoważnionych. 3-krotnie
wypłukane opakowania należy zwrócić do sklepu lub hurtowni prowadzącej sprzedaż
środków ochrony roślin. Jest to bezpłatne. Odpowiedni formularz zwrotu można pobrać na
stronie internetowej Systemu PSOR (link poniżej) – wystarczy go wydrukować i przy przekazywaniu
opakowań przedstawić sprzedawcy odbiorcy do podpisu.
Rolnicy powinni odpowiedzialnie postępować z odpadami, które powstają w gospodarstwie.
Tym bardziej, że dzięki Systemowi PSOR mogą zrobić to w sposób prosty i bezpłatny,
oddając je do sklepów.
Aleksandra Mrowiec z PSOR

Kary za brak zwrotu opakowań po ŚOR = m.in. zmniejszenie dopłat!
Warto wiedzieć, że nad przestrzeganiem wymogów dotyczących stosowania środków ochrony roślin
czuwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nieprzestrzeganie przez rolnika przepisów
dotyczących ŚOR oraz niewłaściwe postępowanie ze zużytymi opakowaniami może skutkować
zmniejszeniem dopłat bezpośrednich o 1, 3 lub 5% w przypadku stwierdzenia niezgodności po
raz pierwszy. W przypadku ponownego stwierdzenia niezgodności, płatności obszarowe zostaną
obniżone o 15%, zaś w przypadku celowego działania niezgodnego z wymogami dotyczącymi
stosowania środków ochrony roślin, dopłaty zostaną zmniejszone o 20 do 100%!
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– Rolnicy powinni odpowiedzialnie postępować z odpadami, które powstają w gospodarstwie. Tym
bardziej, że dzięki Systemowi PSOR mogą zrobić to w sposób prosty i bezpłatny, oddając je do
sklepów. Palenie czy też wyrzucanie opakowań do lasu podlega karze grzywny – mówi Aleksandra
Mrowiec z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. – Co więcej, jeśli w gospodarstwie zostanie
przeprowadzona kontrola ARiMR, rolnikowi wnioskującemu o płatności bezpośrednie,
rolnośrodowiskowe, rolno-środowiskowo- klimatyczne, z tytułu rolnictwa ekologicznego,
zalesiania lub ONW, który postępuje niewłaściwie z opakowaniami po środkach ochrony
roślin oraz przechowuje środki ochrony roślin niezgodne z etykietą grozi kara
administracyjna mogąca prowadzić do ich zmniejszenia lub nawet utraty w przypadku
stwierdzenia celowej niezgodności – dodaje.

Formularz zwrotu zużytych opakowań do Systemu PSOR: http://systempsor.pl/wpcontent/uploads/2017/03/karta.png

Powiązane artykuły: Opakowania po ŚOR: do sklepu, nie do lasu!

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

