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Orli Staw będzie modernizowany

23 października 2018 roku w Poznaniu, 
podczas uroczystego otwarcia Między-
narodowych Targów Ochrony Środowiska 
POL-ECO SYSTEM, w obecności ministra 
środowiska Henryka Kowalczyka, mini-
stra energii Krzysztofa Tchórzewskiego 
i  prezesa Zarządu NFOŚiGW 
Kazimierza Kujdy została podpisa-
na, jako 999, umowa nr POIŚ.02.02.00-
00-0017/17 o  dofinansowanie projektu 
pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako 
Regionalnego Centrum Recyklingu” po-
między Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej jako 
Instytucją Wdrażającą a  beneficjentem: 
Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste 
Miasto, Czysta Gmina”. Umowę w  imie-
niu Zarządu Związku podpisali: Daniel 
Tylak, przewodniczący Zarządu i  Paweł 
Osiewała, zastępca przewodniczącego 
Zarządu, prezydent Sieradza.

Celem bezpośrednim projektu jest 
stworzenie w  Orlim Stawie infrastruktury 
technicznej, pozwalającej na zdecydowa-
ną poprawę efektywności gospodarowania 

odpadami komunalnymi w sposób zgodny 
z  hierarchią postępowania z  odpadami 
oraz wypełnienie krajowych i unijnych wy-
magań w zakresie gospodarki odpadami.

W  przedmiotowej inwestycji przewi-
dziano w szczególności:
n modernizację instalacji mechanicz-

nego przetwarzania odpadów w  celu 
przystosowania jej działania do zwięk-
szającego się strumienia odpadów 
selektywnie zbieranych (papier, metal, 
tworzywa sztuczne, szkło) poprzez wy-
budowanie w nowej hali sortowni insta-
lacji do sortowania wyposażonej w no-
woczesne urządzenia technologiczne 
dla wydzielonej frakcji odpadów,

n budowę instalacji do biologicznego 
przetwarzania (fermentacji) zbiera-
nych selektywnie odpadów ulegają-
cych biodegradacji, w  tym odpadów 
żywnościowych.

Ponadto przewidziano uzupełnienie 
infrastruktury ZUOK Orli Staw 
o  dodatkowe wiaty i  boksy 
magazynowe, rozbudowę bu-
dynku socjalnego oraz budo-
wę infrastruktury, w  tym sie-
ci elektroenergetycznej wraz 
z  dwoma stacjami transforma-
torowymi, sieci cieplnej, bio-
gazowej oraz wodno-kanali-
zacyjnej. Dodatkowo planuje 
się zakup środków transportu 
oraz sprzętu przeładunkowego, 
niezbędnych do prawidłowej 
eksploatacji zmodernizowane-
go zakładu. W zakres projektu 
wchodzi również wybudowana 
w  2017 roku kompostownia 
płytowa, która będzie powiąza-
na technologicznie z  instalacją 

fermentacji.
Zmodernizowana i  rozbudowana in-

frastruktura zakładu pozwoli na zagospo-
darowanie pełnego strumienia odpadów 

AkTUALNośCi
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komunalnych wytworzonych na terenie 
gmin należących do Związku. Ilość od-
padów dostarczonych do ZUOK rośnie 
i  w  bieżącym roku osiągnie niemal 100 
tys. ton.

Wskutek realizacji projektu ZUOK Orli 
Staw będzie nowoczesnym centrum re-
cyklingu o  wysokim poziomie automaty-
zacji oraz wysokiej efektywności energe-
tycznej. Zakład zasilany będzie energią 
elektryczną wyprodukowaną z  biogazu 
wytwarzanego w instalacji fermentacji me-
tanowej. Wpisuje się to w światowe trendy 
postępowania z  odpadami komunalnymi, 
wytyczając nowe kierunki w tym zakresie.

Sukces zwieńczony podpisaniem 
umowy był możliwy dzięki zgodnej i  ra-
cjonalnej współpracy wójtów, burmistrzów 
i  prezydentów gmin tworzących Związek 
oraz szczególnemu zaangażowaniu kadry 
kierowniczej i pracowników Związku i za-
kładu w Orlim Stawie.

Całkowity planowany koszt projektu: 
78 267 234,71 zł

Dofinansowanie z  POIiŚ 2014–2020: 
53 221 719,60 zł, tj. 80% wydatków 
kwalifikowanych. Okres realizacji: lata 
2017–2022.

Źródło: portal turek.net.pl

Produkt w obiegu

Podczas gali rozpoczyna-
jącej targi POL-ECO SYSTEM 
wręczono nagrody laure-
atom konkursu Ministerstwa 
Środowiska „Produkt w  obie-
gu”. Celem konkursu było 
promowanie i  upowszech-
nianie osiągnięć w  dziedzinie 
ekologicznego, zrównowa-
żonego projektowania oraz 
zastosowania innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie ponow-
nego włączenia produktu do 
obiegu.

Konkurs był przeznaczony 
dla producentów, projektan-
tów, dystrybutorów oraz usłu-
godawców. Pierwszym jego 

etapem była weryfikacja i ocena zgłoszeń, 
kolejnym zaprezentowanie nominowa-
nych produktów lub projektów na wysta-
wie podczas tegorocznych targów POL-
ECO SYSTEM.

Warto dodać, że konkurs ma rów-
nież wspierać producentów, projektan-
tów, dystrybutorów i  usługodawców, 
którzy swoimi produktami lub projektami 
wpisują się w  ideę gospodarki o  obiegu 
zamkniętym.

W  tym roku odbyła się druga edycja 
tego konkursu. Pierwsze miejsce przy-
padło w  udziale spółce INTERSEROH 
Polska, która zgłosiła do konkursu ma-
szynę kompostującą Oklin GG-02. Drugie 
miejsce zajęła firma CWD za autoter-
miczną linię spalania i suszenia odpadów 
z systemem odzysku energii cieplnej.

Źródło: MTP

Gminy mogą liczyć na pomoc 
finansową w usuwaniu nielegalnych 

odpadów

Usunięcie nielegalnych składowisk 
odpadów spoczywa na gminie. Gmina 
może dostać pożyczkę do 100% kosztów 
na usunięcie odpadów, gdy uchyla się od 
tego ich posiadacz. Gminy rzadko jednak 
występują o takie pożyczki.
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Problemem likwidacji składowisk od-
padów zajął się rzecznik praw obywatel-
skich (RPO). Jak podkreślił RPO, często 
działają one bez wymaganych pozwoleń; 
zdarza się też, że pozwolenia są cofane 
wobec uchybień w ich prowadzeniu.

Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. 
o  odpadach, obowiązek usunięcia odpa-
dów z miejsca nielegalnego składowania 
spoczywa na ich posiadaczu. Stosunkowo 
często jednak posiadacz nie wykonu-
je tego obowiązku, nawet mimo sankcji 
w  postępowaniu egzekucyjnym lub kar 
pieniężnych przewidzianych przez prawo 
ochrony środowiska.

Zastępczyni RPO Sylwia Spurek wy-
stąpiła w tej sprawie do prezesa NFOŚiGW 
Kazimierza Kujdy. Wskazała, że problem 
uwidocznił się zwłaszcza w związku z se-
rią pożarów składowisk odpadów.

Wobec braku działań posiadacza od-
padów, ich usunięcie spada głównie na 
gminy (zwykle w formie tzw. zastępczego 
wykonania decyzji w sprawie). Stałym pro-
blemem jest jednak finansowanie tego za-
dania, zwłaszcza wobec częstego braku 
perspektywy wyegzekwowania poniesio-
nych kosztów od posiadacza usuniętych 
odpadów. Samorządy mogą uzyskać na 
to wsparcie NFOŚiGW, w  szczególno-
ści w  ramach działającego od kilku lat 
programu „Ochrona powierzchni ziemi”. 
Włodarzom gmin znajdujących się w opi-
sanej sytuacji RPO sugerował kierowanie 
odpowiednich wniosków do Funduszu.

– Skala problemu i  powtarzające się 
problemy samorządów lokalnych w finan-
sowaniu usuwania odpadów każą jednak 
zastanowić się, czy aktualnie funkcjonu-
jące narzędzia są wystarczające. Bariery 
w  uzyskaniu finansowania przez gminy 
mają bowiem bezpośrednie przełoże-
nie na prawo ich mieszkańców do ży-
cia w  zdrowym środowisku – podkreśliła 
Sylwia Spurek.

Dlatego spytała prezesa NFOŚiGW 
o  dostępne metody finansowania usu-
wania przez gminy nielegalnych składo-
wisk. Poprosiła zwłaszcza o  wskazanie, 
czy w  ramach Funduszu możliwe jest 

wsparcie gmin w  usuwaniu odpadów 
z nieruchomości niestanowiących ich wła-
sności lub niepozostających w ich użytko-
waniu wieczystym.

„NFOŚiGW rozumie potrzebę likwida-
cji zagrożenia jakie stwarzają nielegalnie 
magazynowane lub składowane odpady” 
– napisał w odpowiedzi zastępca prezesa 
Funduszu Dominik Bąk. Poinformował, 
że priorytetowy program NFOŚiGW nr 2.2. 
„Ochrona powierzchni ziemi” umożliwia 
samorządom uzyskanie dofinansowania 
w formie dotacji oraz pożyczki.

Dotacja w wysokości do 80% kosztów 
kwalifikowanych kierowana jest wyłącznie 
do jednostek samorządu terytorialnego na 
usuwanie i  unieszkodliwianie niewłaści-
wie składowanych lub magazynowanych 
odpadów, stanowiących zagrożenie dla 
życia lub zdrowia ludzi lub zaistnienia nie-
odwracalnych szkód w środowisku, wraz 
z  przeprowadzeniem działań napraw-
czych. Warunkiem dotacji jest realizacja 
przedsięwzięcia na terenach będących 
własnością Skarbu Państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego, z wyłączeniem 
nieruchomości oddanych w  użytkowanie 
wieczyste.

Preferencyjna pożyczka może być zaś 
udzielona zarówno posiadaczom odpa-
dów, jak i  podmiotom publicznym dzia-
łającym w  trybie wykonania zastępcze-
go. Posiadacze odpadów mogą dostać 
pożyczkę w  wysokości do 90% kosztów 
kwalifikowanych, z  oprocentowaniem: 
WIBOR 3M +50 p.b., nie mniej niż 2% 
w  skali roku. Wobec podmiotów działa-
jących w  trybie wykonania zastępczego, 
pożyczka może wynieść do 100% kosz-
tów kwalifikowanych przy oprocentowaniu 
w  skali roku – WIBOR 3M, nie mniej niż 
1%. Pożyczka może być częściowo umo-
rzona w  wysokości do 10% wypłaconej 
kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż milion 
zł. Umorzenie zależy od spełnienia dodat-
kowych warunków programu.

Według NFOŚiGW w ramach obecnie 
obowiązującego programu priorytetowe-
go „Ochrona powierzchni ziemi” w  latach 
2015–2017 złożono tylko dwa wnioski 
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o  dofinansowanie usuwania odpadów 
z miejsc do tego nieprzeznaczonych. Oba 
odrzucono ze względu na negatywną oce-
nę ekologiczno-techniczną lub finansową.

– Wsparcie ze środków publicznych 
wszystkich zadań – gdzie istnieje podmiot 
odpowiedzialny za dokonane zanieczysz-
czenie, który prowadził działalność nie-
zgodnie z prawem – jest niedopuszczalne 
ze względu na możliwość na-
ruszenia przepisów o  pomo-
cy publicznej oraz dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady w zakresie zasady za-
nieczyszczający płaci i  sta-
nowiłoby tylko zachętę do ta-
kich procederów – zaznaczył 
Dominik Bąk.

Przyznał, że przepisy nie 
wskazują dziś organów od-
powiedzialnych za usunięcie 
odpadów z  miejsc do tego 
nieprzeznaczonych – na-
wet przy zagrożeniu zdrowia 
i  życia, kiedy podmiot odpo-
wiedzialny nie jest znany lub 
egzekucja jest niemożliwa 
do przeprowadzenia z różnych powodów. 
Zawsze zobowiązanym jest ten, kto zanie-
czyścił i na nim ciąży obowiązek.

– Z powyższych względów obecnie do-
finansowanie w  formie dotacji NFOŚiGW 
może zaproponować ograniczonemu krę-
gowi odbiorców. Oferta finansowa w  for-
mie pożyczki na wykonanie zastępcze 
nie znajduje popularności wśród organów 
samorządowych i w zasadzie, jako jedyna 
możliwa w  takich przypadkach i w obec-
nym stanie prawnym, nie jest wykorzy-
stywana przez samorządy – powiedział 
Dominik Bąk.

Źródło: portal wp.pl

Coraz więcej odpadów na Mazowszu

W  2017 r. na terenie województwa 
mazowieckiego zebrano 1,78 mln ton od-
padów komunalnych, co stanowiło 15% 
ogółu zebranych w  kraju. W  porównaniu 
z poprzednim rokiem masa wytworzonych 

na Mazowszu odpadów komunalnych 
wzrosła o  1%. Wśród wytworzonych 
w  województwie mazowieckim odpadów 
komunalnych dominowały  odpady po-
chodzące z gospodarstw domowych. Ich 
całkowita masa wyniosła 1,58 mln ton, co 
oznaczało wzrost o  2,4% w  porównaniu 
z rokiem poprzednim. Na jednego miesz-
kańca Mazowsza przypadały 294 kg ze-

branych odpadów komunalnych i było to 
o  6 kg więcej niż w  2016 r. Z  usług ko-
munalnych, handlu, małego biznesu, biur 
i  instytucji zebrano 198 tys. ton odpadów 
(mniej o 8,5% w stosunku do 2016 r.).

W 2017 r. do odzysku trafiło 59% ogól-
nej masy odpadów komunalnych zebra-
nych w  województwie mazowieckim. Do 
recyklingu przeznaczono 23% ilości odpa-
dów komunalnych, do biologicznych pro-
cesów przetwarzania (kompostowania lub 
fermentacji) 6%, natomiast do przekształ-
cenia termicznego  z  odzyskiem energii 
skierowano 30% ilości odpadów.

Spadła liczba składowisk odpadów ko-
munalnych. W  końcu 2017 r. na terenie 
województwa mazowieckiego funkcjono-
wało 29 składowisk odpadów komunal-
nych wobec 33 w  2016 r. Trzy czwarte 
czynnych składowisk było zlokalizowa-
nych na terenach wiejskich.

Znacząco (o  14% w  porównaniu 
z 2016 r.) wzrosła liczba dzikich wysypisk 
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śmieci. W 2017 r. na terenie województwa 
mazowieckiego zlikwidowano 1298 niele-
galnych składowisk, z których wywieziono 
5,1 tys. ton odpadów. Niedozwolone skła-
dowanie odpadów odbywa się jeszcze 
w 143 lokalizacjach na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego.

Z wrześniowego raportu GUS na temat 
gospodarki odpadami i utrzymania czysto-
ści w gminach w 2017 r. wynika, że w ubie-
głym roku w Polsce zebranych zostało 11 
968,7 tys. ton odpadów komunalnych. 
Oznacza to wzrost o 2,7% w porównaniu 
z  2016 r. Na jednego mieszkańca Polski 
przypadało średnio 312 kg zebranych od-
padów komunalnych, a więc o 9 kg wię-
cej niż rok wcześniej. Z analizy GUS wy-
nika też, że zmniejszyła się ogólna liczba 
przedsiębiorstw, które odbierały odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości. 
W 2017 r. było ich 1295, a więc o 11,4% 
mniej niż rok wcześniej.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Odpady medyczne w wyrobisku

7 listopada 2018 r. w  miejscowości 
Dąbrówka Strumiany, woj. łódzkie, in-
spektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Łodzi przy udzia-
le prokuratora Prokuratury Rejonowej 
w  Zgierzu, funkcjonariuszy Komendy 
Powiatowej Policji w Zgierzu oraz przed-
stawiciela Państwowego Powiatowego 
Inspektoratu Sanitarnego w  Zgierzu 
ujawnili (przy wykorzystaniu koparki) 
w  rekultywowanym wyrobisku pożwi-
rowym  znaczne ilości odpadów me-
dycznych  (czerwone worki wypełnione 
niezabezpieczonymi odpadami igieł, 
strzykawek, opatrunków itp.) oraz  innych 
odpadów, w tym niebezpiecznych.

Oprócz odpadów medycznych stwier-
dzono obecność zaolejonego czyściwa, 
odpadów budowlanych (stolarka okienna 
wraz z  szybami), opakowań zawierają-
cych pozostałości substancji niebezpiecz-
nych, ziemi wymieszanej z  lepką mazistą 
substancją o  wyraźnym zapachu sub-
stancji ropopochodnych  (odpady mogą 

pochodzić z  separatorów substancji 
ropopochodnych).

W  momencie rozpoczęcia oględzin 
trwało zasypywanie ww. odpadów przez 
wywrotkę wypełnioną urobkiem ziemnym. 
W związku z powyższym wydano polece-
nie zaprzestania prac związanych z  za-
sypywaniem wyrobiska i  zgromadzonych 
odpadów. Polecenie wydawano kilkukrot-
nie z  powodu podejmowania kolejnych 
prób zasypywania przez pracowników 
wyrobiska.

Pracownicy laboratorium WIOŚ 
w  Łodzi pobrali próbki substancji zdepo-
nowanej w  wyrobisku w  celu dokonania 
analizy laboratoryjnej. Ponadto pobrane 
zostały próby wody z rozlewiska znajdują-
cego się na dnie wyrobiska.

Ze względu na trudne warunki panu-
jące na terenie wyrobiska (bardzo grząski 
teren) oraz ograniczone możliwości uży-
tego sprzętu (zasięg koparki) ujawniono 
tylko część odpadów nielegalnie zdepo-
nowanych w  wyrobisku. Zostaną prze-
prowadzone dalsze działania z  wykorzy-
staniem wiertni. Czynności na tym terenie 
prowadzi również Prokurator Rejonowy 
w Zgierzu.

Źródło: GIOŚ

Chińczycy nie będą modernizować 
spalarni

MPO ostatecznie potwierdziło, że zo-
stało wprowadzone w  błąd przez chiń-
skiego zwycięzcę przetargu na rozbu-
dowę spalarni przy ul. Zabranieckiej. 
Kontrowersyjna inwestycja znów może się 
opóźnić.

Krajowa Izba Odwoławcza nakazała 
unieważnienie wyboru oraz wykluczenie 
chińskiej firmy Shanghai Electric Power 
Construction (SEPC) z  postępowania 
przetargowego na wykonawcę moderni-
zacji i rozbudowy warszawskiego Zakładu 
Unieszkodliwiania Stałych Odpadów 
Komunalnych – czyli, mówiąc w  skrócie, 
spalarni śmieci na Targówku Fabrycznym.

Powodem wykluczenia Chińczyków, 
którzy zaproponowali rozbudowę spalarni 
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za (tylko) ok. 1 miliard złotych, była za-
kwestionowana wiarygodność referencji 
potwierdzających spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu. Wyjaśnienia zło-
żone przez SEPC w  czasie rozpraw nie 
przekonały Krajowej Izby Odwoławczej. 
Chiński oferent dostał szansę, żeby przed 
KIO okazać kolejne dokumenty, z których 
wynikałoby, że posiada stosowne do-
świadczenie. Dokumentów tych jednak nie 
przedstawił.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 
podkreśla, że to informacje i  dokumenty 
przekazywane przez chińską firmę wpro-
wadziły ich w błąd. W uzasadnieniu wyroku 
KIO czytamy: „Przystępujący wprowadził 
Zamawiającego w błąd, co do spełnienia 
warunków udziału w  postępowaniu. (…) 
Nie jest zadaniem Zamawiającego usta-
lenie, które spośród przedstawionych 
przez wykonawcę referencji spełniają 
wymagania”.

Co dalej z budową spalarni śmieci na 
Targówku Fabrycznym? MPO, zgodnie 
z wyrokiem KIO, jest zobowiązane wyklu-
czyć Chińczyków z  przetargu. Ale w  po-
stępowaniu pozostaje jeszcze droższa 
aż o ok. 690 mln zł oferta od konsorcjum 
CNIM-PORR. MPO analizuje, czy da radę 
dorzuć tyle pieniędzy, czy raczej ogłosi 
nowy przetarg.

Ewentualny wybór CNIM-PORR umoż-
liwi rozpoczęcie prac budowlanych przy 
Zabranieckiej w I kwartale 2019 roku. Jeśli 

przetarg będzie powtórzony, rozbudowa 
spalarni kolejny raz się przesunie – i aku-
rat to opóźnienie publicznej inwestycji 
mieszkańców Targówka nie zmartwi.

Źródło: Targówek.info

W Rybniku energia elektryczna z gazu 
składowiskowego

Instalacja produkująca energię elek-
tryczną, dzięki wykorzystaniu metanu 

z procesów rozkładu, powsta-
ła na rybnickim składowisku 
odpadów komunalnych. Ma 
ona produkować rocznie ok. 
4 megawatogodzin energii, 
co odpowiada zapotrzebowa-
niu ok. 2 tys. mieszkań.

Gaz składowiskowy LFG 
(landfill gas) może być bardzo 
dobrym paliwem. Pochodzi 
z  beztlenowego rozkładu 
bakteryjnego szczątków or-
ganicznych. Zawiera głównie 
metan i dwutlenek węgla; jego 
kaloryczność wynosi oko-
ło 50% kaloryczności gazu 

ziemnego. Można go używać do napędu 
generatorów w elektrowniach, ogrzewania 
domów czy podgrzewania wody.

Do tej pory na rybnickim składowisku, 
na które trafia ok. 30 tys. ton odpadów 
rocznie, wyzwalający się gaz ulatniał się 
do atmosfery za pośrednictwem studni 
odgazowujących lub (w przypadku dwóch 
zamkniętych zrekultywowanych już kwa-
ter) spalany był w pochodni.

Aby wyeliminować emisję do powietrza 
oraz bezproduktywne spalanie w pochod-
ni, na terenie składowiska, zarządzanego 
przez rybnicką spółkę Hossa, powstała 
hala do produkcji energii z  agregatami 
zasilanymi biogazem składowiskowym. 
W  inwestycji przewidziano pozyskiwanie 
biogazu z trzeciej kwatery (poprzez zabu-
dowanie kanałów gazowych) i  podłącze-
nie umożliwiające wykorzystanie energe-
tyczne gazu z pochodni.

Zadanie realizuje przedsiębior-
ca Leszek Kulawik, z  którym miejska 
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spółka podpisała umowę do 2035 r. (gaz 
w  składowisku będzie powstawał przez 
lata, także po jego zamknięciu). Jak pod-
kreślił, cytowany w  komunikacie magi-
stratu, Kulawik, obecnie w  Polsce do 
produkcji energii elektrycznej wykorzy-
stywane jest ok. 6% powstających gazów 
składowiskowych.

Cytowany prezydent Rybnika Piotr 
Kuczera zaznaczył, że u  podstaw inwe-
stycji leży ochrona środowiska.

– Pożytkuje to, co do tej pory było za-
grożeniem dla środowiska, w  sensowny 
sposób wykorzystując produkt ubocz-
ny procesu składowania odpadów. (...) 
Miasto nie wydaje ani złotówki, ale daje to, 
co na tym składowisku jest najcenniejsze, 
czyli powstające tu złoża gazu – wskazał 

Kuczera.
Odbiorcą produkowanej z gazu energii 

elektrycznej będzie Tauron. Energia ciepl-
na powstająca na składowisku będzie 
służyła m.in. do ogrzewania zabudowań 
sąsiadującej ze składowiskiem sortow-
ni odpadów (dotąd działała tam kotłow-
nia węglowa) oraz budynków socjalnych 
składowiska. Warta przeszło milion zło-
tych inwestycja według kalkulacji inwe-
stora powinna zwrócić się w ciągu pięciu 
lat. Wybudowaną już instalację czekają 

obecnie odbiory techniczne.
Według opracowania portalu branży 

odnawialnych źródeł energii odnawialne-
-firmy.pl z 2016 r., zasoby metanu możli-
we do pozyskania ze składowisk w Polsce 
są szacowane na ok. 135–145 mln m3 
rocznie.  Dominującym sposobem wyko-
rzystywania biogazu wysypiskowego jest 
wytwarzanie energii elektrycznej (ponad 
90% istniejących instalacji).

Według portalu pierwsza instalacja wy-
korzystująca gaz składowiskowy w Polsce 
została uruchomiona w 1995 r. na składo-
wisku w  Żółwinie k. Bydgoszczy, a  naj-
większe stacje przetwarzania biogazu 
składowiskowego działają w Katowicach, 
Warszawie, Sosnowcu oraz w  Olsztynie 
Łęgajnach (w Katowicach i Olsztynie po-

zyskuje się ok. 500 m3 gazu na 
godzinę).

Źródło: portal niezależna.pl

Kamery leśne

Częstochowska straż miej-
ska znalazła sposób na porzu-
cających i  niesegregujących 
odpady komunalne. W  ściga-
niu mają pomóc kamery leśne. 

Dzięki kamerom leśnym 
tylko w  ciągu kilku dni funk-
cjonariusze częstochowskiej 
straży miejskiej podjęli 36 sku-
tecznych interwencji.

Urządzenia pomagają 
w  ujawnianiu osób, które do 
kontenerów na odpady zielo-
ne wrzucają inne śmieci lub 

pozostawiają te śmieci przy kontenerach. 
Urządzenia są też wykorzystywane do 
namierzania osób tworzących nielegalne 
graffiti i innych wandali.

Mieszkańcy Częstochowy często in-
formują straż miejską, że przy kontene-
rach tworzą się dzikie wysypiska śmieci. 
Dlatego, aby nie dochodziło do takich sy-
tuacji, kamery będą trwale wykorzystywa-
ne w pracy strażników.

Częstochowska straż miejska przy-
pomniała, że do kontenerów na odpady 
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zielone można wrzucać tylko odpady zie-
lone, czyli m.in. trawę, liście, kwiaty, ścię-
te łodygi, drobne gałęzie. Wrzucanie do 
kontenera na odpady zielone innych od-
padów lub pozostawianie śmieci przy kon-
tenerze jest zabronione. Nie można rów-
nież pozostawiać odpadów zielonych np. 
liści w workach przy ulicznych koszach na 
śmieci. 

Źródło: Serwis Samorządowy PAP/mp

Śmieciarki Scania CNG dla Kom-Eko SA

Kom-Eko SA dba o czystość w Lublinie 
i  gminach ościennych od ponad 20 lat. 
Właściciele firmy konsekwentnie inwestu-

ją w rozwiązania spełniające wysokie wy-
mogi środowiskowe.

We flocie przedsiębiorstwa znalazły 
się ostatnio trzy nowe śmieciarki Scania, 

w  tym dwie zasilane CNG. 
Pięć kolejnych pojazdów 
Scania zasilanych gazem 
zostanie dostarczonych 
w pierwszym kwartale przy-
szłego roku.

„Razem dla jutra” to ha-
sło będące motywem prze-
wodnim działań firmy Kom-
Eko SA, które koncentrują 
się głównie w Lublinie i jego 
okolicach. Tym samym 
mają bezpośrednie przeło-
żenie na codzienne życie 
jego mieszkańców.

– Naszym celem jest 
stałe podnoszenie stan-
dardu oferowanych usług. 
Pragniemy być postrzegani 
jako lider jakości w  bran-

ży oczyszczania, odbioru i  zagospoda-
rowania odpadów. Myślimy nowocze-
śnie i  znamy wagę dzisiejszych decyzji, 
które wpływają na przyszłe pokolenia. 
Zainwestowaliśmy w  pojazdy Scania za-
silane gazem, ponieważ ten wybór jest 
korzystny na wielu poziomach: ekolo-
gicznym, ekonomicznym i  społecznym. 
Scania jest dla nas rzetelnym partnerem 
na drodze do zrównoważonego transportu 
– komentuje Marek Karczewski, dyrek-
tor ds. handlowych i realizacji usług Kom-
Eko SA.

Wydane pojazdy Scania P340 to śmie-
ciarki o  napędzie alternatywnym CNG. 

Pojazdy zostały wyposażo-
ne w trzy osie, z  tylną osią 
skrętną, dzięki czemu są 
bardzo zwrotne w wąskich, 
miejskich uliczkach. Każda 
ze śmieciarek posiada 
zbiorniki CNG o  pojemno-
ści 8 x 118, czyli 944 dm3, 
dzięki którym może poru-
szać się od 4 do 5 dni bez 
przerwy.

Źródło: Centrum Prasowe PAP

Łodzianie chcą zsypów na śmieci
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Ponad 80% mieszkańców łódzkich 
wieżowców chce zachowania zsypów 
na śmieci – wynika z  badań przepro-
wadzonych przez firmy Ekosort i  Crevo 
Marketing. 

Ankieterzy przepytali mieszkańców 
osiedla Władysława Jagiełły. Pytali re-
spondentów, co przeszkadza im w  zsy-
pach? Czy te urządzenia są potrzebne? 
Czy spółdzielnie powinny je likwidować? 
Mieszkańcy osiedla wypełniali też ankie-
tę w  internecie. W  ten sposób udało się 
zebrać 623 odpowiedzi. Wyniki badania 
zaskakują. Blisko 55% lokatorów ma pro-
blem ze złym zapachem. Mniejszym kło-
potem okazał się fakt, że zsypy są siedli-

skiem robaków i bakterii. Przeszkadza to 
34,2% ankietowanych.

Problemów było więcej. Mieszkający na 
parterze mężczyzna skarżył się, że w jego 
mieszkaniu pojawił się grzyb. Powód? 
Ściana jego domu sąsiaduje ze zsypem.

Spółdzielnie mieszkaniowe wiedzą 
o  tych problemach. Skwapliwie wykorzy-
stują argumenty za likwidacją zsypów, po-
nieważ to najprostsze rozwiązanie. Dzięki 
temu pozbywają się kłopotu. Nie muszą 

przejmować się dbaniem o stan technicz-
ny zsypów. 

Możliwe, że do likwidacji zsypów 
doprowadzi Ministerstwo Środowiska. 
W  projekcie nowelizacji ustawy o  utrzy-
maniu czystości w  gminach czytamy, że 
za brak segregacji odpadów zapłacimy 
nawet cztery razy więcej, niż do tej pory. 
A przy korzystaniu ze zsypów o segregacji 
nie ma mowy. Przynajmniej w teorii.

Mieszkańcy wieżowców zauważają ten 
problem. Wielu osobom przeszkadza, że 
muszą taszczyć worki z posegregowany-
mi śmieciami do pojemników pod blokiem. 
Ponad 42% ankietowanych narzekało, że 
segregowane śmieci trzeba wynosić poza 

budynek.
Jednak pomimo niedogod-

ności mieszkańcy uważają, że 
zsypów... nie należy likwido-
wać. Doceniają ich wygodę. Aż 
66,6% respondentów chciałoby 
korzystać ze zsypów pod wa-
runkiem, że uda się wyelimino-
wać powyższe problemy. 16% 
ankietowanych niczego by nie 
zmieniało. Nic dziwnego. Zsypy 
mają wiele zalet. Są wygodne, 
bo mieszkańcy nie muszą bie-
gać z  workami z  dziesiątego 
piętra. Oszczędzają miejsce na 
zewnątrz budynku, zostawiając 
więcej powierzchni na miejsca 
parkingowe. Ukrywają mało 
atrakcyjne śmietniki, zamyka-
ją brzydkie zapachy. Władze 
spółdzielni, które zdecydowały 
o  likwidacji zsypów, napotkały 
gwałtowny opór lokatorów. 

Jak to pogodzić? Rozwiązanie to no-
woczesne zsypy, które nie tylko rozwią-
żą „zapachowy” problem, ale też wresz-
cie pozwolą na segregację śmieci. Jak 
działają?

Pokrywa zsypu nowej generacji przy-
pomina piekarnik z  kilkoma przyciskami. 
Mieszkaniec wybiera, jaki rodzaj śmie-
ci wrzuca. Elektronicznie sterowane 
drzwiczki otwierają się. Śmieci wpadają 
do segregatora odpadów w piwnicy, który 
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umieszcza frakcję w odpowiednim pojem-
niku. Po paru sekundach urządzenie jest 
znów gotowe do użycia, a  mieszkaniec 
pozbywa się kolejnej frakcji.

Zsypy są wentylowane, uszczelnione 
i wygłuszone. Dzięki stalowym rurom oraz 
zamykanym szczelnie włazom znikają 
robaki i  złe zapachy. Urządzenie jest od 
podstaw dziełem łódzkiej firmy Ekosort. 

Rozwiązanie wprowadzono już na kilku 
łódzkich osiedlach. Cieszy się uznaniem 
mieszkańców. Wynalazek pozwala zacho-
wać zsypy, a eliminuje wszystkie problemy 
z nimi związane.

Źródło: Crevo Marketing

Plastik nie powinien trafiać do 
środowiska

Żywiec Zdrój ogłosił podczas szczy-
tu klimatycznego ONZ w  Katowicach 
(COP24) bezprecedensowe w Polsce zo-
bowiązanie, że już w 2020 roku taka sama 
ilość plastiku, jaką wprowadzi na rynek 
zostanie zebrana i poddana recyklingowi. 
Firma wychodząc z przekonania, że plastik 
nie może trafiać do środowiska naturalne-
go, zobowiązuje się do działania na rzecz 

bardziej efektywnego systemu zbiórki bu-
telek PET i ich recyklingu w Polsce.

– Jesteśmy przekonani, że plastik ni-
gdy nie powinien trafiać do środowiska 
naturalnego, dlatego będziemy działać na 
rzecz bardziej efektywnego systemu zbiór-
ki butelek PET i  ich recyklingu w Polsce. 

Zobowiązujemy się, że już w  2020 roku 
taka sama ilość plastiku, jaką wprowadzi-
my na rynek zostanie zebrana i poddana 
recyklingowi – deklarowali przedstawiciele 
spółki.

– Woda to najzdrowszy wybór w  kon-
tekście nawodnienia organizmu człowieka. 
Naszą misją jest, aby Polacy pili zdrowiej, 
dlatego też kluczowy obszar odpowiedzial-
ności Żywiec Zdrój dotyczy kreowania wła-
ściwych nawyków właśnie w  obszarze na-
wodnienia. Jednocześnie, bierzemy pełną 
odpowiedzialność nie tylko za nasze pro-
dukty, ale również za wszystko, co jest z nimi 
związane. W tym także za opakowania, któ-
re pozwalają dostarczać wysokiej jakości 
wodę, po którą mogą sięgać konsumenci 
w  każdym miejscu i  czasie. Mamy jednak 
świadomość wyzwania jakim są obecnie 
opakowania – mówi Frédéric Guichard, 
prezes Żywiec Zdrój.

Kwestia opakowań stanowi obecnie 
jedno z największych wyzwań zarówno dla 
Polski, jak i  całego świata, a  stosowane 
metody produkcji oraz sposoby korzysta-
nia z  nich wymagają znaczących zmian. 
Jednocześnie, Polacy stają się coraz bar-
dziej świadomymi konsumentami: troszczą 

się o  naturę oraz dostrzegają 
wpływ indywidualnych decyzji 
na środowisko naturalne.

– Jako firma, w której DNA 
wpisana jest troska o naturę, 
zdajemy sobie sprawę, że 
plastikowe opakowania sta-
nowią część problemu, dla-
tego chcemy stać się częścią 
jego rozwiązania. Jesteśmy 
przekonani, że plastik nie 
może trafiać do środowiska 
naturalnego, dlatego pod-
czas COP24 zobowiązujemy 
się, że będziemy działać na 

rzecz bardziej efektywnego systemu zbiór-
ki butelek PET i ich recyklingu w Polsce – 
dodaje Guichard.

Źródło: Żywiec Zdrój

Postępuj świadomie z odpadami
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Jak bezpiecznie pozbyć się odpadów 
wielkogabarytowych? Jak unikać skażenia 
środowiska materiałami pobudowlanymi? 
Jak zachować się widząc pożar odpadów? 
Kto może zapłacić nawet 1 mln zł kary za 
niewłaściwe postępowanie ze śmieciami? 
Ruszyła kampania „Postępuj świadomie 
z odpadami w Kielcach”, której zadaniem 
jest odpowiedź na te i  wiele innych py-
tań. Organizatorami programu są: Urząd 
Miasta Kielce oraz ENERIS Surowce, 
a  partnerami Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w  Kielcach 
i  Państwowa Straż Pożarna. W  ciągu 
ostatniego roku znacznie 
wzrosła liczba pożarów 
pojemników na odpa-
dy. Do połowy listopada 
w  Kielcach odnotowano 
ich już 167, ponadto 11 
pożarów dzikich wysy-
pisk oraz 2 składowisk 
śmieci i odpadów. I dlate-
go organizatorzy kampa-
nii „Postępuj świadomie 
z  odpadami w  Kielcach” 
chcą edukować miesz-
kańców w  zakresie wła-
ściwego postępowania 
z  odpadami powstałymi 
w czasie budowy czy re-
montu. Chodzi o  tapety, 
okleiny, kartony, tynki, 
folię, styropian, gruz be-
tonowy czy cegły. Każdy 
mieszkaniec może zde-
cydować, czy posegregowane odpady 
pobudowlane samodzielnie przywiezie 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, czyli PSZOK-u, czy też 
zamówi w  firmie specjalistycznej usługę 
odbioru. Aby przygotować do wywozu 
odpady pobudowlane najlepiej zamówić 
kontener lub tak zwanego big-baga. Jeśli 
chodzi o przedsiębiorców, to obowiązkiem 
każdego z nich, niezależnie od tego, czy 
jest to zakład przemysłowy, warsztat sa-
mochodowy, salon fryzjerski czy firma 

budowlana, jest posiadanie wpisu do Bazy 
Danych o  Odpadach prowadzonej przez 
Urząd Marszałkowski. Konsekwencjami 
administracyjnymi nieposiadania wyma-
ganych dokumentów lub nieprawidłowe-
go gospodarowania odpadami mogą być: 
decyzja o  wstrzymaniu działalności, kary 
od 10 tys. do nawet 1 mln złotych, a tak-
że cofnięcie zezwolenia na prowadzenie 
działalności. Wiąże się to w  konsekwen-
cji z  zakończeniem działalności gospo-
darczej i  nakazem usunięcia odpadów. 
Dodatkowo, przedsiębiorców obowiązuje 
nakaz posiadania zezwoleń na zbieranie 

lub przetwarzanie odpadów, wydawanych 
w zależności od rodzaju działalności przez 
starostwa lub urząd marszałkowski. Od 
tego roku Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska opiniuje każdy złożony wnio-
sek, posiada także rozległe uprawnienia 
do kontroli firm w zakresie spełniania wa-
runków zezwolenia. Organizatorzy kam-
panii „Postępuj świadomie z  odpadami 
w  Kielcach” zapraszają do przyłączenia 
się do niej administracje osiedli, firmy oraz 
składy budowlane.

Źródło: Odpady.net.pl
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Władze woj. mazowieckiego 
zawiadomiły ABW i NIK o pa-
raliżu śmieciowym, do które-

go – ich zdaniem – doprowadził resort 
środowiska. Możemy mieć za chwilę 
Neapol w  Warszawie – przestrzegają 
władze regionu.

Marszałek województwa Adam 
Struzik skierował pismo do ministra śro-
dowiska Henryka Kowalczyka. Prosi 
w nim o pilne spotkanie m.in. z przedsta-
wicielami resortu, Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska, sanepidu, władzami 
lokalnymi (Warszawa i  okolice) oraz fir-
mami odpowiedzialnymi za przetwarza-
nie odpadów. Chodzi o  brak możliwości 
przyjmowania przez wyspecjalizowane 
instalacje śmieci zbieranych w  regionie 
warszawskim, wskutek politycznych prze-
pychanek między władzami samorządo-
wymi a rządem.

Adam Struzik opisuje w  piśmie ska-
lę zagrożenia, jakie może nieść ze sobą 
ewentualna, ale i całkiem realna w obec-
nym stanie rzeczy blokada możliwości 
przetwarzania odpadów w  Warszawie 
i  pozostałych gminach, wchodzących 
w  skład warszawskiego regionu gospo-
darki odpadami komunalnymi.

– Ministerstwo Środowiska w  ostat-
nich tygodniach unieważnia instalacjom 
odbierającym odpady z  Warszawy kolej-
ne pozwolenia zintegrowane. Robi tak, 
mimo iż ma możliwość samodzielnego 
wprowadzenia zmian, których żąda. We 
wrześniu wprowadziło natomiast przepisy, 
które z urzędu nakazują WIOŚ-om zamy-
kanie instalacji, które nie mają pozwole-
nia. W efekcie kolejne instalacje nie mogą 
przyjmować śmieci. Dotyczy to już 4 z 5 
obiektów, na które trafiają odpady ze sto-
licy i okolicznych gmin – tłumaczy Marta 
Milewska, rzeczniczka Adama Struzika. 
Jak dodaje, ministerstwo – zamiast sko-
rzystać z  przysługujących mu narzędzi 

NEAPoL w wArsZAwiE
– woli przedłużać „stan zawieszenia” 
i  przekazuje sprawy do ponownego roz-
patrzenia do urzędu marszałkowskiego. 
– Dzieje się tak pomimo wyroku NSA, któ-
ry nakazał ministrowi wydać taką decyzję 
– twierdzi Marta Milewska.

Całkowitą odpowiedzialność za wie-
loletnie zaniedbania w  gospodarce od-
padami w  Warszawie ponoszą władze 
samorządowe – ripostuje Ministerstwo 
Środowiska. Za gospodarowanie od-
padami komunalnymi odbieranymi od 
mieszkańców w każdej z blisko 2500 gmin 
w  kraju odpowiada wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta. W  Warszawie za stan 
gospodarki odpadami odpowiada zatem 
prezydent miasta.

Stan gospodarki odpadami w Warsza-
wie jest bardzo zły w porównaniu z innymi 
stolicami w UE oraz w porównaniu z inny-
mi miastami wojewódzkimi w Polsce. Od 
wielu lat w stolicy funkcjonuje archaiczny 
system odbioru odpadów w  podziale na 
frakcje: suche i mokre oraz szkło, który nie 
spełnia podstawowych standardów selek-
tywnej zbiórki odpadów.

Również przyglądając się sposobom 
funkcjonowania miejskiej spółki komu-
nalnej (warszawskie MPO) widzimy wie-
loletnie zaniedbania, czego przykładem 
było funkcjonowanie jakże uciążliwego 
zakładu przetwarzania odpadów na war-
szawskim Radiowie. Przez wiele lat ratusz 
nie przeprowadził żadnej modernizacji 
zakładu, aby ograniczyć jego uciążliwość 
dla mieszkańców, również zapachową. 
Dopiero skuteczne działania nadzorowa-
nej przez ministra środowiska Inspekcji 
Ochrony Środowiska, doprowadziły do 
zamknięcia instalacji i  pozwoliły miesz-
kańcom Warszawy żyć w  normalnych 
warunkach.

Kolejny przykład niewłaściwego zarzą-
dzania gospodarką odpadami mieszkań-
cy Warszawy obserwowali i  odczuli pod-
czas wakacyjnego kryzysu na Mokotowie, 
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kiedy odpady zalegały ponad 2 tygodnie 
w  30-stopniowych temperaturach stwa-
rzając zagrożenie sanitarne. Za te wszyst-
kie wieloletnie zaniedbania odpowiada 
wyłącznie prezydent m.st. Warszawy.

Za odpowiednie zaplanowanie syste-
mu zagospodarowania odpadów w  wo-
jewództwie odpowiada wyłącznie mar-
szałek województwa, który przygotowuje 
wojewódzki plan gospodarki odpadami, 
w  którym określa prognozy dotyczące 
wielkości strumienia odpadów i wskazuje 
instalacje niezbędne do zagospodarowa-
nia tych odpadów. To marszałek mazo-
wiecki wskazał w  planie instalacje, które 
nie spełniając wymogów dotyczących 
ochrony środowiska nie mają prawomoc-
nych pozwoleń zintegrowanych. W Polsce 
tylko jedyne woj. mazowieckie nie posiada 
prawidłowo uchwalonego planu gospo-
darki odpadami.

Przepisy ustawy o odpadach wymaga-
ją, aby plan gospodarki odpadami przed-
kładany przez marszałka zarządowi woje-
wództwa został pozytywnie zaopiniowany 
przez ministra środowiska. Projekt planu 
gospodarki odpadami został w  grudniu 

2016 r. pozytywnie zaopiniowany przez 
ministra środowiska. Natomiast marszałek 
mazowiecki po akceptacji ministra dokonał 
bezprawnych zmian w  treści planu i  taki 
zmieniony plan, bez uzgodnienia z  mini-
strem, został przyjęty. W  związku z  tym 
Sąd Administracyjny (w  obu instancjach) 
uznał plan za niezgodny z  prawem i  go 
uchylił. Dopiero w czerwcu 2018 r. marsza-
łek przekazał do Ministerstwa Środowiska 
nowy projekt planu dla woj. mazowieckie-
go. Zawierał on szereg błędów oraz był 
niezgodny z Krajowym planem gospodarki 
odpadami. Minister środowiska bardzo do-
kładnie wskazał na te błędy i  nieścisłości 
i odesłał projekt planu do korekty na począt-
ku lipca br. Pod koniec września br. urząd 
marszałkowski po raz kolejny przekazał 
„nowy” projekt planu, który zawierał te same 
błędy, które minister środowiska wskazał 
w  lipcu. Ponieważ stan prawny oraz zapi-
sy Krajowego planu gospodarki odpadami 
w tym obszarze nie zmieniły się od lipca do 
września, minister środowiska podtrzymał 
uwagi, które nie zostały uwzględnione.

Zatem całkowitą odpowiedzialność 
za brak prawidłowo uchwalonego planu 
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gospodarki odpadami ponosi wyłącznie 
marszałek województwa. Nieuprawniona 
i  niezgodna z  prawdą jest zatem opinia, 
że to ministerstwo nie chce zaopiniować 
planu. Brak woli współpracy w tym zakre-
sie występuje wyłącznie po stronie urzędu 
marszałkowskiego.

Podkreślić należy, że gdyby marsza-
łek nie zmienił uzgodnionych z ministrem 
zapisów w planie w grudniu 2016 r., wo-
jewództwo mazowieckie miałoby ważny 
plan gospodarki odpadami i problemy nie 
wystąpiłyby.

To marszałek również ponosi pełną 
odpowiedzialność za brak możliwości 
skorzystania ze środków finansowych 
w  UE na inwestycje w  infrastrukturę do 
zagospodarowania odpadów, ponieważ 
brak obowiązującego planu gospodarki 
odpadami uniemożliwia wykorzystanie 
tych funduszy w całym woj. mazowieckim 
(jedyne województwo w  kraju, które ma 
zablokowany dostęp do tych środków).

Pozwolenia zintegrowane dla insta-
lacji przetwarzających odpady odebrane 
od mieszkańców wydaje marszałek wo-
jewództwa. Województwo mazowieckie 
stanowi niechlubny wyjątek w  skali całe-
go kraju w  zakresie braku ostatecznych 
decyzji – pozwoleń zintegrowanych dla 
instalacji przetwarzania odpadów komu-
nalnych. Poza województwem mazowiec-
kim wszystkie funkcjonujące instalacje 
wpisane do planów gospodarki odpadami 
posiadają ostateczne decyzje – pozwole-
nia zintegrowane, uzyskane w  roku 2016 
przez prowadzących te instalacje.

W  konsekwencji przewlekłego pro-
wadzenia postępowań administracyjnych 
i  niewydania ww. pozwoleń w  terminie 
przez marszałka województwa, w  toku 
postępowań administracyjnych weszły 
w życie nowe przepisy, które wpłynęły na 
zakres ustaleń dokonywanych w  pozwo-
leniach zintegrowanych, m.in. konkluzje 
dotyczące najlepszych dostępnych tech-
nik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania 
odpadów.

W związku z tym w celu prawidłowego 
wydania pozwolenia zintegrowanego dla 

prowadzącego instalację, który do czasu 
wejścia w  życie ww. przepisów nie uzy-
skał ostatecznej decyzji administracyjnej 
dotyczącej gospodarki odpadami, zaist-
niała konieczność wypełnienia obowiąz-
ków wynikających ze zmienionego stanu 
prawnego.

Zasada dwuinstancyjności postępo-
wania określona w art. 15 kodeksu postę-
powania administracyjnego nie pozwala 
na przeprowadzenie uzupełniającego 
postępowania dowodowego przez mi-
nistra środowiska, który jest organem 
odwoławczym.

Sytuacja, w  której organ odwoławczy 
musiałby sam przeprowadzić postępo-
wanie wyjaśniające w zakresie mogącym 
mieć bezpośredni wpływ na treść decyzji 
stanowiłaby pogwałcenie wszystkich za-
sad praworządnego państwa prawa i jako 
dotknięta wadami nieważności musiałaby 
być wyeliminowana z obiegu prawnego.

Podsumowując, brak pozwoleń zinte-
growanych od 2016 r. dla większości in-
stalacji zagospodarowania odpadów ko-
munalnych obsługujących Warszawę to 
wina marszałka woj. mazowieckiego.

Warszawa to jedna z najgorszych sto-
lic w UE pod względem gospodarki odpa-
dami. Warszawa i  woj. mazowieckie od 
wielu lat wypada słabo w porównaniu z in-
nymi stolicami europejskimi oraz w porów-
naniu z innymi województwami w Polsce. 
Warszawa od wielu lat uzyskuje poziom 
recyklingu na poziomie 17–20% przy 50% 
wymaganych w roku 2020.

Województwo mazowieckie natomiast 
plasuje się na przedostatnim miejscu 
wśród 16 województw w Polsce, ze śred-
nim poziomem recyklingu na poziomie 
25%.

System odbioru odpadów w  Warsza-
wie nie jest uznawany przez Komisję 
Europejską za selektywny sposób zbie-
rania odpadów. Warszawa zamiast jak 
najszybciej dostosować się do europej-
skich standardów selektywnej zbiórki 
określonych w  rozporządzeniu Ministra 
Środowiska, tylko przedłuża funkcjonowa-
nie obecnego nieefektywnego systemu.
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Szanowny Panie Ministrze, 

w ostatnich dniach, z wielkim zdumieniem 
czytamy o  propozycjach Pana i  resortu, 
którym Pan kieruje, przekształcenia ist-
niejących i planowanych elektrociepłowni 
w spalarnie wszelkiego rodzaju odpadów, 
w  tym niebezpiecznych. Równie zaska-
kujące są Pańskie pomysły zwiększenia 
wykorzystania biogazu pochodzącego ze 
składowisk odpadów.

Zwracamy Pańską i  Ministerstwa 
uwagę, że uchwałą Rady Ministrów nr 
88 z  dnia 1 lipca 2016 r. został przyjęty 
Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 
(KPGO). W ślad i w zgodzie z nim zostały 
uchwalone wojewódzkie plany gospodarki 
odpadami (WPGO). Te dokumenty strate-
giczne i prawnie wiążące ustanowiły:
(a) 30% limit dla spalanych odpadów 

komunalnych i  pochodzących z  ich 
przetwarzania,

(b) listę czynnych i planowanych instalacji 
do termicznego przekształcania od-
padów komunalnych i  pochodzących 
z ich przetwarzania,

(c) obligatoryjne ograniczenie odpadów 
żywności o 50%, osiągnięcie 65% po-
ziomu przygotowania do ponownego 
użycia i  recyklingu oraz redukcji do 
maksymalnie 10% ilości składowanych 
odpadów komunalnych do 2035 r., 
zgodnie ze znowelizowanymi w 2018 r. 
dyrektywami UE w ramach pakietu go-
spodarki o obiegu zamkniętym.

Ministerstwo Środowiska zaakcepto-
wało budowę 34 spalarni odpadów, któ-
rych planowana wydajność już wyczer-
puje z  nadwyżką powyżej wymieniony 
limit. Nie jest dopuszczalna budowa ja-
kichkolwiek dodatkowych instalacji, gdyż 

w  takim wypadku niemożliwe stałoby się 
zrealizowanie wymagań dotyczących re-
cyklingu. Z kolei zastąpienie już zaakcep-
towanych projektów innymi wymagałoby 
ponownych konsultacji publicznych, oce-
ny oddziaływania na środowisko i zmiany 
WPGO poprzez uchwały sejmików woje-
wództw. Skutkowałoby to także protesta-
mi inwestorów, którym przyznano prawo 
do budowy instalacji.

Jeśli chodzi o stricte techniczny aspekt 
Pańskiej propozycji, to nie jest możliwe wy-
korzystanie istniejących elektrociepłowni 
do spalania odpadów bez całkowitej ich 
przebudowy – wymiany kotłów i  syste-
mu oczyszczania spalin. W konsekwencji 
będzie się to wiązać z  identycznymi, jeśli 
nie większymi nakładami finansowymi, 
jak w przypadku budowy od podstaw ty-
powych instalacji do termicznego prze-
kształcania odpadów. Koszty te są niema-
łe i należą do najwyższych w  porównaniu 
z innymi instalacjami do produkcji energii 
elektrycznej i/lub ciepła.

Ponadto, według naukowej wiedzy, 
spalanie odpadów pozwala na odzyskanie 
tylko niewielkiej części energii w porówna-
niu z  recyklingiem i  przekazaniem mate-
riałów i produktów z powrotem do obiegu 
gospodarczego. Recykling, w  zależności 
od rodzaju materiału i metod wytworzenia 
produktu, pozwala na zachowanie od 2 do 
26 razy więcej energii, niż w  przypadku 
jego spalenia, nawet w  wysokosprawnej 
kogeneracji. Przy obliczaniu efektywno-
ści energetycznej musi być uwzględnio-
na energia całego cyklu życia materiałów 
i  produktów, zużyta na wydobycie za-
sobów pierwotnych, ich przetworzenia, 
wytworzenia, dystrybucji i  użytkowania 
produktu oraz jego zagospodarowania po 

LisT oTwArTY
organizacji pozarządowych do ministra energii Krzysztofa 

Tchórzewskiego w sprawie propozycji dotyczących 
energetycznego wykorzystania odpadów
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zużyciu, a nie tylko prosty odzysk energe-
tyczny na ostatnim etapie.

Już od wielu lat obowiązuje nas sys-
tematyczna redukcja i  zakaz składowa-
nia odpadów ulegających biodegradacji 
bez uprzedniej stabilizacji. Od 1 stycznia 
2016 r. obowiązuje zakaz składowania 
odpadów kalorycznych. Wymagania te 
spowodują wyeliminowanie emisji gazu 
wysypiskowego w ciągu kilku najbliższych 
lat, a co za tym idzie całkowitą nieefektyw-
ność ekonomiczną inwestycji związanych 
z jego odzyskiem. Jak wspomnieliśmy po-
wyżej, wkrótce będziemy mogli składować 
nie więcej niż 10% odpadów, w praktyce 
tylko inertnych. Tym samym, możliwości 
odzysku biogazu ze składowisk odpadów, 
które znalazły się w  Pana postulatach 
i w projekcie Polityki energetycznej Polski 
2040, nie może być uwypuklana w miksie 
energetycznym kraju.

Z drugiej strony zupełnie nie rozumie-
my dlaczego pominięto możliwość wyko-
rzystania biogazu powstającego podczas 
oczyszczania ścieków, możliwości wytwa-
rzania metanu z osadów ściekowych i in-
nych odpadów pochodzenie biologiczne-
go, jak rolnych i kuchennych.

Celem zagospodarowania odpa-
dów nie jest ich spalanie i  składowanie. 
Obecna nadpodaż „paliwa z  odpadów” 
(RDF) jest efektem fatalnej jakości i pozio-
mu selektywnej zbiórki, które będą musia-
ły się zmienić w  bardzo szybkim czasie, 
abyśmy mogli zrealizować nie tylko cele 
stawiane przed nami jako krajowi człon-
kowskiemu UE, ale przede wszystkim dla 
dobra naszej gospodarki – racjonalnego 
wykorzystania ograniczonych zasobów, 
zmniejszenia uzależnienia od importu su-
rowców, obniżenia jej energochłonności 
oraz redukcji zanieczyszczeń wprowadza-
nych do środowiska.

Żałujemy, że Polityka energetyczna 
Polski 2040 powstała, jak wszystko na 
to wskazuje, bez udziału przedstawicieli 
Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa 
Rolnictwa i  ekspertów z  zakresu gospo-
darki odpadami.

Stąd postulujemy o  rewizję Pańskich 
propozycji składanych publicznie i  za-
wartych w  projekcie Polityki energetycz-
nej Polski 2040, zarówno w  odniesieniu 
do odpadów, jak i  sposobu wytwarzania 
energii w  Polsce. Dla dobra nas wszyst-
kich, współczesnych i przyszłych pokoleń 
apelujemy, aby były to prawdziwie od-
nawialne źródła energii, a  nie utrwalanie 
w tej lub innej postaci wykorzystania paliw 
kopalnych, które przyczyniają się do zmia-
ny klimatu, a ich spalanie nigdy nie będzie 
obojętne dla zdrowia i  środowiska, także 
pod względem emisji innych szkodliwych 
substancji.

Z poważaniem,

Paweł Głuszyński.
Towarzystwo na rzecz Ziemi

w imieniu poniżej wymienionych organiza-
cji pozarządowych:

European Environmental Bureau
Fundacja Alter eko

Fundacja WWF Polska
Instytut Gospodarki 

o Obiegu Zamkniętym
Instytut na rzecz Ekorozwoju

Polski Klub Ekologiczny Zarząd Główny
Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

Stowarzyszenie Nowa Idea
Stowarzyszenie Rudzianie Razem

Towarzystwo na rzecz Ziemi
Związek Stowarzyszeń 

Polska Zielona Sieć
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W  Brukseli pędzi „pociąg 
z plastikiem”, czyli prace nad 
dyrektywą o  ograniczaniu 

wpływu na środowisko niektórych 
wyrobów plastikowych (Single-Use 
Plastic, czyli po naszemu SUP). Cel 
jest szczytny, popierany przez więk-
szość branż, ale niektóre rozwiązania 
karkołomne. A jedno – wręcz zabójcze.

Przykładem takiego „śmiertelnie sku-
tecznego” pomysłu jest obowiązek przy-
twierdzania zakrętek i wieczek do butelek 
na napoje z tworzyw sztucznych. Zgodnie 
z  aktualnym projektem ww. obowiązki 
mają być wymagane już na 2–3 lata od 
wejścia w  życie dyrektywy (napojów nie-
gazowanych w 2022 r., a dla napojów ga-
zowanych – 5 lat, tj. w 2024 r.).

Nikt jednak w  Brukseli nie wziął pod 
uwagę, że brak jest możliwości tak szyb-
kiego zaprojektowania i wdrożenia nowych 
rozwiązań dla zakrętek i wieczek na butel-
ki, a przede wszystkim tego, że projekto-
wanie to musi też uwzględnić zachowanie 
bezpieczeństwa produktu dla konsumen-
ta. No i  jeszcze aspekt, który być może 
dla eurourzędników jest nieistotny, ale dla 
branży kluczowy: konieczność dokonania 
wymiany wszystkich dotychczasowych li-
nii produkcyjnych napojów, oznaczającej 
gigantyczne koszty inwestycyjne skumu-
lowane w krótkim czasie. 

Pomysł trwałego przytwierdzania na-
krętek do butelek wydaje się być prosty, 
jednak jest to poczucie złudne. Dla każde-
go rodzaju butelki na napoje, od butelek 
o pojemności 0,25 l do formatów 11 l i dla 
każdego rodzaju napoju (np. woda mine-
ralna niegazowana, sok owocowy z kon-
centratu, świeży sok owocowy, napoje ga-
zowane) konieczne będzie opracowanie 

innego, nowego rozwiązania techniczne-
go, co wynika z  różnych pojemności bu-
telek, a  także właściwości pakowanych 
napojów. Tego typu prace są długotrwałe 
i  wymagają późniejszego wdrożenia na 
dużą skalę we wszystkich firmach tego 
sektora spożywczego, co oznacza, że 
opracowanie i  praktyczne wdrożenie no-
wego zamknięcia do butelki trwa przecięt-
nie od 7 do 10 lat.

Pomijaną niestety kwestią jest ogra-
niczona liczba dostawców (producentów) 
zakrętek i  wieczek do butelek na napoje 

ZAsUPŁANA dYrEkTYwA, 
CZYLi NAkrĘTkĄ 
w ProdUCENTÓw
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i  konieczność dostosowania ich linii pro-
dukcyjnych do nowych wymagań. Aby 
zmiany zapisane w  projekcie dyrektywy 
były możliwe do wdrożenia komercyjne-
go, konieczne są przekształcenia techno-
logiczne w całym łańcuchu tworzenia war-
tości, który obejmuje szereg ogniw – od 
stworzenia samego projektu zamknięcia, 
przez testy jego bezpieczeństwa i  funk-
cjonalności, stworzenie linii technologicz-
nych, ich produkcję i ostatecznie montaż 
w  hali produkcyjnej. Obciążenia projek-
towo-logistyczne są poważne, zaś obcią-
żenie finansowe, szczególnie dla sektora 
MŚP, będzie gigantyczne. 

Reasumując: dla całego polskiego 
przemysłu napojowego wymogi określone 
w projektowanej dyrektywie będą ciosem 
i szokiem kosztowym. Dla sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw ten szok może 
oznaczać bankructwo. 

Warto także zauważyć, że wszelkie 
nowe rozwiązania muszą być przede 
wszystkim funkcjonalne i  bezpieczne. 
Testy przeprowadzone na komercyjnych 
wariantach zamocowanych pokrywek wie-
czek wskazują, że aktualnie nie spełniają 
one obowiązujących norm bezpieczeń-
stwa, szczególnie w  przypadku napojów 
gazowanych, w których napój znajduje się 
pod ciśnieniem.

Oczywiście, projekt dyrektywy wska-
zuje, iż Komisja Europejska zwróci się 
do europejskich organizacji normali-
zacyjnych z  wnioskiem o  opracowanie 
norm zharmonizowanych dotyczących 
trwałych zamocowań zamknięć butelek 
z  tworzyw sztucznych na napoje. Proces 
tworzenia takich standardów jest jednak 
bardzo skomplikowany i zajmuje kilka lat. 
Obecnie nie ma rozwiązań, które z  całą 
pewnością można uznać za bezpieczne 
dla konsumenta, co w praktyce oznacza, 
że producenci zmuszeni będą do wyko-
rzystywania niepewnych, koncepcyjnych 
rozwiązań, które będą następnie testo-
wane na konsumentach, co jest mechani-
zmem nieakceptowalnym. 

Rozumiejąc więc intencje autorów 
projektu dyrektywy, której nadrzędnym 
celem jest ograniczenie zanieczyszczenia 
niektórymi produktami z  tworzyw sztucz-
nych, tak aby nie zaśmiecały one terenów 
publicznych, warto pokusić się o  rozsą-
dek, który pozwoli na osiągnięcie celów 
w  sposób harmonijny, bez konieczności 
narzucania radykalnych rozwiązań. Nie 
wolno przy tym zapominać o faktach, któ-
re jednoznacznie wskazują, że w Europie 
przeważająca większość zakrętek/wie-
czek z  tworzyw sztucznych jest zbierana 
w  ramach selektywnej zbiórki wraz z bu-
telkami i poddawana recyklingowi.

Rozwiązanie jest więc proste: wszelkie 
inwestycje i działania powinny być skon-
centrowane właśnie na poprawie wskaźni-
ków selektywnej zbiórki butelek z tworzyw 
sztucznych wraz z zakrętkami/wieczkami, 
ponieważ może to dać ten sam lub na-
wet lepszy efekt w krótszym czasie i bar-
dziej korzystny pod względem wpływu 
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na środowisko i  kosztów. Istotny w  tym 
względzie będzie wkład przemysłu w  ra-
mach Rozszerzonej Odpowiedzialności 
Producenta oraz dobrowolnych inicjatyw 
wspierających poziom zbiórki butelek 
i zakrętek/wieczek.

Podnoszenie świadomości, w tym po-
przez komunikację „na opakowaniu”, aby 
zachęcić konsumentów do wrzucania na-
krętek do stosownych pojemników wraz 
z nakrętkami czy słomkami z materiałów 
przyjaznych środowisku, byłoby również 
skutecznym narzędziem. Branża napojo-
wa jest gotowa w pełni zaangażować się 
w takie działania.

Mając na uwadze powyższe, czołowe 
europejskie organizacje producentów na-
pojów postulują o  możliwość wykazania, 
że do roku 2025 producenci ci będą w sta-
nie osiągnąć oczekiwane wyniki zbiórki 
i  recyklingu butelek wraz z  nakrętkami/
wieczkami. Komisja Europejska powinna 
skontrolować postępy po trzech latach 
od wejścia w życie dyrektywy, by na pod-
stawie rzetelnych danych ocenić, czy cele 
mają szansę być osiągnięte zapropono-
wanymi przez producentów metodami.

Dlatego niezbędne jest wprowadzenie 
w  zapisach dyrektywy okresu przejścio-
wego, po którym mógłby ewentualnie zo-
stać wprowadzony obowiązek trwałego 
przytwierdzania nakrętek do butelek, do 
6 lat od dnia wejścia w  życie dyrektywy, 
zarówno dla napojów gazowanych, jak 
i  niegazowanych. Okres ten pozwoli oce-
nić efektywność selektywnej zbiórki nakrę-
tek wraz z butelkami i podjąć ewentualnie 
dalsze działania zwiększające tę zbiórkę 
do oczekiwanego poziomu. Jeśli te dzia-
łania okażą się niewystarczające, wów-
czas można wrócić do koncepcji trwałego 
przytwierdzania nakrętek do butelek. Jeśli 
jednak podejmowane działania okażą się 
skuteczne, obowiązek trwałego przytwier-
dzania nakrętek powinien zostać wycofany.

Kolejnym pomysłem zapisanym w dy-
rektywie SUP, a budzącym sprzeciw pro-
ducentów, jest konieczność zastąpienia 
plastikowych słomek, które są przytwier-
dzane do kartoników z sokami i mlekiem, 

słomkami z innych materiałów. Obowiązek 
ten ma wejść w życie już od 2021 r.

Rozumiejąc konieczność zastąpienia 
słomek wykonanych z  tworzyw sztucz-
nych innymi alternatywnymi rozwiąza-
niami, określony w  projektowanej dyrek-
tywie termin nakłada na kolejny sektor 
gospodarczy nierealistyczne wymagania. 
W  przypadku słomek przymocowanych 
do kartoników z sokami lub mlekiem cał-
kowite zastąpienie słomek z  tworzyw 
sztucznych słomkami wykonanymi z  in-
nych surowców jest możliwe, jednak wy-
maga dłuższego horyzontu, aniżeli ten za-
proponowany w  projekcie dyrektywy. Ze 
względu na wymogi prawne, służące bez-
pieczeństwu i  higienie żywności, a  także 
konieczności przeprowadzenia inwestycji 
związanych z  zakupem nowych linii pro-
dukcyjnych, których podaż jest ograniczo-
na, zakładany efekt jest możliwy do osią-
gnięcia najszybciej w roku 2025.

Czyli: zachowajmy zdrowy rozsądek. 
Jeśli wyznaczając szczytne cele zabijemy 
po drodze kluczowe branże, to kto te cele 
będzie realizował?

Krzysztof Baczyński
Prezes Zarządu

Związek Pracodawców Przemysłu 
Opakowań i Produktów 

w Opakowaniach EKO-PAK
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Kongres Ochrony Środowiska 
ENVICON Environment organizo-
wany przez firmę Abrys, ma wielo-

letnią tradycję i co roku cieszy się dużym 
zainteresowaniem. W  tym roku wzięła 
w  nim udział rekordowa liczba uczest-
ników – blisko 1000 osób. Tegoroczny 
kongres odbył się po raz pierwszy 
w Warszawie i to w zupełnie innej formu-
le. Nowością były m.in. strefy start up-ów 
i  innowacji oraz konsultacji. W  ramach 
kongresu odbył się też uroczysty finał 
konkursu o Puchar Recyklingu.

Warto podkreślić, że kongres 
ENVICON, nad którym honorowy pa-
tronat objęły m.in. ministerstwa 
Środowiska, Energii, Innowacji i Rozwoju, 
Przedsiębiorczości i  Technologii, Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska oraz 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej, wpisał się w  cykl 
konferencji poprzedzających szczyt kli-
matyczny COP24, który rozpocznie się 3 
grudnia w Katowicach.

Do debaty otwierającej kongres zosta-
li zaproszeni minister środowiska Henryk 
Kowalczyk, minister energii Krzysztof 
Tchórzewski, główny inspektor ochro-
ny środowiska Paweł Ciećko oraz pre-
zes Zarządu Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Kazimierz Kujda.

Minister Kowalczyk podkreślał, że śro-
dowisko jest niezwykle ważnym elemen-
tem gospodarki, bezpieczeństwa, ale tak-
że zdrowia i życia człowieka.

– Coraz więcej osób zwraca uwagę na 
to, że postęp gospodarczy, 
rozwój nie mogą się odbywać 
kosztem środowiska, muszą 
być z nim zgodne, a czasami 
trzeba nawet poświęcić ten 
rozwój, a  tym samym i  swoją 
wygodę na rzecz troski o śro-
dowisko. O  tym powinni pa-
miętać przedstawiciele rządu, 
instytucji, ale też samorządów 
– mówił minister środowiska.

Nawiązał także w  swojej 
wypowiedzi do ochrony klima-
tu i  powietrza. Przypomniał, 
że rząd chce przeznaczyć na 
program „Czyste Powietrze” 
100 mld zł w  ciągu najbliż-
szych 10 lat, po to, abyśmy 
mogli oddychać zdrowym 
powietrzem.

– Program „Czyste 
Powietrze” będzie stanowił 
potężny impuls gospodarczy. 

Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment

oCHroNA środowiskA 
sTYMULATorEM roZwoJU

Minister Kowalczyk podkreślał, że środowisko jest 
niezwykle ważnym elementem gospodarki, bezpie-

czeństwa, ale także zdrowia i życia człowieka.
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Termomodernizacja 3 mln domów jedno-
rodzinnych w  ciągu dziesięciu lat przy-
czyni się do wzrostu zamówień i  rozwoju 
przedsiębiorstw, także małych i średnich, 
poprawi warunki zamieszkania Polaków 
i przyniesie oszczędności w rachunkach za 
ogrzewanie – mówił minister środowiska.

Minister Kowalczyk zapytany podczas 
dyskusji, czy nie sądzi, że ochrona środo-
wiska jest hamulcem rozwoju gospodar-
czego odpowiedział:

– Dawno minęły czasy kiedy można 
było myśleć o wzroście gospodarczym nie 
myśląc o środowisku. Była to polityka bar-
dzo krótkowzroczna. Dzisiaj pod pojęciem 
zrównoważony rozwój rozumiemy stabilny 
wzrost gospodarczy z  dbaniem o  środo-
wisko. Niektórzy rzeczywiście myślą, że 
ochrona środowiska może być hamulcem 
rozwoju gospodarczego, ale tak naprawdę 
jest ona stymulatorem tego rozwoju, gene-
rując nowe miejsca pracy i bezpośrednio 
prowadząc do rozwoju gospodarczego.

Krzysztof Tchórzewski poinformował, 
że Polityka energetyczna Polski do 2040 
roku przewiduje bardzo duży wzrost zu-
życia energii elektrycznej. Trzeba będzie 
wybudować ok. 20 GW nowych mocy 
energetycznych.

– To olbrzymi wysiłek inwestycyjny, ko-
nieczny, aby zapewnić rozwój kraju i jego 
bezpieczeństwo energetyczne – mówił 
minister Tchórzewski. Powiedział też, że 
zgodnie z  Polityką energetyczną Polski 
będzie eliminowana energetyka wiatrowa 

na lądzie, na rzecz energetyki wiatrowej 
na morzu i  fotowoltaiki. Ta ostatnia po-
winna rozwijać się bardzo dynamicznie. 
Minister przedstawił też dość kontrower-
syjną koncepcję rozproszonego wykorzy-
stania energii z odpadów.

– Takie wykorzystanie odpadów 
o  znacznej wartości energetycznej wpi-
suje się w gospodarkę o obiegu zamknię-
tym, ale żeby mogło to nastąpić potrzebna 
jest zmiana przepisów, które umożliwiłyby 
spalanie tych odpadów – mówił minister 
energii.– Dzisiaj polska energetyka jest 
w 80% oparta na węglu. Ten miks będzie 
zmieniany, ale będzie to kosztowne.

Kazimierz Kujda mówił o osiągnięciach 
Funduszu w minionych 30 latach, zwracał 
szczególnie uwagę na sukces w zakresie 
poprawy jakości wody, który był efektem 
modernizacji i budowy 1600 oczyszczalni 
ścieków i ponad 80 tys. km kanalizacji.

– Liczby te byłyby o  wiele większe, 
gdyby dodać do nich zaangażowanie 
wojewódzkich funduszy ochrony śro-
dowiska i  gospodarki wodnej i  Banku 
Ochrony Środowiska – powiedział prezes 
NFOŚiGW.

Prezes Kujda nie ukrywał, że są jesz-
cze zaległości w  zagospodarowywaniu 
odpadów, ale w tej dziedzinie jest też po-
stęp – poddajemy recyklingowi już 5 mln 
ton odpadów rocznie. Postęp możemy też 
odnotować w  obszarze ochrony klimatu. 
Wszystkie elektrownie systemowe i  elek-
trociepłownie mają systemy oczyszczania 

Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment cieszy się dużym zainteresowaniem.
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spalin, znacznie zmniejszyła się emisja 
SO2 i NOx.

Prezes NFOŚiGW poinformował, że 
w ramach POIiŚ realizowanych jest obec-
nie 4220 kontraktów. Od maja 2016 roku, 
gdy podpisano pierwszą umowę, wartość 
kontraktów opiewa na 29 mld zł. W samej 
pierwszej osi programu inwestycje ener-
getyczne opiewają na ponad 5,5 mld zł.

Zapowiedział dalsze wdrażanie projek-
tów POIiŚ, a  także z  nowej perspektywy 
tzw. funduszy norweskich, realizowanie 
projektu „Czyste Powietrze” i  dofinanso-
wywanie transportu niskoemisyjnego.

Paweł Ciećko zabierając głos podczas 
sesji inauguracyjnej mówił o roli Inspekcji 
Ochrony Środowiska w  budowie efek-
tywnego systemu gospodarki odpadami. 
Tym działaniom służy m.in. przeprowa-
dzona ostatnio zmiana ustawy o Inspekcji 
Ochrony Środowiska, która powinna po-
móc w  walce z  szarą strefą oraz zmia-
na Prawa ochrony środowiska i  ustawy 
o odpadach.

Główny inspektor ochrony środowiska 
wyliczał straty, jakie ponosi budżet pań-
stwa z tytułu funkcjonowania szarej strefy 
w branży odpadowej. Uszczuplenie VAT to 
600 mln zł, PIT-u oraz CIT-u – 170 mln zł, 
nieregulowanie opłat produktowych i śro-
dowiskowych to strata 1 mld 600 mln zł.

– To olbrzymie pieniądze i  olbrzymie 
pole do popisu dla inspektorów, którzy 
muszą stać się policją środowiskową. 
Otrzymaliśmy dodatkowo 600 etatów 
i  80 mln zł na podwyżki i  nowe etaty. 
Inspektorzy ochrony środowiska będą 
pracowali od 1 stycznia 2019 r. w systemie 
trzyzmianowym, będą mogli przeprowa-
dzać niezapowiedziane kontrole interwen-
cyjne, a  także kontrole krzyżowe – infor-
mował Paweł Ciećko.

Potwierdził, że pierwsze efekty działań 
inspektorów już widać. Demaskowanych 
jest coraz więcej nielegalnych transpor-
tów odpadów. Wskutek nowelizacji próby 
pozbycia się setek ton odpadów w  wy-
robiskach poprzemysłowych udaje się 
udaremnić, a odpowiedzialnym za to po-
stawić zarzuty. Dzięki ścisłej współpracy 

między inspektorami, prokuraturą, policją, 
strażą pożarną czy Inspekcją Transportu 
Drogowego inspektorzy są wreszcie 
skuteczni.

Wspomnieliśmy już, że podczas 
Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON 
Environment miał miejsce uroczysty finał 
XIX edycji konkursu o Puchar Recyklingu. 
Podczas tegorocznej edycji nagradzano 
podmioty nie tylko za wyjątkowe osiągnię-
cia w zbiórce poszczególnych frakcji odpa-
dów (makulatury, stłuczki szklanej, baterii 
itp.), ale również za kompleksowe działania 
w zakresie gospodarki odpadami. W kon-
kursie od lat biorą udział urzędy gmin, 
związki i porozumienia międzygminne, za-
kłady gospodarki komunalnej, sortownie, 
inne podmioty gospodarcze. W  kategorii 
Edukacja Recyklingowa uczestniczą tak-
że szkoły, organizacje ekologiczne, parki 
narodowe i  krajobrazowe, centra edukacji 
ekologicznej oraz firmy, którym zależy na 
budowaniu świadomości ekologicznej.

Puchar rozgrywany jest w  14 kate-
goriach. Najbardziej prestiżowe nagrody 
wręczano podczas gali w  hotelu Sofitel. 
I  tak gmina Miastków Kościelny zdobyła 
Puchar Recyklingu Ministra Środowiska. 
Puchar Recyklingu NFOŚiGW w  kate-
gorii Edukacja Recyklingowa powędro-
wał do Zakładu Gospodarki Odpadami 
w Jarocinie. W kategorii Gmina Recyklingu 
puchar Związku Miast Polskich trafił do 
Cieszyna. W  tej samej kategorii Związek 
Gmin Wiejskich RP przekazał Puchar 
Recyklingu gminie Końskowola. Liderem 
Recyklingu nagrodzonym przez Polską 
Izbę Ekologii został Zakład Gospodarki 
Odpadami w Bielsku-Białej.

Kongres ENVICON  za nami. Podczas 
3 dni debat miało miejsce 10 sesji tema-
tycznych i  wiele dyskusji panelowych. 
Wygłoszono blisko 100 prelekcji dotyczą-
cych różnych obszarów ochrony środo-
wiska, ale przede wszystkim powietrza, 
wody i  odpadów. Do tematyki porusza-
nej podczas kongresu będziemy wracali 
na łamach naszych pism – „Środowiska” 
i „Odpadów i Środowiska”.

Tekst i zdjęcia: Jacek Zyśk



26

ODPADY i ŚRODOWISKO nr 6(114) listopad-grudzień 2018 r.

Na kongresie Ochrony Środowiska 
ENVICON Environment wiele 
uwagi poświęcono gospodar-

ce odpadami. Dyskutowano na temat 
termicznego unieszkodliwiania odpa-
dów, gospodarki o obiegu zamkniętym 
(GOZ), koniecznych zmian w  krajo-
wym systemie gospodarki odpadami. 
Odnoszono się do już przeprowadzo-
nych nowelizacji, które były następ-
stwem pożarów miejsc gromadzenia 
i magazynowania odpadów.

Ludzie muszą uwierzyć, że 
segregowanie odpadów ma sens

Podczas sesji, która odbyła się pierw-
szego dnia zatytułowanej „Gospodarka 
odpadami” wiceminister środowiska 
Sławomir Mazurek mówił o planowaniu 
gospodarki odpadami, a także o realizacji 
bieżącej strategii wobec wdrażania gospo-
darki o obiegu zamkniętym. Przypomniał, 
że 14 czerwca 2018 r. zostały ogłoszone 
dyrektywy pakietu odpadowego regulują-
ce GOZ. Zgodnie z polityką GOZ nie będą 
finansowane działania inne niż związane 
z recyklingiem, bo to recykling jest głów-
nym i  najważniejszym kołem zamacho-
wym gospodarki o obiegu zamkniętym.

– Transpozycja  do prawa polskiego 
pakietu odpadowego trwa od lipca, chcie-
libyśmy aby jeszcze w  tej kadencji Sejm 
przyjął pakiet – powiedział wiceminister 
Mazurek.

Pakiet odpadowy określa kierunki poli-
tyki w gospodarce odpadami i wyznacza jej 
cele w perspektywie do roku 2035. Zmiany 
zaproponowane w  dyrektywach dotyczą 
przede wszystkim hierarchii postępowa-
nia z odpadami, eliminują termiczne prze-
kształcanie odpadów, stawiając na odzysk 

i recykling. Wprowadzają też nowe pozio-
my recyklingu odpadów komunalnych.

– W  ramach przygotowań do ponow-
nego wykorzystania i recyklingu odpadów 
komunalnych państwa członkowskie zgo-
dziły się do 2025 r. przetwarzać 55% od-
padów komunalnych, do 2030 r. – 60%, 
a  do 2035 – 65%, natomiast odpadów 
opakowaniowych do 70% w  roku 2030. 
Polska ma obecnie recykling na poziomie 
niespełna 27%. Ponadto do 31 grudnia 
2023 r. bioodpady mają być segregowane 
i poddawane recyklingowi u źródła – mó-
wił Sławomir Mazurek.

Odniósł się też do konieczności wdro-
żenia rozszerzonej odpowiedzialności 
producenta (ROP), która ma urealnić 
funkcjonowanie pakietu, a  za największe 

Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment

wAŻNY ProBLEM
– odPAdY

Ludzie muszą uwierzyć, że segregowa-
nie odpadów ma sens – mówił Sławomir 

Mazurek wiceminister środowiska. 
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wyzwanie nadal uważa doskonalenie se-
lektywnej zbiórki odpadów.

– Ludzie muszą uwierzyć, że segrego-
wanie odpadów ma sens, dlatego musimy 
uwolnić polski rynek recyklingu, który ma 
duży potencjał. Trzeba zastępować su-
rowce pierwotne surowcami z  recyklingu 
– mówił wiceminister środowiska i dodał, 
że dla wielu samorządów odpady są na-
dal problemem, którego chcą się szybko 
pozbyć, ale są też i takie samorządy, które 
widzą w  odpadach potencjał rozwojowy, 
które stawiają na instalacje do zagospo-
darowywania odpadów, na systemy za-
chęcające mieszkańców do właściwej se-
gregacji odpadów.

Jednym z elementów pakietu odpado-
wego jest przeciwdziałanie zanieczysz-
czaniu środowiska morskiego odpadami 
pochodzącymi z  tworzyw sztucznych. 
Komisja przyjęła bardzo ambitny projekt 
dotyczący eliminacji niektórych jednora-
zowych wyrobów z tworzyw sztucznych. 

– Będzie to duże wyzwanie, ale Polska 
nie będzie hamulcowym, bo uważamy, że 
wszelkie działania, które służą poprawie 
jakości środowiska są właściwe – powie-
dział Sławomir Mazurek.

Nawiązał również do projektu no-
welizacji ustawy o  czystości i  porządku 
w gminach. 

– Głównym podmiotem tego pro-
jektu są samorządy, które odpowiadają 
w Polsce za gospodarkę odpadami i mu-
szą mieć właściwe narzędzia, aby sys-
tem funkcjonował, abyśmy mogli realizo-
wać nie tylko cele Unii Europejskiej, ale 
też sprzyjać wzrostowi gospodarczemu 
w  Polsce. Ilość uwag zgłoszonych pod-
czas konsultacji pokazuje, jak duży jest to 
problem i  jak wiele osób wiąże nadzieje 
z tą ustawą – powiedział wiceminister.

Dziś już odpady nie płoną, są 
zakopywane

Główny inspektor ochrony środowiska 
Paweł Ciećko mówił o kontroli gospodar-
ki odpadami z  wykorzystaniem nowych 
uprawnień, jakie zostały nadane inspekcji 

na skutek nowelizacji ustawy o  Inspekcji 
Ochrony Środowiska. 

Wymienił najczęstsze obszary naru-
szeń i bezprawnych działań. To gospoda-
rowanie odpadami bez uprawnień, handel 
kwitami, zrzucanie różnego rodzaju od-
padów do wyrobisk przeznaczonych do 
rekultywacji, porzucanie, a także ich pod-
palanie – chociaż wydaje się, że ten pro-
ceder został już opanowany.

– Dziś już odpady nie płoną, są zako-
pywane, lądują w dziurach – mówił główny 
inspektor ochrony środowiska.

Po nowelizacji inspektorzy otrzymali 
szereg uprawnień, a pozostała ich część 
wejdzie w życie z początkiem roku. Paweł 
Ciećko przyznał jednak, że największym 
problemem dla Inspekcji jest znalezie-
nie ludzi do pracy. Od stycznia czeka na 
nich 600 etatów, ustawa zagwarantowała 
na nie dodatkowe pieniądze – 80 mln zł 
(w tym również na podwyżki dla obecnych 
inspektorów).

Marnowanie żywności to wielki wstyd 
dla naszej cywilizacji

Europoseł Andrzej Grzyb przypo-
mniał historię przyjmowania pakietu od-
padowego przez Komisję Europejską, 
a bezpośrednim powodem był raport su-
rowcowy (unijny plan dotyczący efektyw-
nej gospodarki surowcowej został przypie-
czętowany prawnie uchwałą Parlamentu 
Europejskiego z  24 maja 2012  r.), który 
unaoczniał, że Europa jest uboga w  su-
rowce, a  część z  nich przez nasze nie-
roztropne gospodarowanie odpadami 
lokujemy na składowiskach. Ponadto 
w przypadku pierwiastków ziem rzadkich, 
które można odzyskiwać m.in. z  elektro-
odpadów, jesteśmy całkowicie uzależnieni 
od Chin.

– Europa jest coraz bardziej uboga 
w  surowce, dlatego tak ważne jest ich 
odzyskanie z  odpadów, przetworzenie 
i  ponowne wykorzystanie – mówił euro-
poseł i  zwracał uwagę, że zgodnie z  za-
łożeniami gospodarki o  obiegu zamknię-
tym w 2035 r. tylko 10% odpadów będzie 
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mogło trafiać na składowiska. Dodał, że 
pakiet odpadowy nakłada na państwa 
członkowskie m.in. obowiązek prowadze-
nia selektywnej zbiórki odpadów organicz-
nych, który wejdzie w życie w  roku 2024 
oraz odpadów tekstylnych, który będzie 
obowiązywał od 2025 roku.

Pakiet GOZ zakłada również ograni-
czenia marnowania żywności. 

– Marnowanie żywności to wielki wstyd 
dla naszej cywilizacji. W Unii Europejskiej 
(dane z roku 2012) marnuje się rocznie po-
nad 90 mln ton żywności. 10% tej ilości lą-
duje na składowiskach w Polsce i jest tam 
też żywność przetworzona, zapakowana. 
To, ile żywności marnujemy w Polsce do-
wodzi, że mamy jej za dużo – powiedział 
Andrzej Grzyb.

Konkludując zwrócił uwagę na waż-
ną rolę, jaką ma do odegrania w  syste-
mie GOZ rozszerzona odpowiedzialność 
producenta. Producenci powinni nie tylko 
uczestniczyć w  tworzeniu tej gospodar-
ki finansowo, ale też zmienić technologię 
wytwarzania wielu produktów. Mowa m.in. 
o  zapobieganiu powstawania odpadów 
w kontekście ekoprojektowania i przedłu-
żania życia produktów i  umożliwienia ich 
naprawy.

Skala potrzeb jest bardzo duża

O  pieniądzach na modernizację i  bu-
dowę instalacji przetwarzających odpa-
dy, jakie można pozyskać z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej, mówił Jarosław 
Roliński, dyrektor Departamentu Ochrony 
Ziemi w NFOŚiGW. 

Skala potrzeb na inwestycje w obsza-
rze gospodarki odpadami to ok. 20 mld zł, 
to ok. 1000 projektów inwestycyjnych, któ-
re zostały ujęte w wojewódzkich planach 
gospodarki odpadami. Do tej pory udało 
się zrealizować 5 do 10% tych planów. 
Zdaniem Jarosława Rolińskiego jednym 
z istotnych powodów jest oczekiwanie in-
westorów na wsparcie publiczne – działa-
ją w myśl zasady – nie ma dotacji, nie ma 
inwestycji.

Obecnie w nowej unijnej perspektywie 
finansowej na lata 2014–2020, w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i  Środowisko działanie 2.2 jest dedyko-
wane gospodarce odpadami komunalny-
mi. Na ten cel jest do wykorzystania 1,3 
mld zł. W ramach tych pieniędzy Fundusz 
finansuje trzy typy projektów: projekty 
kompleksowe ze spalarniami, instalacje 
z wyłączeniem spalarni i same spalarnie. 
Zakończyło się 6 naborów, podpisano 27 
umów (do sierpnia 2017 r. mogły być dofi-
nansowywane tylko PSZOK-i. Wynikało to 
z  konieczności uwzględnienia wspieranej 
inwestycji w  wojewódzkim planie gospo-
darki odpadami, a tych planów jeszcze nie 
było).

– Zbliżamy się do końca obecnej per-
spektywy finansowej, nie znamy jeszcze 
warunków i możliwości finansowania ze 
środków nowej perspektywy, ale poten-
cjalni inwestorzy już powinni przygoto-
wywać wnioski, uwzględniające również 

O pieniądzach na modernizację i budowę instalacji prze-
twarzających odpady – mówił Jarosław Roliński, dyrektor 

Departamentu Ochrony Ziemi w NFOŚiGW.
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wsparcie ze środków krajowych, przede 
wszystkim z  pożyczek, bo bazowanie 
jedynie na dotacjach jest chore – radził 
przedstawiciel NFOŚiGW.

Źle się dzieje w polskiej gospodarce 
odpadami

Krzysztof Kawczyński, przewod-
niczący Komisji Środowiska w Krajowej 
Izbie Gospodarczej uważa, że źle się 
dzieje w  polskiej gospodarce odpada-
mi, a pomóc w naprawie systemu mogą 
mechanizmy wspierania uczciwego 
rynku. 

– Mówimy ciągle o  kiju – o  kara-
niu, a brak marchewki. Musimy pamię-
tać, by ścigając mafię śmieciową dbać 
o  profesjonalnie działające 
podmioty – mówił.

Jego zdaniem stan krajo-
wej gospodarki odpadami w 5 
lat po rewolucji śmieciowej 
nie jest dobry. Branża alarmo-
wała o  tym od lat, jednak po 
stronie rządowej brakowało 
siły i  woli do naprawy sys-
temu. Największe problemy 
m.in. to brak interesu gminy 
w  faktycznym rozwoju se-
lektywnej zbiórki i  recyklingu 
odpadów. 

Krzysztof Kawczyński mó-
wił też o problemach z egze-
kucją istniejącego prawa przy 
jednoczesnych jego ciągłych 
nowelizacjach. Wskazywał, 
że prawo musi być na tyle 
stabilne, by przedsiębiorstwa, 
także te mniejsze, nie musia-
ły obawiać się, że planowane 
przez nie inwestycje będą zagrożone.

– Zalecałbym manipulowanie w prawie 
w jak najmniejszym zakresie, bo to hamu-
je rozbudowę rynku. Podmioty prywatne 
wstrzymują inwestycje, bo – obserwując 
częste nowelizacje przepisów – nie mają 
gwarancji, że za kilka lat stan prawny się 
nie zmieni.

Spalaniu może podlegać 30% 
odpadów komunalnych

Drugiego dnia kongresu dyskutowa-
no o paliwach alternatywnych i barierach 
w  wykorzystywaniu energii z  odpadów. 
Implementowany do prawa polskiego od 
lipca tego roku pakiet odpadowy gospodar-
ki o obiegu zamkniętym wprowadza ogra-
niczenia w zakresie pozyskiwania energii 
z odpadów. Chodzi m.in. o  to, że proces 
termicznego przetwarzania odpadów stoi 
w sprzeczności z założeniami gospodarki 
o obiegu zamkniętym, która daje priorytet 
przygotowaniu odpadów do ponownego 
użycia i  recyklingu. Fundamentem w hie-
rarchii postępowania z odpadami jest za-
pobieganie ich powstawaniu.

Magdalena Gosk, dyrektor 
Departamentu Odpadów w  Ministerstwie 
Środowiska przypomniała, że Krajowy 
plan gospodarki odpadami zakłada, że 
do 2030 r. termicznemu przekształcaniu 
odpadów może podlegać jedynie 30% od-
padów komunalnych zebranych w danym 
województwie. W  tej chwili poziom ten 

Magdalena Gosk, dyrektor Departamentu Odpadów w Ministerstwie Środowiska 
przypomniała, że Krajowy plan gospodarki odpadami zakłada, że do 2030 r. 

termicznemu przekształcaniu odpadów może podlegać jedynie 30% odpadów 
komunalnych zebranych w danym województwie.
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wynosi ok. 26% i obejmuje zarówno insta-
lacje istniejące, jak i zaplanowane.

– Przekroczenie tych 30% stanowi bar-
dzo wysokie ryzyko dla realizacji poziomu 
recyklingu, który w  2030 r. ma wynosić 
65%. Jeżeli osiągniemy wówczas plano-
wany recykling i dodamy do tego termicz-
ne unieszkodliwianie, oznaczać to będzie, 
że poziom składowania wyniesie 5% przy 
wymaganych 10% w  pakiecie odpado-
wym – zauważa Magdalena Gosk.

– W  świetle unijnych przepisów ter-
miczne przekształcanie z odzyskiem ener-
gii powinno stanowić jedynie uzupełnienie 
systemu  gospodarki odpadami (spala-
ne mogą być odpady resztkowe, które 
nie mogą zostać poddane recyklingowi). 
Unijna definicja recyklingu nie zawiera in-
formacji o  możliwości termicznego prze-
kształcania odpadów – dodaje dyrektor 
Departamentu Odpadów w  Ministerstwie 
Środowiska.

Lokalne odpady spalać lokalnie

O perspektywach wykorzystania paliw 
z  odpadów jako źródła energii odnawial-
nej mówił Andrzej Kaźmierski, dyrek-
tor Departamentu Energii Odnawialnej 
i Rozproszonej w Ministerstwie Energii.

– Zamierzamy zwiększyć podaż ciepła 
systemowego, aby ograniczyć spalanie 
odpadów w domowych piecach. Obecnie 
główną formą termicznej utylizacji odpa-
dów jest ich spalanie w  instalacjach ter-
micznego przekształcania odpadów ko-
munalnych, dużych, scentralizowanych. 
Odpady dostarczane są do nich czasami 
z dużych odległości. Nie ulega wątpliwo-
ści, że frakcja kaloryczna jest problemem 
zarówno dla branży zajmującej się go-
spodarką odpadami, jak i dla środowiska. 
Ponieważ jest ona łatwopalna, nie można 
jej magazynować, a  z  drugiej strony jest 
również pomijana w procesie recyklingu – 
mówił dyr. Kaźmierski.

Ministerstwo Energii widzi szansę na 
zagospodarowanie lokalnie wytwarzanych 
odpadów wysokokalorycznych na pozio-
me lokalnym.

– Pracujemy nad tym, aby znaleźć roz-
wiązania generujące energię elektryczną 
i cieplną u tego samego właściciela, który 
gospodaruje odpadami, a  więc w  samo-
rządach – konkludował dyr. Kaźmierski.

Spalanie odpadów nie będzie 
hamować recyklingu

Zdaniem prof. Tadeusza Pająka 
z  AGH w  Krakowie, pozyski-
wanie energii z  odpadów nie 
stoi w sprzeczności z GOZ i nie 
będzie hamować recyklingu. 
Natomiast pomoże zająć się 
sprawą nienadających się do 
przetworzenia odpadów, w któ-
rych jest potencjał energetyczny 
w postaci paliwa, a których cały 
czas przybywa.

– Waste to Energy jest 
niezbędnym elementem kra-
jowego systemu gospodarki 
odpadami. Jedną z  głównych 

O perspektywach wykorzystania paliw z od-
padów jako źródła energii odnawialnej mówił 
Andrzej Kaźmierski, dyrektor Departamentu 
Energii Odnawialnej i Rozproszonej 
w Ministerstwie Energii.
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barier w tym zakresie jest jednak fakt, że 
pomimo narastającego problemu z  za-
gospodarowaniem paliw alternatywnych 
RDF i SRF, brak jest realnych przepisów. 
Gospodarujący odpadami mogą opierać 
się tylko na ograniczeniach wynikających 
z Krajowego planu gospodarki odpadami, 
a  poza lakonicznymi danymi zawartymi 
w KPGO 2022, a także danymi z WPGO, 
nie ma jak dotąd konkretnego dokumentu 
czy prognoz lokujących energetyczne wy-
korzystanie paliw w strategii krajowej go-
spodarki obiegu zamkniętego w perspek-
tywie do 2030 r. – mówił prof. Pająk.

W magazynach zalega 27 mln ton 
paliwa alternatywnego

Prof. Andrzej Sobolewski z Instytutu 
Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu za-
uważył, że w określaniu założeń politycz-
nych cele muszą być ambitne czy wręcz 
wizjonerskie, natomiast metoda dojścia do 
nich musi być pragmatyczna. 

Działania prawne to za mało, bo pro-
blem nie zniknie. Nie wystarczy kontro-
lować i  karać. Przede wszystkim trzeba 
pokazać realną ofertę technologiczną 
zagospodarowania milionów ton paliwa 
alternatywnego, a  w  magazynach zalega 

obecnie 27 mln ton tego paliwa, z którym 
nie ma co zrobić. Co roku dokładamy do 
tego 1,5–3 mln ton.

– Nie chcemy spalać odpadów wyso-
kokalorycznych ani ich zakopywać, ale nie 
widzimy też propozycji co z tymi odpada-
mi zrobić – mówił prof. Sobolewski, pod-
kreślając, że realna polityka wobec rynku 
paliw alternatywnych RDF nie istnieje.

Prof. Sobolewski zadał pytanie o mo-
del gospodarki RDF-em w Polsce.

– Na razie udajemy, że system działa, 
ale nie znaleźliśmy jeszcze technologii, 
która sprawiłaby, żeby działał naprawdę. 
Co roku generujemy ogromny strumień 
RDF, a  dzisiaj jedyną opcją jego zmniej-
szenia jest spalanie w cementowniach. Te 
przyjmują jednak paliwo wysokokalorycz-
ne; z tym o średniej kaloryczności ok. 12 
KJ, a więc odpowiadającym wartości opa-
łowej węgla brunatnego nie ma co robić 
– powiedział.

Prof. Sobolewski odniósł się też do 
dyskusji dotyczącej spalania paliwa RDF 
w lokalnych ciepłowniach.

– To prawda – mówił – że lokalne insta-
lacje są obarczone mniejszym ryzykiem 
biznesowym niż instalacje duże, ale po-
zyskanie na nie środków jest dramatycz-
nie trudne. Nie ma też w tej chwili żadnej 

instalacji referencyjnej, na 
której potencjalni inwestorzy 
mogliby się wzorować.

Nie da się wszystkiego 
poddać recyklingowi

– Trzeba skończyć absur-
dalną dyskusję, że poddamy 
wszystkie odpady recyklin-
gowi – powiedział Jacek 
Połomka z  Rady RIPOK. 
Jego zdaniem nie może-
my się dłużej oszukiwać, że 

Trzeba pokazać realną ofertę technolo-
giczną zagospodarowania milionów ton 
paliwa alternatywnego – postulował prof. 
Andrzej Sobolewski z Instytutu Chemicznej 
Przeróbki Węgla w Zabrzu.
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odpady można przetwarzać w  nieskoń-
czoność. Dodał, że jakość odpadów zbie-
ranych selektywnie jest coraz lepsza, jed-
nak zaledwie 40% spośród nich nadaje się 
do recyklingu materiałowego. Reszta wy-
maga alternatywnego zagospodarowania, 
np. pozyskania z nich energii w procesie 
spalania.

Zdaniem Jacka Połomki sporą barierę 
w  zakresie wprowadzenia pozyskiwania 
energii z odpadów stanowi sprzeciw spo-
łeczny. Konieczne byłyby szerokie dzia-
łania edukacyjne, które uzmysłowiłyby 
ludziom, że wytwarzanie ciepła z  odpa-
dów w  profesjonalnych instalacjach (na-
wet w centrach miast) jest o wiele bardziej 
bezpieczne dla ich zdrowia, niż spalanie 
węgla, który może być różnej jakości. 

Podobnego zdania był Bogusław 
Regulski z  Izby Gospodarczej 
Ciepłownictwo Polskie. 

– To brak poparcia społecznego, wy-
nikający choćby z  niskiej świadomości 
ekologicznej ludzi, a także wysokie koszty 
inwestycyjne i  brak wsparcia inwestycyj-
nego obecnie i  w  kolejnej perspektywie 
finansowej UE są barierami w wykorzysta-
niu paliwa alternatywnego – powiedział.

Dodał, że w przypadku paliw alterna-
tywnych barierą jest określenie, czy insta-
lacja spalająca RDF spełnia normy emisyj-
ne, oraz że dużym utrudnieniem jest ciągły 
brak jednoznacznych ustaleń w  określe-
niu, czy RDF to produkt, czy odpad.

l  l  l

Uporządkowanie gospodarki odpada-
mi jest jednym z  ważniejszych wyzwań, 
przed którymi stoi aktualnie nasz kraj. 
Implementacja pakietu odpadowego, 
wprowadzenie rozszerzonej odpowie-
dzialności producentów, sprostanie, już 
niebawem, wysokim poziomom przygo-
towania do powtórnego wykorzystania 
i  recyklingu odpadów to tylko niektóre 
z  tematów poruszane podczas kongresu 
ENVICON. Dyskusja ta z całą pewnością 
będzie kontynuowana także w innych gre-
miach. Branża odpadowa ma bowiem wie-
le do powiedzenia, a bez jej opinii i głosu 
doradczego trudno sobie wyobrazić przyj-
mowanie konkretnych i wiążących ustaleń 
prawnych.

Tekst i zdjęcia: Jacek Zyśk
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Konferencja „Segregacja odpadów u źródła – jej 
celowość, jakość i przydatność do recyklingu”

CENNE kArToNiki

Nawet zebranie 100% kartoników po żywno-
ści płynnej nie spowoduje realizacji zakłada-
nego poziomu recyklingu odniesionego do 
wszystkich opakowań wielomateriałowych 
wprowadzonych na rynek – mówił Tadeusz 

Pokrywka, prezes Krajowej Izby Gospodarczej 
Przemysłu Spożywczego i Opakowań.

W  hotelu położonym tuż przy 
Zakładach Mondi Świecie SA od-
była się konferencja „Segregacja 

odpadów u źródła – jej celowość, jakość 
i  przydatność do recyklingu”. Mówiono 
o  aspektach prawnych, technicznych 
i  technologicznych segregacji i  recyklin-
gu odpadów ze szczególnym uwzględ-
nieniem odpadów wielomateriałowych – 
kartoników po żywności płynnej.

– Konferencja nieprzypadkowo odby-
wa się w Świeciu, to tu właśnie 12 lat temu 
rozpoczęto po raz pierwszy w  Polsce re-
cykling kartoników po żywności płynnej, 
wydobywając z  nich cenne celulozowe 
włókno pierwotne, produkowane wyłącznie 
z czystej celulozy, bez dodatku makulatury. 
Prawo żywnościowe wymaga, aby mate-
riały i wyroby kontaktujące się z żywnością 
były wykonane z surowców pierwotnych. Od 
tamtej pory Mondi Świecie przerobiło ponad 
30 tys. ton kartoników po żywności płynnej 
i  masa ta systematycznie rośnie – mówił 
Tadeusz Pokrywka, prezes Krajowej Izby 
Gospodarczej Przemysłu Spożywczego 
i  Opakowań, realizatora Dobrowolnego 
porozumienia REKARTON, organizator 
konferencji (wspólnie z  Ogólnopolskim 
Stowarzyszeniem Zagospodarowania 
Odpadów Komunalnych „Komunalnik”.

Andrzej Błażejewicz pracuje w  zakła-
dach papierniczych Mondi Świecie SA 25 
lat. Aktualnie jest kierownikiem Wydziału 
Makulaturowni. Nic dziwnego, że podczas 
swojej prezentacji mówił przede wszystkim 
o instalacji do przerobu makulatury. Na wstę-
pie przybliżył Grupę Mondi, która zatrudnia 
ok. 26 tys. pracowników w  100 zakładach 
w ponad 30 krajach. Mondi jest jednym ze 
światowych liderów branży opakowaniowej 
i papierniczej, którego innowacyjne i proeko-
logiczne rozwiązania opakowaniowe i  pa-
piernicze cieszą się wielkim uznaniem wśród 
klientów. Mondi jest przedsiębiorstwem 

całkowicie zintegrowanym w obrębie łańcu-
cha wartości opakowań i papieru – począw-
szy od zarządzania terenami leśnymi, po-
przez produkcję masy celulozowej, papieru 
i folii z tworzyw sztucznych, aż do tworzenia 
efektywnych rozwiązań opakowaniowych na 
potrzeby przemysłu i konsumentów. Andrzej 
Błażejewicz podkreślał, że zakład celulozo-
wo-papierniczy w Świeciu jest samowystar-
czalny energetycznie i posiada nowoczesną 
oczyszczalnię ścieków. 

Zakład Mondi w  Świeciu składa się 
z wielu wydziałów i ma 6 maszyn papierni-
czych, z najnowocześniejszą ECO 7, odda-
ną do użytku w 2009 roku. Maszyna ta pro-
dukuje głównie papier wytwarzany w 100% 
z makulatury.
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– Ze względu na włókna, papier nadaje 
się do recyklingu, jednakże nie w  nieskoń-
czoność. Makulaturę należy zasilać świe-
żymi włóknami pierwotnymi, a takie włókna 
znajdują się nie tylko w masie drzewnej, ale 
także w  kartonikach po żywności płynnej, 
tak że jest to dla nas bardzo cenny surowiec. 
Ponadto, poprzez recykling opakowań po 
żywności płynnej w Mondi Świecie SA przy-
czyniamy się do dbałości o środowisko natu-
ralne, zmniejszając ilości odpadów kierowa-
nych na wysypiska śmieci – mówił Andrzej 
Błażejewicz.

Linia makulatury jest przystosowana do 
przerobu wszystkich gatunków makulatury 
z  tzw. grupy brązowych, czyli kartonowych, 
a  także makulatury zmieszanej oraz opa-
kowań wielomateriałowych po żywności 
płynnej.

Oto jak przebiega proces recyclingu:
Proces ten składa się z, najogólniej rzecz 

ujmując, następujących etapów: rozwłóknia-
nia, oczyszczania, sortowania, zagęszczania 
oraz przekazywania masy celulozowej do 
maszyny papierniczej. Rozwłóknianie nastę-
puje w hydropulperze, który ma pojemność 
ok. 90 m3 i działa jak duży blender. Kartoniki 
są rozdrabniane, a  włókna oddzielane od 
reszty na specjalnych sitach. Włókna po-
zyskane z  kartoników trafiają na podajniki 

wspólnie z  klasyczną makulaturą. W  skali 
roku stanowią ok. 1,5% wsadu, ale są dni, 
gdzie jest ich nawet 3%.

Proces przerobu prowadzony jest meto-
dą ciągłą, co pozwala na maksymalne wy-
korzystanie dostępnego surowca. Niestety 
można odzyskać jedynie ok. 60% włókna, 
z wielu powodów. Przede wszystkim na sku-
tek różnych zanieczyszczeń, które dostają 
się do kartoników również w procesie zbie-
rania i segregowania. Dlatego tak ważne jest 
odpowiednie przygotowanie materiału przez 
sortownie. Ten sam wskaźnik w  przypadku 
makulatury wynosi ponad 80%.

Mecenas Maria Duczmal, ekspert pra-
wa ochrony środowiska, przedstawiła naj-
nowsze zmiany w zakresie przepisów doty-
czących gospodarki odpadami wynikające 
z ustawy z 20 lica br. o zmianie ustawy o od-
padach oraz niektórych innych ustaw, zwa-
nej popularnie ustawą antypożarową, oraz 
z  ustawy o  Inspekcji Ochrony Środowiska, 
przy nowelizacji której zmieniono szereg in-
nych ustaw, m.in. ustawę o odpadach.

Jedna z  ważniejszych zmian dotyczy 
magazynowania odpadów, bo większość 
podmiotów działających w gospodarce od-
padami ma z tym do czynienia. Do tej pory 
ustawa dopuszczała magazynowanie odpa-
dów przez 3 lata, teraz w  świetle nowych 

Podczas konferencji mówiono o aspektach prawnych, technicznych i technolo-
gicznych segregacji i recyklingu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem od-

padów wielomateriałowych – kartoników po żywności płynnej.
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przepisów, maksymalny czas magazynowa-
nia odpadów to rok, a  dodatkowo maksy-
malna łączna masa odpadów, które mogą 
być w  tym samym czasie magazynowane 
nie może przekroczyć połowy tej wielkości, 
która jest dozwolona na rok w decyzji przy-
znanej przedsiębiorcy.

Nie mniej istotną zmianą, która najbardziej 
boli przedsiębiorców jest wprowadzenie wy-
mogu związanego z monitoringiem wizyjnym. 
Na przedsiębiorcach posiadających decyzje 
administracyjne dotyczące zbierania lub prze-
twarzania odpadów ciąży obowiązek zainsta-
lowania wizyjnego systemu kontroli miejsc 
magazynowania i  składowania odpadów. 
Obraz powinien być nagrywany przez całą 
dobę i przechowywany przez miesiąc z jako-
ścią umożliwiającą identyfikację osób przeby-
wających na terenie magazynu bądź składo-
wiska (przechowywane obrazy nie mogą być 
ujawniane osobom nieuprawnionym).

Zadano pytanie, czy nie jest do sprzecz-
ne z RODO? Zdaniem Marii Duczmal RODO 
nie ma tu zastosowania, bowiem w  miej-
scach monitorowanych mogą przebywać 
tylko pracownicy, a  ci podpisując umowę 
o pracę wyrażają zgodę na to, że będą mo-
nitorowani i  identyfikowani. Problem może 
wystąpić wówczas, gdy kamera będzie obej-
mowała ludzi „za płotem” składowiska. 

Maria Duczmal omówiła też zmiany 
w  ustawie dotyczące transportu odpa-
dów, w  tym transportu transgranicznego. 
Przypomniała, że zatrzymane transporty 
powinny być kierowane w odpowiednie miej-
sca, spełniające wymagania, wyznaczone 
w wojewódzkich planach gospodarki odpa-
dami (nie mniej niż 3 na województwo) i po-
winny tam przebywać do czasu usunięcia na-
ruszeń albo do czasu wskazania podmiotu, 
który odpowiada za gospodarowanie trans-
portowanymi odpadami. Problem w tym, że 
w  obecnie obowiązujących wojewódzkich 
planach gospodarki odpadami takie miejsca 
nie zostały wyznaczone i wymaga to aktuali-
zacji planów.

Pani mecenas zapoznała też uczestni-
ków konferencji z  nowymi obligatoryjnymi 
podstawami wstrzymania działalności pod-
miotu gospodarującego odpadami przez 
wojewódzkich inspektorów ochrony środo-
wiska, chociażby wówczas, gdy posiadacz 

odpadów zbiera je i przetwarza bez wyma-
ganej decyzji, a także o podstawach i prze-
słankach odmowy wydania zezwolenia na 
gospodarowanie odpadami.

Oddzielny wątek poświęciła karom jakie 
przewiduje ustawa za różnego rodzaju naru-
szenia. I tak za prowadzenie działalności bez 
zezwolenia kara może wynosić od 10 tys. zł 
do 1 mln zł, a za gospodarowanie odpadami 
niezgodne z posiadanym zezwoleniem od 1 
tys. zł do 1 mln zł. W obu tych przypadkach, 
wówczas gdy mamy do czynienia z recydy-
wą kary ulegają podwojeniu.

Mecenas Maria Duczmal bardzo szcze-
gółowo omówiła wszystkie zmiany w  usta-
wach przyjętych 20 lipca br. i  nie mniej 
szczegółowo wyjaśniała wszystkie wątpli-
wości zgłaszane przez uczestników konfe-
rencji, dotyczące między innymi przepisów 
przejściowych i zabezpieczania roszczeń.

Dzisiaj priorytetem w  Europie jest recy-
kling i  firma Tomra zatrudniająca 3,5 tys. 
ludzi wpisuje się w  ten trend, mówił o  tym 
Mariusz Rajca. 

– Ponad 5 tys. naszych separatorów 
wspiera procesy recyklingu na całym świe-
cie. W Polsce 30 zakładów wykorzystuje se-
parację optyczną przy segregacji odpadów 
opakowaniowych zbieranych selektywnie 
oraz z  innych strumieni, a  25 instalacji wy-
dziela w  ten sposób kartoniki po żywności 
płynnej. W tych instalacjach jest wydzielane 
ponad 100 tys. ton papieru i około 6–8 tys. 
ton kartoników po żywności płynnej rocznie 
– poinformował Mariusz Rajca.

Na godzinę można wydzielić 30–80 kg 
opakowań z tworzyw sztucznych jeśli są do-
brze przygotowane, ok. 20 kg folii, 150–200 
kg papieru. Aby osiągnąć taką wydajność 
trzeba zapewnić odpowiedni strumień od-
padów. Przepustowości, które potrzeba 
uzyskiwać to ok. 5–8 ton odpadów na go-
dzinę. Największe instalacje, które buduje 
się obecnie w Europie tam gdzie jest duża 
koncentracja odpadów segregują ponad 20 
ton odpadów na godzinę. W Polsce jest kilka 
sortowni segregujących odpady z wydajno-
ścią ok. 10 ton na godzinę. 

W  Polsce ok. 70 zakładów ma łącz-
ną przepustowość ok. 3 mln ton odpadów 
rocznie, jednak jedynie 30% strumienia od-
padów jest sortowanych na instalacjach, 
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które mają wyższy poziom techniczny, 
a  wszystkie zostały zbudowane dzięki 
środkom zewnętrznym i  funduszom euro-
pejskim. Komercyjnie nie sfinansowano ani 
jednej instalacji do sortowania odpadów 
o wyższym poziomie automatyzacji.

– W Polsce nie funkcjonuje rozszerzona 
odpowiedzialność producenta i  to główny 
powód, dla którego dynamicznie nie opty-
malizuje się procesów sortowania i  dla-
czego tak duża ilość odpadów jest maga-
zynowana i  termicznie przetwarzana, a nie 
kierowana do procesów recyklingu. Nie 
będzie możliwe osiągnięcia poziomów dla 
roku 2025 i  2030 bez sortowania wszyst-
kich strumieni odpadów. Sama selektywna 
zbiórka nie wystarczy. Istotna będzie ja-
kość procesów sortowania rozumiana jako 
przepustowość, skuteczność, efektywność 
i  duża elastyczność, bo do jednej instala-
cji trafia kilka strumieni odpadów – kon-
kludował Mariusz Rajca podkreślając, że 
w  Europie mamy w  nadmiarze odpadów, 
a więc tak naprawdę przemysł będzie dyk-
tował warunki i mówił co przyjmie, a czego 
nie przyjmie. Trzeba się w  te głosy wsłu-
chiwać i  poszukiwać rozwiązań, ale brak 
mocy przerobowych może spowodować, że 
część odpadów nie zostanie przetworzona. 
Na poziomie Unii Europejskiej są tworzo-
ne warunki stymulujące pewne działania, 
wspomagające wykorzystanie w procesach 
recyklingu materiałów wydzielonych na in-
stalacjach sortowniczych. Będą potrzebne 
pieniądze, bez nich nie poradzimy sobie 
z tym strumieniem, który powstaje.

Na zakończenie konferencji Tadeusz 
Pokrywka odniósł się do proponowanego 
w  załączniku do projektu rozporządzenia 
określającego minimalne poziomy recyklin-
gu odpadów opakowaniowych pochodzą-
cych z gospodarstw domowych dla organi-
zacji odzysku poziomu recyklingu opakowań 
wielomateriałowych. Łącznie dla całej kate-
gorii ma on wynosić w przyszłym roku 42%, 
a docelowo nawet 80%. Zarówno pierwszy, 
jak i tym bardziej drugi poziom jest, jego zda-
niem, absolutnie nierealny.

– Opakowania wielomateriałowe to 
nie tylko kartoniki po żywności płynnej, 
a  również cały szereg innych opakowań. 
Zbiera się i  zagospodarowuje opakowania 

wielomateriałowe z  przewagą tworzyw 
sztucznych, poprzez produkcję RDF i spala-
nie, a do recyklingu nadają się właściwie je-
dynie opakowania wielomateriałowe z prze-
wagą papieru, a więc kartoniki po żywności 
płynnej. Jedynie niewielki procent opakowań 
z przewagą tworzyw sztucznych można pod-
dać recyklingowi wykorzystując je do pro-
dukcji płyt dla budownictwa. Mam nadzieję, 
że Ministerstwo Środowiska przyjmie naszą 
argumentację, że nawet zebranie 100% kar-
toników po żywności płynnej nie spowoduje 
realizacji zakładanego poziomu recyklingu 
odniesionego do wszystkich opakowań wie-
lomateriałowych wprowadzonych na rynek – 
mówił Tadeusz Pokrywka.

Jerzy Starypan, prezes Ogólnopol-
skiego Stowarzyszenia Zagospodarowania 
Odpadów Komunalnych „Komunalnik” do-
dał, że w Polsce brakuje firm recyklingowych 
i stanowi to duży problem. 

– Ponadto RIPOK-i  są mało wydajne, 
rośnie selektywna zbiórka, szczególnie od-
padów z tworzy sztucznych, których nie ma 
gdzie sortować. Wiele ton wysegregowanych 

Wiele ton wysegregowanych odpadów jest 
przerabianych na paliwo alternatywne, z którego 

produkcją i sprzedażą też są kłopoty – mó-
wił Jerzy Starypan, prezes Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Zagospodarowania 
Odpadów Komunalnych „Komunalnik”.
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odpadów jest przerabianych na paliwo alter-
natywne, z  którego produkcją i  sprzedażą 
też są kłopoty – mówił Jerzy Starypan.

l  l  l

Następnego dnia uczestnicy konferencji 
mogli zwiedzić zakład Mondi Świecie SA. 
Zakład został założony w  1961 roku, a  od 
1997 roku znajduje się w strukturach Grupy 
Mondi. Jest największym w  Polsce pro-
ducentem papieru do opakowań. Naszym 
przewodnikiem był Andrzej Błażejewicz. 

Zwiedzanie rozpoczynamy od linii ma-
kulatury, chociaż już wcześniej jadąc przez 
teren zakładu widzimy plac, na którym zło-
żone są hałdy makulatury czekającej na 
przerób. 

Prezentując instalację do przerobu maku-
latury, Andrzej Błażejewicz mówił o niepożą-
danych zanieczyszczeniach w  makulaturze 
– nie papierniczych, chemicznych, mikrobio-
logicznych. Wymieniał szkło, piasek i materia-
ły budowlane, folię, plastik, styropian, metal, 
drewno, tekstylia, papiery z procesami gnilny-
mi, papiery zatłuszczone, elementy z tworzyw 
sztucznych, papiery wodoodporne, papiery 
laminowane, papiery syntetyczne, metalizo-
wane, papiery parafinowane, parafiny, jest 
tego dużo. Utrudniają, wydłużają, a czasami 

wręcz uniemożliwiają proces przerobu ma-
kulatury. Natomiast zanieczyszczenia, które 
całkowicie dyskwalifikują dostawę, to wszel-
kie materiały, które stanowią zagrożenie dla 
zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska, takie 
jak odpady medyczne, skażone produkty do 
higieny osobistej, odpady niebezpieczne, od-
pady organiczne, w tym artykuły spożywcze. 
Dlatego, właściwe sortowanie i recycling od-
padów domowych oraz publicznych są tak 
ważne.

Oglądamy również wspominaną pod-
czas konferencji najnowszą maszynę pa-
pierniczą ECO 7. W  efekcie jej pracy pa-
pier nawija się na ok. 100-tonowy tambor 
z prędkością 1500 m na minutę. Masa pa-
piernicza jest przekazywana do maszyny 
rurociągiem. Wszystko odbywa się auto-
matycznie. Idąc wzdłuż 250-metrowej ma-
szyny możemy jedynie zajrzeć do jej „środ-
ka” przez okienka, a  i  to nie za długo, bo 
przy samej maszynie jest bardzo gorąco. 
Tambor jest cięty na rolki/zwoje papieru, 
a  następnie automatycznie kierowany do 
magazynu, gdzie również automatycznie 
odbywa się znakowanie rolek. Następnie, 
też bezobsługowo, suwnice przestawiają 
rolki papieru w  magazynie i  przygotowują 
do załadunku na samochody.

Jacek Zyśk

Oglądamy najnowszą maszynę papierniczą ECO 7.
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Prezes Krajowej Izby Gospo-
darczej Przemysłu Spożywczego 
i Opakowań Tadeusz Pokrywka 

oraz prezes Stowarzyszenia „Komu-
nalnik” Jerzy Starypan otworzyli kon-
ferencję poświęconą ostatnim zmia-
nom prawa w ochronie środowiska i to 
zarówno prawa krajowego, jak i dyrek-
tyw europejskich. 
Wśród uczestników 
konferencji byli 
przedstawiciele firm 
w y t w a r z a j ą c y c h 
opakowania wielo-
materiałowe, przed-
siębiorstw, które 
wykorzystują je do 
pakowania swoich 
produktów, zbiera-
jących i sortujących 
odpady komunalne, 
recyklerów.

Referat wpro-
wadzający dotyczą-
cy zmian prawnych 
w  zakresie ochro-
ny środowiska i  ich 
skutków dla wprowa-
dzających produk-
ty w  opakowaniach 
oraz operatorów gospodarki odpadami 
przedstawił Krzysztof Baczyński, pre-
zes Związku Pracodawców Opakowań 
i Produktów Opakowaniowych EKO-PAK.

Omówił bardzo szczegółowo dzisiej-
szą sytuację na rynku gospodarki odpada-
mi, a także wyzwania, jakim będzie musiał 
sprostać przemysł, czyli wprowadzają-
cy produkty w  opakowaniach. Skupił się 
przede wszystkim na aktualnych i  przy-
szłych obowiązkach przedsiębiorców. 

Przedstawił model funkcjonowania sys-
temu z punktu widzenia wprowadzających. 

Jest on bardzo prosty. Wprowadzający wy-
biera organizację odzysku, przekazuje jej 
obowiązek, płaci, organizacja zakupuje do-
kumenty potwierdzające recykling i odzysk, 
tak zrealizować obowiązek i nie płacić opła-
ty produktowej. Jeżeli organizacja odzysku 
zbankrutuje, obowiązek wraca do prowa-
dzącego i wówczas może być problem.

– Środki, które dziś są płacone przez 
przedsiębiorców w  Polsce znacznie od-
biegają na minus od tego, co płacą wpro-
wadzający w innych krajach europejskich. 
Nie jest to jednak kwestia chciwości wpro-
wadzających, a  modelu gospodarowania 
odpadami i  systemu prawnego jaki zo-
stał przyjęty w Polsce. Tylko Polska i Wlk. 
Brytania stosuje system sprowadzający 
realizację obowiązku do zakupu certyfi-
katów, a  nie do ponoszenia faktycznych 
kosztów zbiórki i przygotowania odpadów 
opakowaniowych do recyklingu. Jest gra 

NowE oBowiĄZki
JUŻ wkrÓTCE

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań Tadeusz 
Pokrywka oraz prezes Stowarzyszenia „Komunalnik” Jerzy Starypan otworzyli konferencję 

poświęconą ostatnim zmianom prawa w ochronie środowiska.
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wolnorynkowa i ponoszone koszty są ta-
kie jak cena dokumentu potwierdzającego 
recykling – mówił Krzysztof Baczyński.

Prezes EKO-PAK omówił też zasady 
realizacji obowiązku poprzez dobrowolne 
porozumienia, które odnoszą się do opa-
kowań wielomateriałowych i po środkach 
niebezpiecznych. Mechanizm jest podob-
ny, ale są dwie zasadnicze różnice. Izby 
gospodarcze, z  którymi przedsiębiorcy 
podpisują porozumienie także korzystają 
z DPR i DPO, żeby sprawozdać realizację 
obowiązku, ale zgodnie z ustawą są orga-
nizatorami systemu, w przeciwieństwie do 
organizacji odzysku. Muszą więc zorga-
nizować i  finansować zbiórkę i  recykling 
oraz odzysk odpadów wielomateriało-
wych oraz opakowań po środkach niebez-
piecznych wprowadzanych na rynek przez 
przedsiębiorców. Drugą zasadniczą różni-
cą jest to, że w przypadku braku realizacji 
przez dobrowolne porozumienie wyma-
ganego poziomu recyklingu lub odzysku, 
opłatę produktową ponosi bezpośrednio 
wprowadzający. A  dla wielomateriałów 

i opakowań po środkach niebezpiecznych 
jest ona 2-krotnie wyższa niż dla opako-
wań monomateriałowych.

Przy tej okazji Krzysztof 
Baczyński zapoznał uczest-
ników seminarium z  projek-
tem nowego rozporządzenia 
dotyczącego zbiórki i  pozio-
mów recyklingu odpadów 
wielomateriałowych. 

– Ministerstwo Środowiska 
spowolniło nieco ścieżkę doj-
ścia do momentu, który ma 
nastąpić w  roku 2030, kiedy 
to recykling będzie jedyną for-
mą odzysku wielomateriałów. 
To ustępstwo to krok w bardzo 
dobrym kierunku, chociaż dla 
branży jeszcze za mały, bo mu-
simy stale pamiętać, że w opa-
kowaniach wielomateriałowych 
nie ma podziału na poszczegól-
ne ich rodzaje i praktycznie cały 
obowiązek wykonuje się tylko 
jednym asortymentem – karto-
nikami do żywności płynnej – 
powiedział Krzysztof Baczyński.

Za jedno z  ważniejszych 
wyzwań czekających przedsiębiorców 
w  przyszłości prelegent uznał wprowa-
dzenie rozszerzonej odpowiedzialności 
producenta, która ma być wdrożona nie 
później niż w roku 2023, a w roku 2025 ma 
objąć wszystkie rodzaje opakowań. 

– Przedsiębiorcy będą musieli pokryć 
co najmniej 80% kosztów netto zbiórki 
selektywnej i  przekazania do recyklingu 
odpadów opakowaniowych. Będą więc 
przekazywać organizacji odzysku kwoty 
pomniejszone o zysk ze sprzedaży surow-
ców. To usankcjonowanie tego, co w kra-
jach Europy Zachodniej funkcjonuje od kil-
kunastu lat. W Polsce oznacza to jednak 
dla wprowadzających rewolucyjne zmiany, 
bo ich koszty znacznie wzrosną – mówił 
Krzysztof Baczyński i dodał: – Producenci 
rozumieją ROP jako narzędzie umożliwia-
jące, poprzez mechanizmy finansowe, 
osiągnięcie znacznie wyższych poziomów 
recyklingu, które zostały na nas nałożone 

Referat wprowadzający dotyczący zmian prawnych w zakresie ochrony śro-
dowiska i ich skutków dla wprowadzających produkty w opakowaniach oraz 
operatorów gospodarki odpadami przedstawił Krzysztof Baczyński, prezes 

Związku Pracodawców Opakowań i Produktów Opakowaniowych EKO-PAK.
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poprzez dyrektywę opakowaniową. 
Trzeba zastanowić się jak zaprojektować 
system, żeby pieniądze wyłożone przez 
producentów nie były pieniędzmi wyda-
nymi, a  zainwestowanymi. Bo z  nasze-
go punktu widzenia jest to istotna różni-
ca. Rozsądne inwestycje, nawet jeśli są 
kosztowne, są zupełnie inaczej postrze-
ganie niż zwykłe wydanie pieniędzy na 
pokrycie kosztów.

Prezes EKO-PAK nawiązał też do pro-
jektu dyrektywy, którą uznał za bardzo 
niebezpieczną dla przedsiębiorców, zaka-
zującej wprowadzania na rynek wielu wy-
robów jednorazowych wykonanych z two-
rzyw sztucznych. 

– Parlament Europejski dodał do tego 
jeszcze styropian, czyli opakowania do 
żywności ze spienionego polistyrenu. 
Bardzo niebezpieczny dla przedsiębior-
ców jest też wymóg trwałego przymoco-
wywania nakrętek do butelek z  napoja-
mi. Jednocześnie Parlament Europejski 
rozszerzył pojęcie opakowań do napojów 
również na kartony do żywności płynnej. 
Będzie to bardzo duże wyzwanie dla 
branży napojowej, ale również mleczar-
skiej i dla producentów soków. Trzeba bę-
dzie wymieniać linie nalewowe, a to koszty 
liczone w milionach złotych – powiedział 
Krzysztof Baczyński.

Jego zdaniem Komisja Europejska nie 
uwzględniła, że takie rozwiązanie to pro-
dukcja dodatkowych 200 tys. ton tworzyw 
sztucznych rocznie, a tym samym dodat-
kowa emisja 340 mln kg CO2 rocznie, bo 
trzeba będzie pogrubić butelki, nakrętki 

i wyprodukować paski do ich mocowania. 
Swoją drogą nakrętki są zwykle produko-
wane z  innego rodzaju tworzywa sztucz-
nego niż butelki, więc i tak trzeba je będzie 
przed recyklingiem oderwać, a to dodatko-
we utrudnienie wymagające dodatkowych 
nakładów pracy. Nie można wykluczyć, że 
firmy produkujące mleko i  soki powrócą 
do starej metody obcinania rogu kartoni-
ka w celu otwarcia pojemnika, w gorszej 
sytuacji będą producenci napojów i wody 
mineralnej.

Nie bez znaczenia dla budżetu przed-
siębiorców będzie też rozszerzenie ich 
odpowiedzialności na… zanieczyszcza-
nie terenów publicznych. A  więc ci, któ-
rzy wprowadzają opakowania plastikowe 
będą ponosić koszty tego, że opakowania 
te znalazły się w  parkach, lasach, przy-
drożnych rowach czy na plażach.

W  dyskusji jaka wywiązała się po re-
feracie wygłoszonym przez Krzysztofa 
Baczyńskiego, Jerzy Starypan postulował, 
żeby bogate, globalne koncerny, które 
stać na wysokie dopłaty np. w Czechach 
czy w  Rumunii uruchomiły takie dopłaty 
również w Polsce, nie czekając na wejście 
ustawy wprowadzającej rozszerzoną od-
powiedzialność producenta.

– Oczekujemy na zdecydowane dzia-
łania przedsiębiorców – mówił.

– Doskonale rozumiemy punkt widze-
nia i  rozgoryczenie firm gospodarujących 
odpadami, wiemy, że sytuacja jest krytycz-
na, ale postępujemy zgodnie z  prawem. 
Kilka firm mogłoby, być może, podjąć 
taką decyzję, żeby płacić za DPR-y 100 

razy więcej niż obecnie, ale nie 
ma solidarności w  przemyśle, 
więc taka grupa firm nie dość 
że straciłaby przewagę konku-
rencyjną, to i tak nie zbawiłaby 
Polski i  samorządów. Jedynie 
co możemy wspólnie zrobić, 
to wpłynąć na Ministerstwo 
Środowiska, aby bez zwło-
ki zmieniło system. Przede 
wszystkim trzeba ustalić kto 
ma być beneficjentem pomocy 
– gminy czy firmy odbierające 

Wśród uczestników konferencji byli przedstawiciele firm wytwarzających opako-
wania wielomateriałowe, przedsiębiorstw, które wykorzystują je do pakowania 
swoich produktów, zbierających i sortujących odpady komunalne, recyklerów.
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odpady i gospodarujące nimi, a po drugie 
jak uszczelnić system, tak by nie wycieka-
ły z niego pieniądze. Musimy też wiedzieć 
czy w Polsce będzie rozdzielony przetarg 
na odbiór i  zagospodarowywanie odpa-
dów, czy będzie szeroko wprowadzony 
in-house, a więc system bezprzetargowy, 
bo to determinuje cały model gospodaro-
wania odpadami – odpowiadał Krzysztof 
Baczyński.

W  dalszej części konferencji eksper-
ci z  branży mówili m.in. o  gospodarce 
o  obiegu zamkniętym (GOZ). Nie jest to 
temat nowy, ale nic dziwnego, że podczas 
wielu konferencji, seminariów i  szkoleń 
jest wciąż jednym z ważniejszych, bo GOZ 
z  całą pewnością wymusi wiele zmian 
w przedsiębiorstwach. Trzeba będzie zde-
cydowanie bardziej niż obecnie zwrócić 
uwagę na cykl życia produktu, ekoprojek-
towanie, lepsze zagospodarowywanie od-
padów i zawracanie ich do produkcji jako 
zamienniki surowców naturalnych.

Podkreślano, że GOZ jest koncepcją 
gospodarczą umożliwiającą zrównoważo-
ny rozwój, z poszanowaniem środowiska 
naturalnego i powinna być wprowadzana 
etapami. Musi zaistnieć nie tylko w nowych 
rozwiązaniach technologicznych, nowych 

modelach biznesowych, w  biogospodar-
ce, ale również w  naszych głowach. Bo, 
to my jako konsumenci, decydując o tym 
po co sięgniemy na półkę w dużej mierze 
wymuszamy takie a nie inne zachowania 
przemysłu.

Podczas konferencji omawiano też do-
kumenty strategiczne odpowiedzialne za 
wdrażanie gospodarki o obiegu zamknię-
tym. To przede wszystkim „Strategia na 

rzecz odpowiedzialnego 
rozwoju”, „Polityka surow-
cowa państwa”, ale też 
Mapa drogowa w zakresie 
transformacji w  kierun-
ku gospodarki o  obiegu 
zamkniętym.

W  dalszej czę-
ści konferencji Marian 
Wojtkowski, wieloletni dy-
rektor ZUO Elbląg, mówił 
o  zasadach prawidłowej 
eksploatacji linii sortowni-
czej, zwracając uwagę na 
przyczyny awarii i  sposo-
by im zapobiegania.

Jerzy Starypan z  kolei 
przedstawił bezpośrednie 
implikacje zmian w  pra-
wie na funkcjonowanie 
RIPOK-ów, których kon-

sekwencją są między innymi podniesione 
opłaty śmieciowe – wzrastają w  różnych 
miastach od 30 do 100%. 

l  l  l

Stało się już tradycją konferencji 
organizowanych przez Krajową Izbę 
Gospodarczą Przemysłu Spożywczego 
i  Opakowań oraz Stowarzyszenie 
„Komunalnik” 6 grudnia, a  więc 
w  Mikołajki, że po zakończeniu obrad 
uczestnicy konferencji ruszają, w strojach 
Mikołajów, na spacer ulicą Świętokrzyską 
i Nowym Światem, by rozdawać prezenty 
warszawiakom i gościom stolicy. Tak było 
i w tym roku.

Jacek Zyśk

Tradycyjnie po zakończeniu obrad uczestnicy konferencji ruszyli, w strojach Mikołajów, 
na spacer ulicą Świętokrzyską i Nowym Światem, by rozdawać prezenty warszawia-

kom i gościom stolicy.
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Wstęp

Zgodnie z  art. 3 ust. 10 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/
WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpa-
dów oraz uchylającej niektóre dyrektywy 
(Dz.Urz. WE L 312 z  22 listopada 2008, 
s. 3, z późn. zm.), zwanej dalej dyrektywą 
ramową o  odpadach, zbieranie oznacza 
gromadzenie odpadów, w  tym również 
wstępne sortowanie i  wstępne magazy-
nowanie odpadów do celów ich transpor-
tu do zakładu przetwarzania, natomiast 
przez selektywne zbieranie odpadów – 
w myśl art. 3 ust. 11 dyrektywy ramowej 
o odpadach – rozumie się takie zbieranie, 
w ramach którego dany strumień odpadów 
obejmuje jedynie odpady jednego rodzaju 
i o tym samym charakterze w celu ułatwie-
nia specyficznego przetwarzania. Należy 
przypomnieć, że przetwarzanie oznacza 
procesy odzysku lub unieszkodliwiania, 
w  tym przygotowanie poprzedzające od-
zysk lub unieszkodliwianie (art. 3 ust. 14 
dyrektywy ramowej o odpadach). 

Po nowelizacji dyrektywy Rady 
1999/31/WE z 26 kwietnia 1999 r. w spra-
wie składowania odpadów (Dz.Urz. WE 
L 182 z 16 lipca 1999, s. 1, z późn. zm.), 
zwanej dalej dyrektywą składowiskową, 
i  dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i  Rady 94/62/WE z  20 grudnia 1994  r. 
w  sprawie opakowań i  odpadów opa-
kowaniowych (Dz.Urz. WE L 365 z  31 
grudnia 1994, s. 10, z późn. zm.), zwanej 
dalej dyrektywą opakowaniową, również 
w  nich selektywne zbieranie jest definio-
wane tak samo jak w dyrektywie ramowej 

NOWELIZACJA DYREKTYW 
W ZAKRESIE GOSPODARKI 

ODPADAMI
Cz. IV – Selektywne zbieranie odpadów oraz postępowanie 

z selektywnie zebranymi odpadami
o odpadach – odpowiednio art. 2 lit. a dy-
rektywy składowiskowej oraz art. 3 pkt 2c 
dyrektywy opakowaniowej.

Selektywne zbieranie jest prowadzone 
głównie w  celu uzyskania jak najlepszej 
jakości (przede wszystkim niezanieczysz-
czonych) frakcji odpadów nadających się 
do recyklingu. Z  drugiej strony niektóre 
odpady są zbierane selektywnie, aby wy-
eliminować pewne substancje i materiały 
z dalszego stosowania lub aby nie zanie-
czyszczały one innych frakcji odpadów. 

Nowe wymagania w  zakresie selek-
tywnego zbierania odpadów dotyczą 
w  szczególności odpadów komunalnych, 
bioodpadów, tekstyliów, odpadów niebez-
piecznych, w  tym olejów odpadowych, 
także w kontekście rozszerzonej odpowie-
dzialności producenta [1] i planów gospo-
darki odpadami.

Selektywne zbieranie odpadów

Jak wyjaśniono w motywie 41 dyrekty-
wy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/851 z 30 maja 2018 r. zmieniającej 
dyrektywę 2008/98/WE w  sprawie odpa-
dów (Dz.Urz. UE L150 z 14 czerwca 2018, 
s. 109), zwanej dalej nowelizacją dyrekty-
wy ramowej o odpadach, w celu uniknię-
cia przetwarzania odpadów, które blokuje 
zasoby na niższych poziomach hierarchii 
sposobów postępowania z  odpadami, 
zwiększenia stopnia przygotowania do po-
nownego użycia i recyklingu, umożliwienia 
recyklingu wysokiej jakości oraz zwięk-
szenia wykorzystania surowców wtórnych 
wysokiej jakości, państwa członkowskie 
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powinny zapewnić ściślejsze przestrzega-
nie obowiązku selektywnego zbierania od-
padów, określonego w art. 10 ust. 2 i art. 
11 ust. 1 dyrektywy ramowej o odpadach, 
w tym obowiązku ustanowienia selektyw-
nego zbierania co najmniej odpadów pa-
pieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, 
które to cele państwa członkowskie po-
winny były osiągnąć do 2015 r., oraz po-
winny wprowadzić selektywne zbieranie 
bioodpadów, odpadów niebezpiecznych 
wytwarzanych przez gospodarstwa domo-
we oraz odpadów tekstyliów. W  stosow-
nych przypadkach niebezpieczne biood-
pady i odpady opakowaniowe zawierające 
substancje niebezpieczne powinny pod-
legać szczególnym wymogom dotyczą-
cym zbierania. Z kolei w motywie 42 no-
welizacji dyrektywy ramowej o odpadach 
wskazano, że selektywne zbieranie moż-
na osiągnąć poprzez zbieranie od drzwi 
do drzwi, systemy przynoszenia i odbioru 
lub inne formy zbierania. Chociaż obo-
wiązek selektywnego zbierania odpadów 
wymaga, aby odpady były przechowywa-
ne oddzielnie ze względu na ich rodzaj 
i charakter, powinno być możliwe wspólne 
zbieranie niektórych rodzajów odpadów, 
pod warunkiem że nie będzie to utrudnia-
ło wysokiej jakości recyklingu odpadów 
ani innego odzysku zgodnie z  hierarchią 
sposobów postępowania z  odpadami. 
Państwa członkowskie powinny mieć rów-
nież możliwość odstąpienia od ogólnego 
obowiązku selektywnego zbierania odpa-
dów w  innych należycie uzasadnionych 
przypadkach, na przykład gdy selektywne 
zbieranie określonych strumieni odpa-
dów na odległych i  słabo zaludnionych 
obszarach powoduje negatywny wpływ 
na środowisko, który przewyższa ogólne 
korzyści dla środowiska, lub pociąga za 
sobą nieproporcjonalnie wysokie koszty 
ekonomiczne. Oceniając wszystkie przy-
padki, w  których koszty ekonomiczne 
mogłyby być nieproporcjonalne, państwa 
członkowskie powinny uwzględnić ogólne 
korzyści ekonomiczne wynikające z  se-
lektywnego zbierania, w  tym w odniesie-
niu do uniknięcia bezpośrednich kosztów 

i kosztów negatywnego wpływu na środo-
wisko i zdrowie związanych ze zbieraniem 
i przetwarzaniem odpadów zmieszanych, 
przychodów ze sprzedaży surowców 
wtórnych oraz możliwości rozwoju rynków 
takich materiałów, jak również wkładu 
wytwórców odpadów i producentów pro-
duktów, co mogłoby jeszcze bardziej po-
prawić efektywność kosztową systemów 
gospodarowania odpadami.

Wobec powyższego znaczącemu roz-
szerzeniu uległ art. 10 dyrektywy ramo-
wej o odpadach dotyczący odzysku, który 
w  obecnym kształcie obejmuje również 
wymagania dotyczące selektywnego zbie-
rania odpadów. Zgodnie ze zmodyfikowa-
nym brzmieniem ust. 1, państwa człon-
kowskie są zobowiązane podejmować 
niezbędne środki w celu zapewnienia, by 
odpady były poddawane przygotowaniu 
do ponownego użycia, recyklingowi lub 
innym procesom odzysku zgodnie z  art. 
4 (hierarchia sposobów postępowania 
z  odpadami) i  13 (ochrona zdrowia ludzi 
i  środowiska). Z  kolei ust. 2 w  nowym 
brzmieniu stwierdza, że jeżeli jest to ko-
nieczne, aby spełnić wymogi ust. 1 i aby 
ułatwić lub udoskonalić przygotowanie 
do ponownego użycia, recykling i  inne 
procesy odzysku, odpady są poddawane 
selektywnemu zbieraniu i nie są mieszane 
z  innymi odpadami lub innymi materiała-
mi o odmiennych właściwościach. Zostało 
zatem wyeliminowane z dyrektywy ramo-
wej o odpadach stwierdzenie, że odpady 
powinny być zbierane oddzielnie, jeżeli 
jest to wykonalne z punktu widzenia tech-
nicznego, ekonomicznego i  środowisko-
wego. Natomiast w nowo dodanym ust. 3 
zostały określone odstępstwa od zasady 
selektywnego zbierania odpadów. Zatem 
państwa członkowskie mogą zezwolić 
na odstępstwa od ust. 2, jeżeli zostanie 
spełniony co najmniej jeden z poniższych 
warunków:
n łączne zbieranie pewnych rodzajów 

odpadów nie wpływa na możliwość 
poddania ich przygotowaniu do po-
nownego użycia, recyklingowi lub 
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innym procesom odzysku zgodnie 
z  art. 4, a  uzyskiwany materiał wyj-
ściowy z  tych procesów ma jakość 
porównywalną do jakości uzyskiwanej 
poprzez selektywne zbieranie,

n selektywne zbieranie nie przynosi wy-
niku najlepszego dla środowiska, jeśli 
wziąć pod uwagę całkowity wpływ na 
środowisko gospodarowania odpo-
wiednimi strumieniami odpadów,

n selektywne zbieranie nie jest technicz-
nie wykonalne, jeśli wziąć pod uwagę 
dobre praktyki w  zakresie zbierania 
odpadów,

n selektywne zbieranie pociągnęłoby za 
sobą nieproporcjonalnie wysokie kosz-
ty ekonomiczne, przy uwzględnieniu 
kosztów negatywnego wpływu zbie-
rania i  przetwarzania odpadów zmie-
szanych na środowisko oraz zdrowie 
ludzi, możliwości poprawy efektywno-
ści zbierania i przetwarzania odpadów, 
dochodów ze sprzedaży surowców 
wtórnych oraz zastosowania zasady 
„zanieczyszczający płaci” i  rozszerzo-
nej odpowiedzialności producenta,

n przy czym państwa członkowskie mają 
dokonywać regularnego przeglądu 
odstępstw na podstawie omawianego 
ustępu, uwzględniając dobre prakty-
ki w  zakresie selektywnego zbierania 
oraz inne dokonania w dziedzinie go-
spodarowania odpadami. 

Zgodnie z ust. 4 państwa członkowskie 
mają przyjąć środki zapewniające, aby 
odpady selektywnie zebrane w celu przy-
gotowania do ponownego użycia i w celu 
recyklingu zgodnie z  art. 11 ust. 1 i  art. 
22 (omówionych poniżej) nie były spala-
ne, z  wyjątkiem odpadów powstających 
w wyniku operacji dalszego przetwarzania 
selektywnie zebranych odpadów, jeżeli 
spalanie daje w tym przypadku wynik naj-
lepszy dla środowiska zgodnie z art. 4. 

Jednocześnie w art. 5 ust. 3 dyrekty-
wy składowiskowej dodano lit. f, zgodnie 
z  którą państwa członkowskie podej-
mują środki, aby nie zostały przyjęte na 

składowisko odpady selektywnie zebra-
ne w  celu przygotowania do ponowne-
go użycia lub recyklingu zgodnie z  art. 
11 ust. 1 i  art. 22 dyrektywy ramowej 
o  odpadach, z  wyjątkiem odpadów po-
wstających w  wyniku operacji dalszego 
przetwarzania selektywnie zebranych 
odpadów, jeżeli składowanie daje w tym 
przypadku wynik najlepszy dla środowi-
ska zgodnie z art. 4 dyrektywy ramowej 
o odpadach. Powody wprowadzenia tego 
zakazu zostały wyjaśnione w  motywach 
6 i  7 preambuły dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i  Rady (UE) 2018/850 
z  30 maja 2018 r. zmieniającej dyrekty-
wę 1999/31/WE w  sprawie składowania 
odpadów (Dz.Urz. UE L150 z 14 czerwca 
2018, s. 100), zwanej dalej nowelizacją 
dyrektywy składowiskowej. Mianowicie 
dalsze ograniczenia w  zakresie składo-
wania odpadów, począwszy od strumieni 
odpadów, które podlegają selektywnemu 
zbieraniu (np. tworzyw sztucznych, meta-
li, szkła, papieru i bioodpadów), przynio-
słyby wyraźne korzyści środowiskowe, 
gospodarcze i  społeczne. Przy wdraża-
niu ograniczeń w  zakresie składowania 
odpadów należy uwzględnić wykonal-
ność pod względem technicznym, eko-
logicznym i  ekonomicznym recyklingu 
lub innych procesów odzysku odpadów 
resztkowych powstających w ramach se-
lektywnego zbierania (motyw 6). Ponadto 
dużą część odpadów komunalnych sta-
nowią odpady komunalne ulegające bio-
degradacji. Składowanie nieprzetworzo-
nych odpadów ulegających biodegradacji 
powoduje poważne negatywne skutki dla 
środowiska w  postaci emisji gazów cie-
plarnianych oraz zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i  gruntowych, gleby 
oraz powietrza. Mimo iż dyrektywa skła-
dowiskowa ustanawia już cele w zakresie 
odchodzenia od składowania odpadów 
w  przypadku odpadów ulegających bio-
degradacji, należy jednak wprowadzić 
dalsze ograniczenia w  zakresie składo-
wania takich odpadów, zakazując skła-
dowania odpadów ulegających biode-
gradacji zebranych selektywnie w  celu 
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poddania ich recyklingowi zgodnie z dy-
rektywą ramową o odpadach (motyw 7).

Należy też zauważyć, że zgodnie z art. 
10 ust. 5 dyrektywy ramowej o odpadach, 
jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia 
zgodności z  ust. 1 tegoż artykułu, omó-
wionego powyżej, oraz do ułatwienia lub 
udoskonalenia odzysku, państwa człon-
kowskie przyjmują niezbędne środki, by 
przed odzyskiem lub podczas odzysku 
z  odpadów niebezpiecznych usuwano 
niebezpieczne substancje, mieszaniny 
i  składniki z  myślą o  przetworzeniu tych 
odpadów zgodnie z art. 4 i 13.

W  art. 11 dyrektywy ramowej o  od-
padach dotyczącym przygotowania do 
ponownego użycia i  recyklingu w  ust. 1 
zobowiązano państwa członkowskie do 
podejmowania środków w  celu promocji 
wysokiej jakości recyklingu i  w  tym celu 
mają wprowadzać selektywne zbieranie 
odpadów, z  zastrzeżeniem art. 10 ust. 2 
i 3. Zgodnie z dotychczasowymi wymaga-
niami zawartymi w art. 11 ust. 1 do roku 
2015 selektywne zbieranie miało być 
ustanowione przynajmniej w  odniesieniu 
do: papieru, metali, tworzyw sztucznych 
i szkła. Zgodnie z obecnie obowiązującym 
wymaganiem, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 
2 i 3, państwa członkowskie mają ustano-
wić selektywne zbieranie przynajmniej pa-
pieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, 
a od 1 stycznia 2025 r. tekstyliów.

Zmianie uległ również art. 28 dyrekty-
wy ramowej o  odpadach dotyczący pla-
nów gospodarki odpadami. Wymagania 
w zakresie selektywnego zbierania odpa-
dów zawarte dotychczas w art. 28 ust. 3 
lit. b zostały usunięte, ale została wprowa-
dzona nowa lit. cb, zgodnie z którą wśród 
informacji, które powinien zawierać plan 
gospodarki odpadami (w  odpowiednich 
przypadkach i  z  uwzględnieniem pozio-
mu geograficznego i pokrycia danego ob-
szaru planowania), powinna się znaleźć 
ocena istniejących systemów zbierania 
odpadów, w tym materialnego i terytorial-
nego zakresu selektywnego zbierania oraz 

środków służących poprawie jego funk-
cjonowania, a  także wszelkich odstępstw 
przyznanych zgodnie z art. 10 ust. 3, oraz 
potrzeby stworzenia nowych systemów 
zbierania.

Ponadto nowe brzmienie otrzymał art. 
38 dyrektywy ramowej o odpadach doty-
czący wymiany informacji i  najlepszych 
praktyk oraz interpretacji i  dostosowania 
do postępu technicznego. Zgodnie z ust. 
1 lit. h Komisja Europejska (KE) ma or-
ganizować regularną wymianę informacji 
i  najlepszych praktyk między państwa-
mi członkowskimi, w  tym, w  stosownych 
przypadkach, z  udziałem organów regio-
nalnych i  lokalnych, dotyczącą praktycz-
nego wdrażania i  egzekwowania wymo-
gów tejże dyrektywy, w  tym wdrażania 
obowiązków dotyczących selektywnego 
zbierania odpadów.

Natomiast w nowym załączniku IVa do 
dyrektywy ramowej o  odpadach zawie-
rającym przykłady instrumentów ekono-
micznych i innych środków zachęcających 
do stosowania hierarchii sposobów postę-
powania z odpadami znalazły się m.in.:

systemy zwrotu kaucji i inne środki za-
chęcające do wydajnego zbierania zuży-
tych produktów i materiałów (pkt 5),

zachęty gospodarcze dla organów 
lokalnych i  regionalnych, zwłaszcza 
wspierające zapobieganie powstawa-
niu odpadów oraz rozbudowę systemów 
selektywnego zbierania, bez wspierania 
składowania i spalania (pkt 12),

publiczne kampanie podnoszenia po-
ziomu świadomości, zwłaszcza dotyczące 
selektywnego zbierania, zapobiegania po-
wstawaniu odpadów i  zmniejszania ilości 
odpadów, a także uwzględnianie tych za-
gadnień w edukacji i szkoleniach (pkt 13).

Odpady komunalne

Do dyrektywy ramowej o odpadach zo-
stała wprowadzona definicja odpadów ko-
munalnych (nowy pkt 2b w art. 3), zgodnie 
z którą odpady komunalne oznaczają: 
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a) odpady zmieszane i  odpady selek-
tywnie zebrane z gospodarstw domo-
wych, w  tym papier i  tekturę, szkło, 
metale, tworzywa sztuczne, bioodpa-
dy, drewno, tekstylia, opakowania, zu-
żyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
zużyte baterie i  akumulatory oraz od-
pady wielkogabarytowe, w  tym mate-
race i meble; 

b) odpady zmieszane i  odpady selek-
tywnie zebrane z  innych źródeł, jeżeli 
odpady te są podobne pod względem 
charakteru i składu do odpadów z go-
spodarstw domowych. 

Jednocześnie w  definicji wyjaśniono, 
że odpady komunalne nie obejmują odpa-
dów z produkcji, rolnictwa, leśnictwa, ry-
bołówstwa, zbiorników bezodpływowych 
oraz z sieci kanalizacyjnej i z oczyszczalni 
ścieków, w  tym osadów ściekowych, po-
jazdów wycofanych z eksploatacji ani od-
padów budowlanych i rozbiórkowych. 

Niniejsza definicja nie narusza także 
podziału obowiązków w  zakresie gospo-
darowania odpadami między podmiotami 
publicznymi i prywatnymi.

W motywie 10 preambuły nowelizacji 
dyrektywy ramowej o odpadach wyjaśnio-
no kontekst i cel wprowadzenia tej defini-
cji, a mianowicie dla zapewnienia, by cele 
dla przygotowania do ponownego użycia 
i recyklingu opierały się na wiarygodnych 
i  porównywalnych danych oraz w  celu 
umożliwienia bardziej skutecznego mo-
nitorowania postępów w  osiąganiu tych 
celów, definicja odpadów komunalnych 
w  dyrektywie ramowej o  odpadach po-
winna być zgodna z definicją używaną do 
celów statystycznych przez Eurostat oraz 
Organizację Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD), na podstawie której to 
definicji państwa członkowskie przekazu-
ją dane od kilku lat. Odpady komunalne 
są zdefiniowane jako odpady pochodzą-
ce z gospodarstw domowych oraz odpa-
dy z innych źródeł, takich jak handel de-
taliczny, administracja, edukacja, służba 
zdrowia, mieszkalnictwo i  usługi gastro-
nomiczne oraz inne usługi i  działalność, 

mające podobny charakter i skład jak od-
pady z gospodarstw domowych. Odpady 
komunalne powinny zatem obejmować 
między innymi odpady z  pielęgnacji 
parków i  ogrodów, takie jak liście, tra-
wy i  ścięte gałęzie drzew, oraz odpady 
z usług oczyszczania targowisk i ulic, ta-
kie jak zawartość pojemników na śmieci 
i  zmiotki, z  wyjątkiem materiałów takich 
jak piasek, skały, błoto lub kurz. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, by od-
pady pochodzące z  handlu i  przemysłu 
na dużą skalę, niepodobne do odpadów 
z  gospodarstw domowych, nie były ob-
jęte zakresem odpadów komunalnych. 
Odpady z  produkcji, rolnictwa, leśnic-
twa, rybołówstwa, budownictwa oraz 
rozbiórki, zbiorników bezodpływowych 
oraz z sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni 
ścieków oraz pojazdy wycofane z eksplo-
atacji są wyłączone z  zakresu odpadów 
komunalnych. Odpady komunalne należy 
rozumieć jako odpowiadające rodzajom 
odpadów ujętym w rozdziale 15 01 i roz-
dziale 20, z  wyjątkiem kodów 20 02 02 
(gleba i  kamienie), 20 03 04 (szlamy ze 
zbiorników bezodpływowych służących 
do gromadzenia nieczystości) i 20 03 06 
(odpady ze studzienek kanalizacyjnych) 
z  wykazu odpadów ustanowionego de-
cyzją Komisji 2014/955/UE z 18 grudnia 
2014 r. zmieniającą decyzję 2000/532/
WE w sprawie wykazu zgodnie z dyrek-
tywą Parlamentu Europejskiego i  Rady 
2008/98/WE (Dz.Urz. UE L 370 z 30 grud-
nia 2014, s. 44), zwanego inaczej euro-
pejskim katalogiem odpadów, w brzmie-
niu obowiązującym 4 lipca 2018 r., czyli 
w dniu wejścia w życie nowelizacji dyrek-
tywy ramowej o odpadach. Odpady ujęte 
w  innych rozdziałach tego katalogu nie 
powinny być uznawane za odpady komu-
nalne, z  wyjątkiem przypadków, w  któ-
rych odpady komunalne poddawane są 
przetwarzaniu i  przypisuje im się kody 
wymienione w  rozdziale 19 tego kata-
logu. Państwa członkowskie mogą wy-
korzystywać stosowne kategorie z  tego 
katalogu do celów statystycznych. Zatem 
definicja odpadów komunalnych zostaje 
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wprowadzona w celu określenia zakresu 
stosowania celów dotyczących przygoto-
wania do ponownego użycia i recyklingu 
oraz zasad ich obliczania. Jest ona neu-
tralna w  odniesieniu do publicznego lub 
prywatnego statusu podmiotu gospoda-
rującego odpadami i  dlatego obejmuje 
odpady z  gospodarstw domowych oraz 
innych źródeł, którymi zarządzają gmi-
ny lub inne podmioty w imieniu gmin lub 
bezpośrednio podmioty prywatne. Wobec 
powyższego definicja ta nie ogranicza za-
kresu rodzajów odpadów, które mogą być 
zbierane przez gminy z gospodarstw do-
mowych (przykładowo odpadów budow-
lanych i remontowych), jedynie wskazuje, 
do których rodzajów odpadów odnoszą 
się poziomy przygotowania do ponow-
nego użycia i recyklingu ustanowione dla 
odpadów komunalnych.

Jednocześnie usunięto w  dyrektywie 
składowiskowej dotychczasową definicję 
odpadów komunalnych rozumianych jako 
odpady z  gospodarstw domowych oraz 
inne odpady, które z  racji swego charak-
teru lub składu są podobne do odpadów 
z gospodarstwa domowego (uchylenie lit. 
b w art. 2), a wprowadzono odniesienie do 
definicji tych odpadów zawartej w dyrekty-
wie ramowej o odpadach (nowe brzmienie 
lit. a w art. 2).

Zgodnie z art. 10 ust. 6 dyrektywy ra-
mowej o  odpadach, do 31 grudnia 2021 
r. państwa członkowskie mają przekazać 
KE sprawozdanie z wdrażania art. 10 m.in. 
w odniesieniu do odpadów komunalnych, 
w  tym dotyczące materiałowego i  teryto-
rialnego zakresu selektywnego ich zbiera-
nia oraz stosowanych odstępstw na pod-
stawie omówionego powyżej art. 10 ust. 3.

Bioodpady

W  art. 3 pkt 4 dyrektywy ramowej 
o odpadach dokonano pewnej modyfika-
cji definicji pojęcia „bioodpady”. Zgodnie 
z  obecnie obowiązującym jej brzmie-
niem, bioodpady oznaczają ulegające 

biodegradacji odpady ogrodowe i  parko-
we, odpady żywności i  kuchenne z  go-
spodarstw domowych, biur, restauracji, 
hurtowni, stołówek, placówek zbiorowego 
żywienia i  handlu detalicznego oraz po-
równywalne odpady z zakładów przetwór-
stwa spożywczego. Zatem zostały dodane 
odpady z biur, hurtowni i stołówek. Trzeba 
też zauważyć, że został zmieniony sposób 
tłumaczenia pojęcia „food waste” – wcze-
śniejsze „odpady spożywcze” zostały za-
stąpione przez „odpady żywności”.

W  motywie 56 nowelizacji dyrektywy 
ramowej o  odpadach wskazano, że aby 
nie dopuścić do przetwarzania odpadów 
blokującego zasoby na niższych pozio-
mach hierarchii sposobów postępowania 
z  odpadami, umożliwić wysokiej jakości 
recykling oraz zwiększyć wykorzystanie 
wysokiej jakości surowców wtórnych, 
państwa członkowskie powinny zapew-
nić, aby bioodpady były zbierane selek-
tywnie i poddawane recyklingowi w spo-
sób, który gwarantuje wysoki poziom 
ochrony środowiska i  którego materiał 
wyjściowy spełnia wysokie standardy 
jakości. Wobec powyższego przereda-
gowaniu uległ art. 22 dyrektywy ramo-
wej o odpadach, w którym wyodrębniono 
ustępy. Ust. 1 odnosi się do selektyw-
nego zbierania. Zgodnie z  nim państwa 
członkowskie mają zapewnić, aby naj-
później od 31 grudnia 2023 r. i z zastrze-
żeniem art. 10 ust. 2 oraz 3 bioodpady 
były segregowane i poddawane recyklin-
gowi u  źródła lub selektywnie zbierane 
i  niemieszane z  innymi rodzajami odpa-
dów. Jednocześnie państwa członkow-
skie mogą zezwolić, by odpady o podob-
nych właściwościach biodegradacyjnych 
i  możliwościach kompostowania, speł-
niające odpowiednie normy europejskie 
lub wszelkie równoważne normy krajo-
we dotyczące opakowań nadających się 
do kompostowania i  biodegradacji, były 
zbierane razem z bioodpadami. 

Natomiast zgodnie z ust. 2 art. 22 pań-
stwa członkowskie mają podjąć zgodnie 
z art. 4 i 13 środki mające na celu: 
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a) zachęcanie do recyklingu, w tym kom-
postowania i  fermentacji bioodpadów, 
w sposób zapewniający wysoki poziom 
ochrony środowiska i którego materiał 
wyjściowy spełnia rygorystyczne nor-
my jakości, 

b) zachęcanie do kompostowania przy-
domowego, oraz 

c) wspieranie stosowania materiałów po-
wstałych z bioodpadów.

Zgodnie z art. 10 ust. 6 dyrektywy ra-
mowej o odpadach, do 31 grudnia 2021 r. 
państwa członkowskie mają przekazać KE 
sprawozdanie z  wdrażania art. 10 w  od-
niesieniu do bioodpadów (obok wcześniej 
już wspomnianych odpadów komunal-
nych), w  tym dotyczące materiałowego 
i terytorialnego zakresu selektywnego ich 
zbierania oraz stosowanych odstępstw na 
podstawie art. 10 ust. 3.

Z  kolei KE została zobowiązana, aby 
do 31 grudnia 2018 r. wystąpiła do eu-
ropejskich organizacji normalizacyjnych 
o  opracowanie europejskich norm jako-
ści bioodpadów wprowadzanych do pro-
cesów recyklingu organicznego, a  także 
kompostu i materiału pofermentacyjnego, 
na podstawie najlepszych dostępnych 
praktyk (art. 22 ust. 3 dyrektywy ramowej 
o  odpadach). Z  pewnością opracowanie 
takich norm przyczyni się do rozszerzania 
dobrych praktyk w zakresie selektywnego 
zbierania bioodpadów.

Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne wytwarzane 
w gospodarstwach domowych

Odpady niebezpieczne, zgodnie z art. 
3 pkt 2 dyrektywy ramowej o  odpadach, 
oznaczają odpady wykazujące co naj-
mniej jedną spośród właściwości niebez-
piecznych wymienionych w załączniku III 
(właściwości odpadów, które czynią z nich 
odpady niebezpieczne).

Zgodnie z  motywem 54 nowelizacji 
dyrektywy ramowej o  odpadach, odpa-
dy niebezpieczne powstałe w gospodar-
stwach domowych, takie jak odpady nie-
bezpieczne pochodzące z farb, lakierów, 
rozpuszczalników czy środków czysz-
czących, również powinny być zbierane 
selektywnie, aby uniknąć zanieczyszcza-
nia odpadów komunalnych frakcjami od-
padów niebezpiecznych, które mogłyby 
obniżyć jakość recyklingu, i  aby zapew-
nić bezpieczne dla środowiska gospoda-
rowanie tymi odpadami niebezpiecznymi. 
Jednocześnie przypomniano, że w  tym 
zakresie istnieją już specjalne obowiąz-
ki dotyczące zbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz zu-
żytych baterii i akumulatorów pochodzą-
cych z gospodarstw domowych.

Wobec powyższego przeredagowaniu 
uległ również art. 20, w  którym zostały 
wyodrębnione ustępy. Zgodnie z  ust. 1, 
do 1 stycznia 2025 r. państwa członkow-
skie mają wprowadzić selektywne zbie-
ranie odpadów niebezpiecznych wytwa-
rzanych w  gospodarstwach domowych 
oraz zapewnić ich przetwarzanie zgod-
nie z  art. 4 i  13 oraz zapewnić, aby nie 
zanieczyszczały one innych strumieni 
odpadów komunalnych. W  myśl ust. 3 
art. 19 (oznakowanie odpadów niebez-
piecznych) i  35 (prowadzenie ewidencji) 
nie mają zastosowania do odrębnych 
frakcji odpadów niebezpiecznych wytwa-
rzanych w  gospodarstwach domowych 
do czasu ich przejęcia w  celu zebrania, 
unieszkodliwienia lub odzysku przez za-
kład lub przedsiębiorstwo, które uzyskało 
zezwolenie lub zostało zarejestrowane 
zgodnie z art. 23 (wydawanie zezwoleń) 
lub 26 (rejestracja).

Zostało wyznaczone również zada-
nie dla KE, która do 5 stycznia 2020 r. 
ma opracować wytyczne, by wesprzeć 
państwa członkowskie w  prowadzeniu 
selektywnego zbierania odpadów niebez-
piecznych pochodzących z  gospodarstw 
domowych oraz by im takie zbieranie 
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ułatwić (art. 20 ust. 4 dyrektywy ramowej 
o odpadach).

Oleje odpadowe

Oleje odpadowe zostały zdefiniowane 
w art. 3 pkt 3 dyrektywy ramowej o odpa-
dach jako wszelkie mineralne lub synte-
tyczne oleje smarowe lub przemysłowe, 
które przestały nadawać się do użytku, do 
jakiego były pierwotnie przeznaczone, ta-
kie jak zużyte oleje z silników spalinowych 
i oleje przekładniowe, oleje smarowe, ole-
je turbinowe oraz oleje hydrauliczne.

W  motywie 55 nowelizacji dyrektywy 
ramowej o  odpadach wskazano, że se-
lektywne zbieranie olejów odpadowych 
i  zapobieganie ich mieszaniu z  innymi 
rodzajami odpadów lub substancji ma za-
sadnicze znaczenie dla zapewnienia jak 
najlepszego dla środowiska ogólnego wy-
niku ich przetwarzania. 

W art. 21 ust. 1 lit. a dyrektywy ramo-
wej o odpadach dokonano modyfikacji za-
pisu dotyczącego selektywnego zbierania 
tych odpadów. W  miejsce dotychczaso-
wego wymogu, że – bez uszczerbku dla 
zobowiązań odnoszących się do gospo-
darowania odpadami niebezpiecznymi za-
wartych w art. 18 (zakaz mieszania odpa-
dów niebezpiecznych) i art. 19 – państwa 
członkowskie stosują niezbędne środki 
w  celu zapewnienia, by oleje odpadowe 
były zbierane osobno, w przypadkach gdy 
jest to technicznie wykonalne wprowa-
dzono wymóg, aby państwa członkowskie 
stosowały niezbędne środki w  celu za-
pewnienia, by oleje odpadowe były zbie-
rane selektywnie, chyba że selektywne 
zbieranie nie jest technicznie wykonalne, 
z uwzględnieniem dobrych praktyk.

Zmianie uległy również lit. b i  c doty-
czące przetwarzania olejów odpadowych. 
Zgodnie z nowym brzmieniem lit. b, pań-
stwa członkowskie mają zapewnić, aby 
przy przetwarzaniu olejów odpadowych 

pierwszeństwo miała regeneracja lub 
ewentualnie inne operacje recyklingu za-
pewniające wynik całkowity równoważ-
ny lub korzystniejszy dla środowiska niż 
regeneracja, zgodnie z art. 4 i 13. Zatem 
uszczegółowiono, w jaki sposób oleje od-
padowe mają być przetwarzane. 

Ponadto państwa członkowskie mają 
zapewnić, aby oleje odpadowe o różnych 
właściwościach nie były ze sobą miesza-
ne i by oleje odpadowe nie były mieszane 
z innymi odpadami lub substancjami, jeże-
li takie mieszanie utrudnia ich regenerację 
lub inne operacje recyklingu zapewniające 
wynik całkowity równoważny lub korzyst-
niejszy dla środowiska niż regeneracja 
(lit. c). Zmiana tego przepisu jest w części 
konsekwencją zmiany lit. b, ale również 
wyeliminowania uprzednio obowiązującej 
warunkowości, tzn. mieszanie stanowią-
ce przeszkodę w przetwarzaniu nie miało 
mieć miejsca w przypadkach gdy „niemie-
szanie” było technicznie wykonalne i opła-
calne ekonomicznie.

Podsumowanie

W nowelizacji dyrektyw w zakresie go-
spodarki odpadami położono większy niż 
dotychczas nacisk na selektywne zbie-
ranie odpadów – głównie ze względu na 
ustanowienie wyższych celów w zakresie 
przygotowania do ponownego użycia i re-
cyklingu. Wskazano również, jak należy 
postępować z selektywnie zebranymi od-
padami. W tym zakresie mają wyznaczone 
zadania zarówno państwa członkowskie, 
jak i Komisja Europejska.

dr inż. Beata B. Kłopotek
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Na stronach KPRM został opu-
blikowany projekt z  28 sierp-
nia 2018 r. kolejnej nowelizacji 

ustawy z 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz.U. z  2017 r., poz. 
1289 – dalej ucpg). Projekt w dalszej 
części jest nazywany „nowelizacją”.

Wśród zidentyfikowanych proble-
mów zostały wskazane następujące 
zagadnienia:
n Ograniczony nadzór gmin nad wła-

ściwym postępowaniem z  odpadami 
komunalnymi spowodowany wyborem 
łącznego przetargu na odbiór i  zago-
spodarowanie odpadów.

n Możliwość ryczałtowego rozliczania 
firmy odbierającej odpady komunalne 
od mieszkańców, co utrudnia gminom 
kontrolę nad strumieniem odpadów 
komunalnych oraz może prowadzić do 
podwyższenia kosztów systemu (prze-
szacowanie kosztów odbioru odpadów 
komunalnych).

n Zbyt mała ilość odpadów zbieranych 
selektywnie. 

Najistotniejsze zmiany służące rozwią-
zywaniu powyższych problemów są omó-
wione poniżej. 

Nowy sposób liczenia poziomów 
odzysku i recyklingu

Zgodnie z  art. 11 ust. 2a dyrektywy 
2008/98/WE w  sprawie odpadów (dyrek-
tywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 
2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w spra-
wie odpadów oraz uchylająca niektóre dy-
rektywy (Dz. L 312 z  22 listopada 2008, 
s. 3 – dalej dyrektywa 2008/98/WE), aby 

dostosować się do celów niniejszej dy-
rektywy oraz przybliżyć do celu, jakim jest 
europejskie społeczeństwo recyklingu 
o wysokiej wydajności zasobów, państwa 
członkowskie przyjmują wszelkie niezbęd-
ne środki służące realizacji następujących 
celów:

Do 2020 roku przygotowanie do po-
nownego wykorzystania i  recyklingu ma-
teriałów odpadowych, przynajmniej takich 
jak papier, metal, plastik i szkło z gospo-
darstw domowych i w miarę możliwości in-
nego pochodzenia, pod warunkiem, że te 
strumienie odpadów są podobne do odpa-
dów z gospodarstw domowych, zostanie 
zwiększone wagowo do minimum 50%;

Do 2020 r. przygotowanie do ponow-
nego wykorzystania, recyklingu i  innych 
sposobów odzyskiwania materiałów, 
w tym wypełniania wyrobisk, gdzie odpa-
dy zastępują inne materiały, w odniesieniu 
do innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i  rozbiórkowych, z  wyjąt-
kiem materiału występującego w  stanie 
naturalnym zgodnie z  definicją zawartą 
w kategorii 17 05 04 (gleba i ziemia, w tym 
kamienie, inne niż wymienione w  17 05 
03, a  więc zawierające substancje nie-
bezpieczne) Europejskiego katalogu od-
padów, zostanie zwiększone wagowo do 
minimum 70%.

Przez „przygotowanie do ponownego 
użycia” należy rozumieć „procesy odzysku 
polegające na sprawdzeniu, czyszczeniu 
lub naprawie, w ramach których produkty 
lub składniki produktów, które wcześniej 
stały się odpadami, są przygotowywane 
do tego, by mogły być ponownie wykorzy-
stywane bez jakichkolwiek innych czynno-
ści przetwarzania wstępnego” (art. 3 pkt 
16 dyrektywy 2008/98/WE).

ProJEkT ZMiAN UsTAwY 
o UTrZYMANiU CZYsTośCi 

i PorZĄdkU w GMiNACH
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Przez „recykling” należy zaś rozumieć 
„jakikolwiek proces odzysku, w  ramach 
którego materiały odpadowe są ponownie 
przetwarzane w  produkty, materiały lub 
substancje wykorzystywane w  pierwot-
nym celu lub innych celach. Obejmuje to 
ponowne przetwarzanie materiału orga-
nicznego, ale nie obejmuje odzysku ener-
gii i  ponownego przetwarzania na mate-
riały, które mają być wykorzystane jako 
paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk” 
(art. 3 pkt 17 dyrektywy 2008/98/WE).

Powyższe docelowe poziomy z dyrek-
tywy 2008/98/WE zostały przeniesione 
do art. 3b ust. 1 ucpg, a zostały rozpisane 
w Polsce na poszczególne lata w rozpo-
rządzeniu Ministra Środowiska z 14 grud-
nia 2016 r. w sprawie poziomów recyklin-
gu, przygotowania do ponownego użycia 
i  odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. poz. 
2167). 

Zgodnie z tym rozporządzeniem:
n poziomy recyklingu i  przygotowania 

do ponownego użycia następujących 
frakcji odpadów komunalnych: papie-
ru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 
wynoszą odpowiednio w  latach: 2017 
– 20%, 2018 – 30%, 2019 – 40%, 2020 
– 50%,

n poziomy recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i  odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i  rozbiórko-
wych stanowiących odpady komunalne 
wynoszą odpowiednio w  latach: 2017 
– 45%, 2018 – 50%, 2019 – 60%, 2020 
– 70%.

Proponowane zmiany idą w  dwóch 
kierunkach. Po pierwsze poziomy recy-
klingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami będą 
określone w  ustawie, a  nie rozporzą-
dzeniu. Chodzi o  nowe brzmienie art. 
3b ust. 1 oraz dodany w  art. 3b ustęp 
1a ucpg. Rozporządzenie z  14 grud-
nia 2016 roku utraci moc z  dniem wej-
ścia w  życie nowelizacji, ale poziomy 

określone w  nim za rok 2018 i  lata po-
przednie będą obowiązywały zgodnie 
z  rozporządzeniem. Poziomy nominalne 
na lata 2019 i 2020 nie zmienią się, choć 
sposoby zliczania odpadów już tak.

I  to jest właśnie druga zmiana. Jest 
ona bardziej istotna dla samorządów, ale 
od razu dodajmy korzystna dla nich, a któ-
ra dotyczy sposobów liczenia poziomu 
recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia odpadów komunalnych. W dotych-
czasowym brzmieniu art. 3b ust. 1 ucpg do 
tych poziomów wlicza się tylko 4 frakcje: 
papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło. 
Proponowane brzmienie tego przepisu 
zakłada, że liczenie poziomów będzie 
następowało w  stosunku do wszystkich 
odpadów komunalnych, które zostaną 
poddane recyklingowi i  przygotowaniu 
do ponownego użycia (w  tym również 
z uwzględnieniem odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych stanowiących odpady ko-
munalne). Jest to niezwykle ważna zmia-
na, jeżeli zważyć, że według szacunków 
Komisji Europejskiej odpady budowlane 
i  rozbiórkowe to od 25 do 30% wszyst-
kich generowanych odpadów. Wliczanie 
tego strumienia odpadów do poziomów 
„ogólnych” recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia pozwoli na wykazywa-
nie przez gminy osiągania wyższych po-
ziomów. Jednocześnie w mocy pozostają 
poziomy recyklingu, przygotowania do po-
nownego użycia i odzysku innymi metoda-
mi innych niż niebezpieczne odpadów bu-
dowlanych i rozbiórkowych stanowiących 
odpady komunalne. Ten strumień odpa-
dów będzie więc liczony oddzielnie, jak 
i  wykorzystywany przy obliczaniu pozio-
mów ogólnie dla odpadów komunalnych.

 
Zmiany w regulaminach 

Zmiany dotyczące regulaminów moż-
na podzielić na te a) obligatoryjne i  b) 
fakultatywne.  

Ad. a. Modyfikowany art. 4 ust. 2 pkt 1 
litera a  ucpg ma otrzymać brzmienie, 
zgodnie z  którym regulamin ma określać 
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wymagania w  zakresie selektywnego 
zbierania i  odbierania odpadów komu-
nalnych obejmującego co najmniej: pa-
pier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe 
oraz bioodpady, w miejscu ich wytworze-
nia oraz na terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego. Zmiana jest ściśle po-
wiązana z nowym art. 3 ust. 2 pkt 5 upcg, 
który będzie określał, że wprowadzenie 
ustawowego wymogu zapewnienia przez 
gminy selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych stanowiących co najmniej: 
papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, 
opakowania wielomateriałowe oraz biood-
pady, ma obowiązywać zarówno w  miej-
scu ich wytworzenia, jak i  na terenach 
przeznaczonych do publicznego użytku. 
Nowością są „tereny przeznaczone do pu-
blicznego użytku”.

Nie jest to najszczęśliwsze określenie. 
Miejscem wytworzenia są również tere-
ny przeznaczone do publicznego użytku. 
Bardziej poprawne wydaje się ujęcie, że 
wymóg selektywnego zbierania odpa-
dów ma dotyczyć miejsc ich wytworzenia, 
w  tym terenów przeznaczonych do pu-
blicznego użytku. 

Z  powyższą zmianą ściśle wiąże się 
kolejna modyfikacja, a  dotycząca odpa-
dów komunalnych przyjmowanych przez 
punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. Mianowicie po dotychcza-
sowym art. 4 ust. 2 pkt 1 litera a  (w no-
wym brzmieniu) ma być dodana litera aa 
dotycząca punktów selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych, zgodnie 
z którą regulamin ma określać wymagania 
w zakresie selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych prowadzonego przez 
punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w sposób umożliwiający ła-
twy dostęp dla wszystkich mieszkańców 
gminy, które zapewniają przyjmowanie co 
najmniej odpadów komunalnych: wymie-
nionych w lit. a, przeterminowanych leków 
i  chemikaliów, zużytych baterii i  akumu-
latorów, zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, zużytych opon oraz 
odpadów budowlanych i  rozbiórkowych 
oraz odpadów tekstyliów. W nowym prze-
pisie znajduje się odesłanie do odpadów 
komunalnych wymienionych w art. 4 ust. 2 
pkt 1 litera a, który ma dotyczyć odpadów 
pochodzących również z miejsc przezna-
czonych do użytku publicznego. 

Ad. b.  Projektodawcy proponują zmianę 
art. 4 ust. 2 pkt 2, który w swej treści ma 
obejmować również worki. Dotychczasowe 
brzmienie art. 4 ust. 2 pkt 2 dotyczyło 
bowiem jedynie pojemników. Uważam 
zmianę w  regulaminie w  tym zakresie za 
fakultatywną, bowiem nie wszystkie gminy 
wprowadziły i wprowadzą system worków. 
Posługuję się czasem przeszłym „wpro-
wadziły”, bowiem wiele gmin dopuściło 
już wcześniej taką możliwość. Co więcej, 
rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 
grudnia 2016 r. w  sprawie szczegółowe-
go sposobu selektywnego zbierania wy-
branych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 19) wprost dopuszczało możliwość 
selektywnego zbierania niektórych frakcji 
odpadów właśnie w workach. 

Inne fakultatywne kwestie do ujęcia 
w  regulaminach są określone w  zmie-
nianym art. 4 ust. 2a dopuszczającym 
wprowadzenia przez gminę obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów ko-
munalnych innych niż wymienione w  art. 
4 ust. 2 lit. a  i  aa (dotyczyć to może sy-
tuacji, gdy gmina chce rozszerzyć wy-
magania w  zakresie rodzajów odpadów 
selektywnie zbieranych, np. wprowadzić 
obowiązek selektywnego zbierania popio-
łów z gospodarstw domowych lub innych 
odpadów). 

 Nadto w  dodawanym art. 4 ust. 
2b ucpg dopuszcza się wprowadzenie:
n łącznego zbierania metali i  tworzyw 

sztucznych, w  tym odpadów opako-
waniowych wielomateriałowych; za-
sadą będzie, że odpady te zbiera się 
selektywnie, jednakże przepis ten daje 
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gminie możliwość określenia w regula-
minie wymagań dotyczących łącznego 
zbierania tych frakcji;

n postanowienia o  odrębnym zbieraniu 
odpadów stanowiących części roślin 
pochodzących z  pielęgnacji terenów 
zielonych, ogrodów, parków i cmenta-
rzy od innych bioodpadów, stanowią-
cych odpady komunalne; proponowa-
ny przepis umożliwia gminie podjęcie 
decyzji (na podstawie analizy możli-
wości przetwarzania odpadów komu-
nalnych), czy będzie zbierała odpady 
zielone łącznie z odpadami kuchenny-
mi, czy też postanowi o oddzielnym ich 
zbieraniu;

n ułatwień w selektywnym zbieraniu od-
padów komunalnych przez osoby nie-
pełnosprawne, w szczególności niedo-
widzące. Proponowana zmiana ma na 
celu umożliwienie uczestniczenia osób 
niepełnosprawnych w  selektywnym 
zbieraniu odpadów komunalnych (np. 
poprzez oznakowanie pojemników na 
odpady dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych czy odpowiednie 
umiejscowienie tych pojemników);

n zwolnienia właściciela nieruchomości 
z obowiązku posiadania pojemnika lub 
worka na odpady biodegradowalne 
w  przypadku posiadania kompostow-
nika przydomowego; propozycja ta ma 
stanowić zachętę ekonomiczną do sto-
sowania kompostowników przydomo-
wych przez właścicieli nieruchomości.

W  dodawanym zaś art. 4 ust. 2c za-
proponowano wprowadzenie w  regula-
minie możliwości przyjmowania przez 
punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych odpadów innych niż odpady 
komunalne, np. pochodzących z  działal-
ności gospodarczej lub działalności rol-
niczej (np. zużytych opon ciągnikowych), 
za dodatkową opłatą, którą określi gmina. 
Propozycja ta ma poszerzyć możliwości 
prawidłowego pozbywania się odpadów. 

Zgodnie z  przepisami przejściowymi 
gminy będą musiały wprowadzić nowe re-
gulaminy w życie zgodne ze zmienionym 

art. 4 upcg w terminie 12 miesięcy od dnia 
wejścia w życie nowelizacji.

Selektywne zbieranie odpadów 

Zmiany regulaminów będą wymuszo-
ne również przez zmiany w selektywnym 
zbieraniu odpadów. Zgodnie z  noweliza-
cją art. 4a ust. 1 ma otrzymać brzmienie: 
„Minister właściwy do spraw środowiska 
może określić, w drodze rozporządzenia, 
sposób selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych spośród wskazanych w art. 
3 ust. 2 pkt 5 i  6, kierując się potrzebą 
ujednolicenia wymagań w zakresie selek-
tywnego zbierania i  odbierania odpadów 
komunalnych oraz osiągnięcia wymaga-
nych poziomów, o których mowa w art. 3b 
i art. 3c”.

Jednocześnie, niezgodnie z zasadami 
techniki legislacyjnej, przepisy przejścio-
we zostały zamieszczone w  kolejnych 
ustępach tego artykułu. Mianowicie pro-
jektowany art. 4a ust. 2 stanowi, że regu-
laminy obowiązujące przed dniem wejścia 
w  życie przepisów wydanych na podsta-
wie ust. 1 zachowują moc. Na podstawie 
zaś planowanego art. 4a ust. 3 rada gminy 
jest obowiązana dostosować regulamin 
do przepisów wydanych na podstawie ust. 
1 w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia 
w życie tych przepisów.

Projektodawcy nie narzucają ministro-
wi żadnego terminu do wydania rzeczo-
nego rozporządzenia, a  od daty wejścia 
w życie tego aktu jest liczone 12 miesię-
cy na dostosowanie regulaminów. Nie 
musi to być termin pokrywający się z 12 
miesiącami od dnia wejścia w  życie no-
welizacji. Należy postulować rozwiązanie 
polegające na zazębianiu się tych termi-
nów. Delegacja do wydania rozporządze-
nia powinna wejść w życie już następnego 
dnia po publikacji ustawy i zobowiązywać 
ministra do wydania rozporządzenia, tak 
aby termin zmian regulaminów zgodnie 
z art. 4 upcg był skorelowany z datą zmian 
wymuszonych przez przepisy wydane na 
podstawie art. 4a ust. 1.
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 Gminy odbiorą wszystkie odpady 
komunalne

 Obecne rozwiązania legislacyj-
ne zakładają możliwość funkcjonowania 
systemu „dualnego” w odniesieniu do od-
padów komunalnych. Mianowicie zgodnie 
z art. 6c ust. 1 ucpg gminy są obowiązane 
do zorganizowania odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści, na których zamieszkują mieszkańcy. 
Fakultatywnie rada gminy może, w drodze 
uchwały stanowiącej akt prawa miejsco-
wego, postanowić o odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści, na których nie zamieszkują mieszkań-
cy, a powstają odpady komunalne.

 Po wejściu w  życie nowelizacji, 
w celu „uszczelnienia” systemu i zracjona-
lizowaniu gospodarki odpadami komunal-
nymi gminy będą miały oblig zorganizo-
wania odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, jak i  nierucho-
mości, na których nie zamieszkują miesz-
kańcy, a powstają odpady komunalne. 

 Ma zostać wykreślony w art.6r ust. 
3a, który w uchwale, o której mowa w ust. 
3 (dotyczącej zakresu usług), dopuszcza 
ograniczenie ilości odpadów zielonych, 
zużytych opon, odpadów wielkogabary-
towych oraz odpadów budowlanych i roz-
biórkowych stanowiących odpady komu-
nalne, odbieranych lub przyjmowanych 
przez punkty selektywnego zbierania od-
padów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości w zamian za pobraną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W  myśl przepisów przejściowych po-
stanowienia, które były wprowadzane do 
uchwał podejmowanych na podstawie art. 
6r ust. 3, a dotyczyły ograniczeń wynika-
jących z art.6r ust. 3a tracą moc z dniem 
wejścia w życie nowelizacji. 

Nowe przetargi i zasady rozliczeń

Wzmocnienie kontroli gmin nad sys-
temem gospodarowania odpadami ko-
munalnymi, w  tym nadzór nad firmami 

odbierającymi odpady komunalne ma na-
stępować przez:
a) wprowadzenie konieczności rozłącz-

nego ogłaszania i  przeprowadzania 
przetargu na odbiór i przetargu na za-
gospodarowanie odpadów komunal-
nych jako sposobu na zapobieganie 
nielegalnym praktykom podmiotów 
wyłonionych przez gminy w  drodze 
przetargu,

b) uniemożliwienie ryczałtowego rozli-
czania się pomiędzy gminą a podmio-
tem odbierającym odpady komunalne 
przez określenie płatności przez gminy 
za odbiór odpadów wyłącznie w  od-
niesieniu do masy odpadów przekaza-
nych do przetwarzania.

Po myśli obecnego art. 6d ust. 1 
ucpg wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta jest obowiązany udzielić 
zamówienia publicznego na odbieranie 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, o których mowa w art. 6c 
(nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy i  innych, o  ile zostanie pod-
jęta uchwała przez radę gminy), albo 
zamówienia publicznego na odbieranie 
i  zagospodarowanie tych odpadów. Przy 
przekuciu projektu nowelizacji w  prawo 
istniałaby konieczność:
n zorganizowania przetargu również na 

odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a  po-
wstają odpady komunalne,

n w przypadku zaś udzielania zamówie-
nia publicznego na zagospodarowanie 
odpadów komunalnych (nie ma takiego 
obowiązku – gmina może zagospoda-
rowywać odpady przy pomocy swoich 
pracowników, jednostek lub zakładów) 
rozłącznego ogłaszania i  przeprowa-
dzania przetargu na odbiór oraz prze-
targu na zagospodarowanie odpadów 
komunalnych.

Obowiązek przeprowadzenia postępo-
wania o udzielenie zamówienia publiczne-
go dotyczyć ma każdego z wyznaczonych 
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sektorów, o  ile gmina jest podzielona na 
takie. 

Przepisy przejściowe nie zawierają re-
gulacji dotyczącej „wygaszania” umów za-
wartych niezgodnie z nowymi wymogami. 
Czy mają one ekspirować zgodnie z  ich 
postanowieniami, czy też ustawodawca 
zdecyduje się na wprowadzenia jakiejś 
cezury czasowej?

Odnosząc się do drugiego elementu 
należy podnieść, że ustawodawca obec-
nie wprost nie wskazuje sposobu rozli-
czania pomiędzy gminą a podmiotem od-
bierającym odpady. Często są to umowy 
ryczałtowe – określające wynagrodzenie 
za odbiór całości odpadów i ewentualnie 
ich zagospodarowanie.

Nierzadko mogą to być umowy określa-
jące wynagrodzenia z  „pokrzywdzeniem” 
jednej lub drugiej strony. Szacowana ilość 
odpadów może być w rzeczywistości niż-
sza (co powoduje zawyżenie efektywnego 
wynagrodzenia) lub wyższa (w  szczegól-
ności uwaga ta dotyczy umów kilkuletnich, 
co powoduje mniejszą rentowność po 
stronie podmiotu odbierającego). Umowy, 
w których wynagrodzenie uzależnione jest 
od rzeczywistej ilości odpadów są bardziej 
„sprawiedliwe”, choć oczywiście trudniej-
sze w  realizacji. Należy precyzyjnie obli-
czyć ilość odpadów. Jak się wydaje takie 
rozwiązanie (obowiązkowe) będzie miało 
głębszy sens od 1 stycznia 2020 r., gdy 
zaczną obowiązywać karty przekazywa-
nia odpadów komunalnych wystawiane za 
pośrednictwem Bazy danych o odpadach. 

Zgodnie z dodawanymi w art. 6f ust. 3 
i 4 ucpg podstawą rozliczeń w umowie na 
odbieranie, jak i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych ma być stawka za 1 Mg 
(tonę) odebranych lub zagospodarowa-
nych odpadów. 

Czterokrotny wzrost „opłat” za 
odpady niesegregowane

Zgodnie z obecnym art. 6k ust. 3 ucpg 
rada gminy określi wyższe stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
jeżeli odpady komunalne nie są w sposób 

selektywny zbierane i odbierane, nie wyż-
sze jednak niż maksymalne stawki opłat, 
które wynoszą odpowiednio dwukrotną 
wysokość maksymalnej stawki opłaty 
określonej w ust. 2a za odpady komunal-
ne zbierane i odbierane w sposób selek-
tywny. Jest to rozwiązanie, które ma na 
celu poprzez oddziaływanie ekonomiczne 
zachęcać do selektywnego zbierania od-
padów. Rzecz w tym, że w wielu gminach 
z różnych względów, między innymi oba-
wy przed „wyborcami”, stawki opłat nie 
są określane z uwzględnieniem „bodźco-
wego” charakteru podwyższonej opłaty. 
Różnice są faktycznie tak niewielkie, że 
bez dostatecznej edukacji ekologicznej, 
brak realnej różnicy między stawkami (np. 
kilka złotych w  skali miesiąca na gospo-
darstwo domowe) powoduje, że „nie opła-
ca” się selektywnie zbierać odpadów. 

Projektodawca postanowił przeciąć 
jak brzytwą Ockhama wszelkie dyskusje 
i  proponuje przyjąć, że stawka opłat za 
odpady nieselektywnie zbierane ma wy-
nosić 4-krotność opłaty za odpady zbiera-
ne selektywnie.   

Takie rozwiązanie odrywa się od kon-
cepcji opłaty, a  staje się administracyjną 
karą pieniężną. Należy wnioskować bo-
wiem z samej istoty opłaty, że skoro po-
winna ona odzwierciedlać rzeczywiste 
koszty zagospodarowania odpadów, to 
również ta podwyższona stawka ma po-
zostawać w  relacji do wyższych kosztów 
postępowania z odpadami zebranymi nie-
selektywnie. Jeżeli jednak stawka opłaty 
sankcyjnej ma być 4-krotna, w oderwaniu 
od rzeczywistych kosztów, to należy nazy-
wać rzeczy po imieniu i stwierdzić, że jest 
ponoszona administracyjna kara pienięż-
na, a nie opłata.

Omawiana zmiana ma obowiązywać 
od daty wejścia w życie nowelizacji, co ma 
nastąpić 1 stycznia 2019 roku. 

Opłaty za domki letniskowe

Kwestia opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi od domków letni-
skowych (działek rekreacyjnych) wzbudza 
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duże emocje już od czasu wdrożenia „re-
wolucji śmieciowej”, głównie w  tych gmi-
nach, które mają walor wypoczynkowy. 
Chodzi tutaj głównie o gminy w otoczeniu 
dużych miast, mazurskie, nadbałtyckie. 

Obecnie regulacja odnosząca się do 
domków letniskowych znajduje się w art. 
6j ustęp 3b ucpg stanowiącym, że w przy-
padku nieruchomości, na których znajdują 
się domki letniskowe, lub innych nieru-
chomości wykorzystywanych na cele re-
kreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywa-
nych jedynie przez część roku, rada gminy 
uchwala ryczałtową stawkę opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi za 
rok od domku letniskowego lub od innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe.

 Projektodawcy proponują zmianę, 
zgodnie z  którą stawka takiej zryczałto-
wanej opłaty za cały rok nie będzie mo-
gła być wyższa niż 96 złotych. Zgodnie 
z  przepisami przejściowymi zachowują 
moc uchwały wydane przed dniem wej-
ścia w życie nowelizacji na podstawie art. 
6j. ust. 3b ustawy ucpg, w których ryczał-
towa stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi jest nie wyższa 
niż 96 zł za rok od domku letniskowego 
albo innej nieruchomości wykorzystywa-
nej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Dopuszczalność tzw. delegacji 
zewnętrznej

Zmiana w  zakresie umożliwienia gmi-
nie powierzania zadań związanych z opła-
tami za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi organom wskazanym w  art. 
39 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2018, poz. 994) ma zostać ujęta w doda-
wanym w art. 6q ustępie 1a. 

Propozycja w  tym zakresie jest reak-
cją na uchwałę NSA podjętą 19 grudnia 
2016 r. przez NSA w sprawie (II FPS 3/16). 
Teza tej uchwały w punkcie 1 stanowi, że 
w sprawach opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi przepis art. 6q ust. 1 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach wyłącza stosowanie przepisu 
art. 39 ust. 4 ustawy z  8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym. W związku z tym 
proponuje się dodać w  art. 6q ustęp 1a, 
zgodnie z którym w przypadku udzielenia 
przez radę gminy, na podstawie art. 39 ust. 
4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządnie 
gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 130), upo-
ważnienia do załatwiania indywidualnych 
spraw z  zakresu opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, uprawnienia 
organów podatkowych w  tych sprawach 
przysługują upoważnionemu organowi. 
Co więcej, ze względu na fakt, że wiele 
gmin podjęło takie uchwały, projektodaw-
cy w przepisach przejściowych wskazują, 
że zachowują moc uchwały podjęte przed 
dniem wejścia w życie nowelizacji na pod-
stawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie 
gminnym w sprawie udzielenia przez radę 
gminy upoważnienia do załatwiania in-
dywidualnych spraw z  zakresu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Biokompostowniki 

Zgodnie z art. 30 ustęp 2 pkt 3 usta-
wy o odpadach dopuszcza się, w drodze 
wyjątku, przetwarzanie odpadów poza in-
stalacjami lub urządzeniami przez osoby 
fizyczne prowadzących kompostowanie 
na potrzeby własne, przy spełnieniu wy-
mogów ustawowych (art. 30 ustęp 2 pkt 
3 ustawy o  odpadach). Zachęta do tego 
rodzaju praktyk będzie tylko z  korzyścią 
dla środowiska.

W  związku z  tym wprowadzane są 
dwie zmiany. W  art. 6k po ust. 4 ucpg 
dodany zostaje ust. 4a, który daje gminie 
narzędzie do zwolnienia z  części opła-
ty właścicieli nieruchomości, którzy za-
gospodarowują bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w  kompostownikach 
przydomowych. Propozycja ta ma stano-
wić zachętę ekonomiczną do stosowania 
kompostowników przydomowych przez 
właścicieli nieruchomości. Jaka to będzie 
część opłaty projektodawcy nie wskazują, 
ale zwolnienie powinno pozostawać w re-
lacji do kwoty jaką się zaoszczędza przez 
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to, że bioodpady stanowiące odpady ko-
munalne są zagospodarowywane w kom-
postownikach przydomowych.

Druga zmiana polega na dodaniu 
w  art. 6m w  ust. 1b punktu 7 ucpg sta-
nowiącego, że deklaracja może zawierać 
informację dotyczącą posiadania przez 
właściciela przydomowego kompostowni-
ka. Dodanie takiej informacji w deklaracji 
będzie podstawą do naliczenia ulgi, o któ-
rej mowa w art. 6k ust. 4a.

Dodatkowo gmina ma możliwość 
zwolnienia w  regulaminie właściciela 
nieruchomości z  obowiązku posiadania 
pojemnika lub worka na odpady 
biodegradowalne, na co wskazuję 
przy omówieniu zmian tyczących się 
regulaminów.

Zmiana i korekta deklaracji 

Zgodnie z art. 6m ust. 1d ucpg wyso-
kość zobowiązania określonego w dekla-
racji o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi obowiązuje za 
kolejne miesiące do czasu korekty dekla-
racji lub zmiany stawki opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. Art. 6m 
ust. 2 ucpg stanowi, iż w przypadku zmiany 
danych będących podstawą ustalenia wy-
sokości należnej opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi lub określonej 
w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości, 
właściciel nieruchomości jest obowiązany 
złożyć nową deklarację w terminie 14 dni 
od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w  zmienionej wysokości uiszcza się za 
miesiąc, w  którym nastąpiła zmiana. 
Ustawa nie wskazuje wszakże z  jaką 
częstotliwością mogą być składane zmie-
nione deklaracje.

Proponowane modyfikacje odnoszą 
się tak do zmiany danych, jak i  korekt 
deklaracji.

Po pierwsze, w  art. 6m ust. 2 ucpg 
ma otrzymać brzmienie, po myśli którego 
w  przypadku zmiany danych będących 
podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi lub określonej w  deklaracji 
ilości odpadów komunalnych powstają-
cych na danej nieruchomości, właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć 
nową deklarację w  terminie do 10 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, 
w  którym nastąpiła zmiana. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w  zmienionej wysokości uiszcza się za 
miesiąc, w  którym nastąpiła zmiana. Jak 
wynika z założeń taka zmiana będzie na-
stępowała raz w miesiącu. Jest to rozwią-
zanie, które ma na celu ukrócenie, najczę-
ściej „patologicznych”, zgłoszeń zmian 
po kilka razy w miesiącu, tak aby celowo 
utrudniać prawidłowe określenie przez 
gminę wysokości opłaty w  przypadku jej 
nieuiszczenia w terminie.

Po drugie, zgodnie z  dodawanym 
w  art. 6m ustępem 4 ucpg właściciel 
nieruchomości nie może złożyć korekty 
deklaracji zmniejszającej wysokość 
zobowiązania z  tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za okres wsteczny. Wyjątek stanowi 
sytuacja opisana w  nowym ustępie 5, 
stanowiącym, że przepisu ust. 4 nie stosu-
je się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży 
nową deklarację zmniejszającą wysokość 
zobowiązania z tytułu opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi w związ-
ku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 
miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Przeznaczanie opłat

Istota opłat, w tym opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, zakłada, 
że ma ona pokrywać koszty świadczonych 
usług materialnych lub niematerialnych. 
Z  tym założeniem koresponduje art. 6r 
ust. 2 ucpg, zgodnie z  którym z  pobra-
nych opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi gmina pokrywa koszty funk-
cjonowania systemu gospodarowania od-
padami komunalnymi. 

W  sprawozdaniu z  działalności za 
2016 r. Krajowa Rada Regionalnych 
Izb Rozrachunkowych zaproponowała 
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wprowadzenie obowiązku ujawnienia roz-
liczenia zrealizowanych dochodów z tytu-
łu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zestawieniu z wydatkami 
poniesionymi na finansowanie systemu. 
W  sprawozdaniu zostało zaproponowa-
ne nawet dodanie art. 6r ust. 2e w upcg 
w brzmieniu:

„2e. W  sprawozdaniu rocznym z  wy-
konania budżetu gminy ujmuje się infor-
macje o wysokości zrealizowanych w da-
nym roku dochodów z  tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz wydatków poniesionych na funkcjo-
nowanie systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi z  wyszczególnieniem 
tytułów, o których mowa w ust. 2–2c, wraz 
z objaśnieniami”.

Takie postanowienie znalazło się rów-
nież w projekcie nowelizacji. Jednocześnie 
jednak projektodawcy proponują do-
dać w  art. 6r ustęp 2f, w  myśl którego 
w  przypadku stwierdzenia nadwyżki 
wpływów nad wydatkami gmina dokonuje 
korekty stawek opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Zgodnie zaś z  dodawanym art. 6c 
ust 2c ucpg środki pochodzące z  opłat 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, które nie zostały wykorzystane 
w  poprzednim roku budżetowym, gmina 
wykorzystuje na pokrycie kosztów funk-
cjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, w  tym kosztów, 
o których mowa w ust. 2a i 2b, a także na 
wyposażenie terenów przeznaczonych do 
użytku publicznego w pojemniki lub worki 
przeznaczone do zbierania odpadów ko-
munalnych, ich opróżnianie oraz utrzymy-
wanie tych pojemników w  odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i  tech-
nicznym. Oznacza to, że gmina nie będzie 
mogła przeznaczyć środków pochodzą-
cych z  opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi na cele niezwiązane 
z  gminnym systemem odbierania odpa-
dów komunalnych. 

Podsumowanie

Najnowsze propozycje zmian w  ucpg 
mają zarówno charakter systemo-
wy, jak i  doraźny. Te drugie nierzad-
ko są podyktowane dopasowywaniem 
rozwiązań ustawowych do aktualnego 
orzecznictwa sądów administracyjnych 
lub problemów praktycznych. Bardziej 
systemowej myśli należy dopatrywać się 
w następujących aspektach:
n objęciu systemem wszystkich odpa-

dów komunalnych,
n przyjęciu modelu rozliczeń za odpady 

komunalne w zależności od ilości rze-
czywiście odebranych lub zagospoda-
rowych odpadów, 

n zwiększeniu zachęty do selektywne-
go zbierania odpadów komunalnych 
w szczególności przez urealnienie róż-
nicy między stawką opłaty za odbiera-
nie odpadów zebranych selektywnie 
i  stawką opłaty (administracyjnej kary 
pieniężnej) w przypadku kiedy obowią-
zek selektywnego zbierania odpadów 
nie jest realizowany,

n sposobie liczenia poziomów recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia 
odpadów komunalnych.

dr Bartosz Draniewicz
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Dokonanie czynności faktycznej, 
tj. uiszczenie opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalny-

mi w  toku postępowania wszczętego 
na podstawie art. 6m ust. 2b ustawy 
z 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w  gminach powoduje bez-
przedmiotowość tego postępowania 
w  rozumieniu art. 208 § 1 Ordynacji 
podatkowej i  konieczność jego 
umorzenia.

Wstęp

Przepis art. 6c ust. 1 ustawy z 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w  gminach (Dz.U. z  2017 r. poz. 
1289 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie 
u.c.p.g., wprowadza obowiązek gminy 
zorganizowania odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy. 

Rada gminy może, w  drodze uchwa-
ły stanowiącej akt prawa miejscowego, 
postanowić o  odbieraniu odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne (ust. 2). 

Zgodnie z  art. 6h u.c.p.g. właściciele 
nieruchomości, o których mowa w art. 6c, 
są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na 
terenie której są położone ich nierucho-
mości, opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi.

Jak wynika z  treści art. 6m ust. 2a 
u.c.p.g., w  przypadku uchwalenia nowej 
stawki opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta zawiadamia właścicie-
la nieruchomości o  wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty 

skUTki UisZCZENiA oPŁATY 
ZA GosPodArowANiE 

odPAdAMi koMUNALNYMi
i danych podanych w deklaracji. W takim 
przypadku właściciel nieruchomości nie 
jest obowiązany do złożenia nowej dekla-
racji i  uiszcza opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w wysokości po-
danej w zawiadomieniu.

Z  ust. 2b tego przepisu wynika na-
tomiast, że w  przypadku gdy właściciel 
nieruchomości nie uiszcza opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
w  wysokości podanej w  zawiadomieniu, 
o którym mowa w ust. 2a, wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta wydaje decyzję okre-
ślającą wysokość tej opłaty, stosując wy-
sokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

Stosownie do treści art. 6q ust. 1 
u.c.p.g., w  sprawach dotyczących opłat 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi stosuje się przepisy ustawy z  29 
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, 
z  tym że uprawnienia organów podatko-
wych przysługują wójtowi, burmistrzowi 
lub prezydentowi miasta, a  w  przypadku 
przejęcia przez związek międzygminny 
zadań gminy, o których mowa w art. 3 ust. 
2, w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w zakresie opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, które 
stanowią dochód związku międzygminne-
go – zarządowi związku międzygminnego.

Z praktyki

Uchwałą Nr (...) z 30 listopada 2016r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz ustalenia stawki opłaty, Rada 
Gminy (...) ustaliła stawkę opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi, 
które są zbierane i  odbierane w  sposób 
selektywny w  wysokości 16,00 zł za 1 
osobę na miesiąc (§ 2 ust. 1). 
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Z § 1 ust. 2 uchwały wynika, iż opłata 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi powstającymi na terenie nierucho-
mości, na której zamieszkują mieszkań-
cy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkałych na danej nieruchomości 
i stawki opłaty określonej w § 2.

Zawiadomieniem z 16 grudnia 2016 r. 
(doręczonym pani M.M. 29 grudnia 2016 r.) 
Wójt zawiadomił stronę o  wysokości no-
wej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi odbieranymi z terenu nieru-
chomości położonej: (...), obowiązującej 
od 1 stycznia 2017 r. w wysokości 64,00 zł 
za miesiąc, tj. 192,00 zł za kwartał. 

Organ pouczył też stronę postępowa-
nia o  obowiązku uiszczania ww. opłaty 
w terminach kwartalnych – tj. do 31 stycz-
nia, 30 kwietnia, 31 lipca i 31 października 
na rachunek Gminy oraz o braku obowiąz-
ku złożenia nowej deklaracji.

W związku z brakiem dokonania wpła-
ty opłaty w terminie do 31 stycznia 2017 r., 
Wójt postanowieniem z  9 lutego 2017  r. 
wszczął z  urzędu postępowanie w  spra-
wie określenia wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi za 
okres od 1 stycznia 2017 r.

7 marca 2017 r. pani M.M. uiściła 
w należytej wysokości opłatę za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. Wobec 
powyższego, decyzją z 13 marca 2017 r. 
Wójt na podstawie art. 208 § 1 ustawy 
z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podat-
kowa (tekst jedn.: Dz.U. z  2015 r. poz. 
613 z późn. zm.), zwanej dalej O.p., w zw. 
z art. 6q ust. 1 u.c.p.g. orzekł o umorzeniu 
postępowania w sprawie ustalenia wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi.

Biorąc pod uwagę wskazane wyżej 
przepisy prawa oraz stan faktyczny spra-
wy, Kolegium stwierdziło, iż decyzja orga-
nu I instancji nie narusza prawa. Decyzja, 
o której w art. 6m ust. 2b u.c.p.g. wydawa-
na jest w sytuacji, gdy właściciel nierucho-
mości nie uiszcza opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi w wysokości 
podanej w zawiadomieniu, o którym mowa 
w ust. 2a. 

W  niniejszej sprawie, jak to wyni-
ka z  akt, po wszczęciu postępowania, 
a  przed wydaniem końcowego rozstrzy-
gnięcia pani M.M. uiściła należną opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi w  wysokości wynikającej z  zawia-
domienia tj. 192,00 zł, w związku z czym 
zobowiązanie to wygasło wskutek jego 
zapłaty. Prowadzenie postępowania 
i  orzekanie o  wysokości opłaty, która 
wygasła poprzez zapłatę byłoby niedo-
puszczalne, w związku z czym zasadne 
było umorzenie postępowania przez or-
gan I instancji.

W  skardze wniesionej do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w  Gdańsku na powyższą decyzję, skar-
żąca wskazała, że w  związku z  brakiem 
odbioru odpadów zrezygnowała z  usług 
Gminy w  tym zakresie. Wyraziła swoje 
niezadowolenie z działań Wójta oraz opi-
sała swoją trudną sytuację materialną.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze podtrzymało swo-
je stanowisko wyrażone w  zaskarżonej 
decyzji i wniosło o jej oddalenie.

W ocenie Sądu

W niniejszej sprawie z uwagi na nie-
uiszczenie przez skarżącą opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi w  wysokości wykazanej w  zawiado-
mieniu, o  którym mowa w  art. 6m ust. 
2a u.c.p.g., Wójt wszczął postępowanie 
w sprawie określenia wysokości tej opła-
ty na podstawie art. 6m ust. 2b u.c.p.g. 
Powołane przepisy stanowią, że w przy-
padku uchwalenia nowej stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
zawiadamia właściciela nieruchomości 
o  wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wyliczonej jako 
iloczyn nowej stawki opłaty i danych po-
danych w deklaracji. 

W  takim przypadku właściciel nieru-
chomości nie jest obowiązany do złoże-
nia nowej deklaracji i  uiszcza opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
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w  wysokości podanej w  zawiadomieniu 
(ust. 2a). W przypadku gdy właściciel nie-
ruchomości nie uiszcza opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi w  wyso-
kości podanej w zawiadomieniu, o którym 
mowa w  ust. 2a, wójt, burmistrz lub pre-
zydent miasta wydaje decyzję określającą 
wysokość tej opłaty, stosując wysokość 
opłaty podaną w zawiadomieniu (ust. 2b).

Ważne

Wójt, wskazując na fakt uiszczenia 
przez skarżącą w toku wszczętego postę-
powania opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, umorzył postępowa-
nie w  sprawie określenia tej opłaty jako 
bezprzedmiotowe, działając w tym zakre-
sie na podstawie art. 208 § 1 O.p. (z uwagi 
na treść art. 6q ust. 1 u.c.p.g. w sprawie 
odpowiednie zastosowanie mają przepisy 
Ordynacji podatkowej, a nie kodeksu po-
stępowania administracyjnego.

W sprawie sporne są dwie kwestie: 

n po pierwsze podstawa faktyczna roz-
strzygnięcia, pełnomocnik skarżącej 
kwestionuje bowiem fakt uiszczenia 
przez nią w  toku postępowania opła-
ty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 

n po drugie podstawa prawna tego roz-
strzygnięcia, pełnomocnik kwestio-
nuje bowiem taką wykładnię art. 208 
§ 1 O.p., która prowadzi do wniosku 
o  bezprzedmiotowości postępowania 
w sprawie określenia wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi w  razie uiszczenia tej opłaty 
w toku postępowania.
Zgodzić należy się także z  organem, 
że dokonanie ww. czynności faktycz-
nej, tj. uiszczenie opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi w toku 
postępowania wszczętego na podsta-
wie art. 6m ust. 2b u.c.p.g. powoduje 
bezprzedmiotowość tego postępowa-
nia w rozumieniu art. 208 § 1 O.p. i ko-
nieczność jego umorzenia.

Warto wiedzieć 

Z  bezprzedmiotowością postępowa-
nia mamy do czynienia wtedy, gdy nie 
ma materialnoprawnych podstaw do 
władczej, w  formie decyzji administracyj-
nej, ingerencji organu administracyjnego. 
Wówczas jakiekolwiek rozstrzygnięcie 
merytoryczne pozytywne czy negatywne 
staje się prawnie niedopuszczalne (por. 
np. wyrok NSA z 21 lutego 2006 r., I OSK 
967/05). Bezprzedmiotowym może być 
zatem postępowanie zarówno z  powodu 
braku przedmiotu faktycznego do rozpa-
trzenia sprawy, jak również z powodu bra-
ku podstawy prawnej do wydania decyzji 
w  zakresie żądania wnioskodawcy (por. 
np. wyrok NSA z 23 stycznia 2006 r., II SA 
428/01).

Należy zauważyć, że wysokość opła-
ty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi ustalana jest co do zasady na 
podstawie złożonej przez właściciela nie-
ruchomości deklaracji oraz stawki opłaty 
uchwalonej przez radę gminy, wyjątkowo 
natomiast ustawa przewiduje określenie 
wysokości tej opłaty w  drodze decyzji – 
może to mieć miejsce bądź w przypadku 
niezłożenia przez podmiot zobowiązany 
deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnym lub istnie-
nia wątpliwości co do danych zawartych 
w  tej deklaracji (art. 6o u.c.p.g.) lub, jak 
w niniejszej sprawie, w przypadku nieuisz-
czenia przez właściciela nieruchomości 
opłaty określonej w zawiadomieniu, o któ-
rym mowa w art. 6m ust. 2a u.c.p.g. A con-
trario zatem, jeżeli opłatę tę właściciel nie-
ruchomości uiści, to brak jest podstaw do 
określenia jej wysokości w drodze decyzji, 
a źródłem obowiązku w tym zakresie jest 
złożona przez niego deklaracja.

W  przypadku zmiany danych bę-
dących podstawą ustalenia wysoko-
ści należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi lub określonej 
w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości 
właściciel nieruchomości jest obowiązany 
złożyć nową deklarację w terminie 14 dni 
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od dnia nastąpienia zmiany (art. 6m ust. 2 
u.c.p.g.). Tego rodzaju zmian skarżąca nie 
zgłaszała. 

Jeżeli natomiast chodzi o  wysokość 
stawki opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, to jest ona ustalana 
w  drodze aktu prawa miejscowego i  nie 
jest możliwe kwestionowanie faktu jej 
uchwalenia lub jej wysokości w  toku po-
stępowania toczącego się na podstawie 
art. 6m ust. 2b u.c.p.g. w sprawie określe-
nia wysokości tej opłaty.

Uwaga

Podkreślić również należy, że opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
do uiszczania których na rzecz gminy lub 
ich związków obowiązani są właściciele 
nieruchomości, są daninami publicznymi 
o niepodatkowym charakterze. 

Argumenty zatem pełnomocnika od-
wołujące się do poglądów orzecznictwa, 
iż zapłata podatku na podstawie decyzji 
organu podatkowego pierwszej instancji 

nie ma wpływu na prawo do wniesienia 
i rozpatrzenia odwołania od tej decyzji, nie 
mogą znaleźć bezpośredniego przełoże-
nia do realiów niniejszej sprawy. 

Jak wyżej wskazano, ustawa nie prze-
widuje kompetencji dla organu do wydania 
decyzji administracyjnej w  sytuacji, gdy 
właściciel nieruchomości złoży deklarację 
o  wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, a zawarte w niej 
dane nie budzą wątpliwości, oraz uiszcza 
opłatę w  wysokości wskazanej w  zawia-
domieniu, o którym mowa w art. 6m ust. 
2a u.c.p.g.

Przemysław Gogojewicz

Na podstawie

n Wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gdańsku z 21 lu-
tego 2018 r. 

n I  SA/Gd 1384/17 Skutki uiszczenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
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Uboczne produkty spalania to 
jedna z bolączek naszej gospo-
darki odpadami i  duży problem 

środowiskowy. UPS powstają w elek-
trowniach i  elektrociepłowniach pod-
czas produkcji energii elektrycznej 
oraz cieplnej. Są pozostałością pro-
cesu spalania węgla kamiennego 
i  brunatnego, biomasy oraz odpadów 
komunalnych. Zaliczamy do nich m.in. 
popioły, żużel, gips, stałe odpady 
z wapniowych metod odsiarczania ga-
zów odlotowych oraz produkty odsiar-
czania spalin. Każdego roku powstaje 
23 mln ton UPS, z tego 57% jesteśmy 
w stanie zagospodarować do ponow-
nego użytku (według danych GUS). 
Mimo że UE kładzie coraz większy na-
cisk na gospodarkę o obiegu zamknię-
tym, gospodarkę bezodpadową, nisko-
emisyjną i ochronę klimatu, i mimo iż 
corocznie naukowcy i specjaliści ener-
getycy i górnictwa zabierają głos na or-
ganizowanych w kraju konferencjach, 
spotkaniach, sympozjach – problem 
co zrobić z  rosnącą masą ubocznych 
produktów spalania, jak przetworzyć 
je w  pełnowartościowe, bezpieczne 
produkty – pozostaje nierozwiązany. 

Podaż UPS jest większa niż popyt

20 listopada, podczas senackiej ko-
misji środowiska przedstawiciele branży 
energetycznej przyznali, iż głównym pro-
blemem z  ponownym wykorzystaniem 
UPS jest ich zdefiniowanie. W  praktyce 
najczęściej są traktowane jak odpady, 
a nie produkt. Mówili o potrzebie zmiany 
prawa, by lepiej wykorzystywać uboczne 
produkty spalania. Ich zdaniem to kieru-
nek zgodny z  obowiązującą w  UE kon-
cepcją circular economy. Bo opiera się na 
zmianie odpadów w  produkty, czyli ina-
czej mówiąc – surowce, które powtórnie 
można wykorzystać w przemyśle. Debatę 

PECHowE UPs
zorganizowało Stowarzyszenie Polska 
Unia Ubocznych Produktów Spalania, 
z  udziałem m.in. przedstawicieli Polskiej 
Grupy Energetycznej, Enei, oraz eksper-
tów z branży energetycznej i górniczej.

Mirosław Niewiadomski, prezes 
Polskiej Unii UPS, w  swoim wystąpieniu 
podkreślał wagę ubocznych produktów 
spalania dla wielu gałęzi gospodarek:

– Popioły i  żużle paleniskowe słu-
żą do produkcji cementów i  mieszanek 
stosowanych w  budownictwie, produk-
cji betonów i  w  drogownictwie. Znajdują 
wiele zastosowań w  całym przemyśle. 
Energetyka węglowa nie wytwarza odpa-
dów – przekonywał. 

Choć eksperci używają nazewnictwa 
„produkty” na UPS, ciągle jednak mamy 
do czynienia formalnie z  odpadami, 
gdzie każdy z nich posiada stosowny kod 
odpadu.

Radosław Rasała, p.o. prezesa 
Zarządu PGE Górnictwo i  Energetyka 
Konwencjonalna, zwrócił uwagę na możli-
wość wliczenia odzyskiwania UPS do sys-
temu handlu emisjami, co pozwoliłoby na 
niższe ceny uprawnień do emisji.

– Wykorzystanie przez cementownie 
popiołów lotnych z elektrowni do produk-
cji cementu to unikanie szkodliwych emisji 
– tłumaczył. 

Dlatego jest zdania, że dobrym rozwią-
zaniem byłoby ustanowienie nowych pol-
skich przepisów, które uznałyby uniknięcie 
emisji dwutlenku węgla przez elektrownie 
w sytuacji gdy cementownie sięgają po ów 
popiół. Takie regulacje powinny być uzna-
ne przez ETS (Europejski System Handlu 
Emisjami). 

– Są takie wyliczenia – mówił prezes 
Rasała. – W przypadku, gdy cementownia 
wykorzysta popiół lotny powstały w wyni-
ku spalania węgla przez elektrownię moż-
na uniknąć ok. 500 kg dwutlenku węgla na 
tonę popiołu. 

Wprawdzie to niewiele, 5–10%, ale 
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w  dzisiejszej sytuacji na rynku, gdzie 
uprawnienia do emisji jednej tony C02 mają 
cenę ok. 18 euro (a niebawem może być 
wyższa) oraz ilość UPS powstających np. 
w elektrowniach, tylko dla Bełchatowa to 
jest 5 mln ton UPS-ów – to w sumie two-
rzy wymierną wartość. Polska mogłaby 
nowe przepisy zaproponować na arenie 
międzynarodowej za pośrednictwem ta-
kich organizacji jak Euracoal (Europejskie 
Stowarzyszenie Węgla Kamiennego 
i Brunatnego z siedzibą w Brukseli).

Do Stowarzyszenia Polska Unia 
Ubocznych Produktów Spalania należą 
elektrownie, elektrociepłownie, firmy za-
gospodarowujące odpady z  energetyki, 
instytuty naukowe i laboratoria badawcze.

Korzyści i oszczędzanie

Uboczne produkty spalania to nie od-
pady, ale gotowe produkty, którymi moż-
na handlować – twierdzą przedstawiciele 
branży energetycznej. Z popiołów lotnych 
powstałych w  energetyce produkowa-
ne jest lekkie kruszywo ceramiczne, któ-
re znajduje zastosowanie w  rolnictwie 
(produkcja płyt podłogowych w  oborach 
i  chlewniach) oraz w  ogrodnictwie (war-
stwy drenażowe oraz podsypki ogro-
dowe). Szerokie zastosowanie kruszyw 
ceramicznych jest możliwe dzięki ich wła-
ściwościom paroprzepuszczalnym (jest to 
liczba gramów pary wodnej jaka w ciągu 
doby jest w stanie przeniknąć przez ma-
teriał) oraz są odporne na żerowanie owa-
dów i gryzoni.

Popioły lotne, zdaniem wielu specja-
listów, są cennym dodatkiem zwiększa-
jącym wytrzymałość betonów, w  tym nie 
podlegają korozji. Przede wszystkim są 
alternatywą dla kruszyw naturalnych. 
Ważnymi odbiorcami popiołów i  żużli są 
cementownie i wytwórnie betonu. Z tym że 
zakłady te są w  stanie zagospodarować 
tylko część tych odpadów – reszta jest 
składowana. W  Polsce tworzy się rocz-
nie ok. 2,4 mln ton gipsu. Odpad ten po-
wstaje w  instalacjach odsiarczania spalin 
wydostających się z kominów elektrowni. 

Częściowo znajduje zastosowanie w bran-
ży budowlanej oraz w budownictwie. PGE 
Górnictwo i  Energetyka Konwencjonalna 
jest największym producentem gipsu syn-
tetycznego w  Polsce, wykorzystywanego 
też na rynkach w  Europie, m.in. do pro-
dukcji płyt gipsowo-kartonowych.

Kolejne UPS, które mogą być wykorzy-
stane to żużle, których rocznie mamy 300 
tys. ton. Stosuje się je m.in. jako dodatek 
do mieszanek betonowych dla budownic-
twa lub pod nasypy kolejowe.

Ilość produktów spalania w  postaci 
popiołu lotnego i  mieszanek popiołowo-
-żużlowych będzie rosła. Rząd przyjął już 
strategię dla węgla brunatnego. Będzie on 
częścią miksu energetycznego i będzie na 
pewno spalany jeszcze do 2050 r., mimo 
iż będziemy od niego odchodzić. A  więc 
wciąż będą miliony ton odpadów z  tego 
paliwa i cały czas będą dostępne do wy-
korzystania. Będzie też ich przybywać, bo 
od 2015 r. powstają nowe spalarnie odpa-
dów komunalnych i  osadów ściekowych. 
Jeśli nie zostaną zagospodarowane, to 
gdzie trafi cały strumień tych odpadów? 
Kłopoty z  pozyskaniem nowych terenów 
pod składowiska – to tylko jeden z powo-
dów, dlaczego musimy ograniczać ilość 
odpadów, drugi – to kurczące się zasoby 
surowców naturalnych. Trzeci – jesteśmy 
społeczeństwem recyklingu, przynajmniej 
zmierzamy w tym kierunku.

Podczas debaty w  Senacie wskazy-
wano obszary i  projekty takich inwesty-
cji, które powinny obligatoryjnie zawierać 
informacje o  możliwości wykorzystania 
UPS-ów. Jednym z przykładów jest rekul-
tywacja składowisk odpadów komunal-
nych. Jak mówił prezes Rasała, powinny 
być zalecenia, by warstwa niwelująca lub 
odgazowująca była wykonywana w pierw-
szej kolejności z UPS-ów.

Takie przykłady są znane. 
W  Szczecinie, 20 lat temu EKOTECH 
wykonał pierwszą w  Polsce rekultywację 
wyrobiska po eksploatacji żwiru. Było tam 
nielegalne wysypisko śmieci. Do wypełnie-
nia wyrobiska wykorzystano popioło-żużle 
ze składowiska Elektrowni Pomorzany. Po 
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zakończeniu prac, wypełnianiu i  zagęsz-
czaniu, warstwę popioło-żużli przykryto 
korą, gliną, piaskiem i ziemią. Nakład ma 
miąższość ok. 1,5 m. Na tak przygotowa-
ną powierzchnię wysiano odpowiednie 
gatunki traw. Potem posadzono drzewa 
i krzewy. Dzisiaj w krajobrazie nie ma śla-
du, że kiedyś było tu dzikie wysypisko 
śmieci.

Tomasz Wilczak, wiceprezes spół-
ki PGNIG Termika podczas debaty 
w  Senacie podał przykłady wykorzysta-
nia popiołów np. w  Warszawie. Ok. 500 
tys. ton odpadów paleniskowych zgro-
madzonych w  latach 1963 do 2010 r. 
na składowisku Elektrociepłowni Żerań, 
zmieszanych w  odpowiedniej proporcji 
z piaskiem z refulacji Wisły zostało wyko-
rzystanych przy budowie estakady Mostu 
Północnego. Zastosowanie odpowiednio 
dobranej mieszanki okazało się znacz-
nie tańsze i  korzystniejsze niż transport 
kruszywa z  odległych od miasta kopal-
ni. Obecnie ponad 200 tys. ton popiołów 
z Elektrociepłowni Siekierki będzie z kolei 
zagospodarowanych przy budowie drugiej 
linii metra jako materiał wypełniający.

Jak zachęcać firmy by sięgały po 
UPS? Uczestnicy debaty mówili o  wpro-
wadzeniu ewentualnych sankcji dla przed-
siębiorców, którzy nie rozpoczęli rekulty-
wacji terenów zdegradowanych w  ciągu 
pięciu lat od daty zakończenia działal-
ności, poprzez znaczący wzrost podatku 
gruntowego, a także o wprowadzeniu me-
chanizmów pozwalających na skuteczne 
eliminowanie nielegalnego pozyskiwania 
kruszyw naturalnych (obecnie niska cena 
takich kruszyw oznacza konkurencję dla 
możliwego wykorzystania UPS-ów).

 – Warto rozważyć odpowiedzialność 
karną zarówno odbiorcy takiego kruszy-
wa, jak i jego dostawcy – akcentował pre-
zes Rasała.

Skoro mowa o „kiju”, to i powinna być 
marchewka. Taką mogłoby być wprowa-
dzenie zachęt dla inwestorów wykorzystu-
jących UPS, np. czasowe lub częściowe 
umorzenie opłat za korzystanie ze środo-
wiska czy ulg podatkowych.

Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu 
Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni 
Zawodowych oraz PGE Energia Ciepła 
zwrócił uwagę, że jego branża jest 
w  trudniejszej sytuacji niż energetyka 
konwencjonalna, bo wytwarza uboczne 
produkty spalania w  okresie zimowym, 
wtedy, gdy sektor budowlany nie ma na 
nie zapotrzebowania. 

– Produkujemy ciepło wtedy, gdy jest 
zimno – przypomniał. I  choć branża, po-
przez swoją spółkę PGE Ekoserwis, stara 
się wykorzystywać swoje UPS w  górnic-
twie, rolnictwie i budownictwie, to prezes 
Dąbrowski przyznaje, że liczy na zmiany 
legislacyjne, które wspomogą wykorzysta-
nie UPS poprzez pierwszeństwo ich od-
bioru przez różne sektory w gospodarce, 
co sprawi, że nie trafią na składowiska i co 
więcej – wspomogą ich zagospodarowa-
nie szerzej, w innych dziedzinach gospo-
darki niż jest to obecnie.

Jarosław Ołowski, wiceprezes ENEI 
Wytwarzanie Sp. z o.o. postuluje, by roz-
ważyć, czy nie warto stworzyć rynku za-
gospodarowania UPS, promować nowe 
technologie ich wykorzystania – zamiany 
w produkt.

Lech Sekyra, prezes PGE Ekoserwis 
przypomniał, że dzięki 25 lat pracy Polskiej 
Unii UPS udało się wykorzystać wiele tych 
minerałów wtórnych, uważanych za „od-
pady”, w produkty bezpieczne dla środo-
wiska i posiadające wiele zalet w gospo-
darczym wykorzystaniu.

25 lat minęło – problemy są nadal

Rzeczywiście, 25 lat minęło od 
pierwszej konferencji o  zagospodaro-
waniu UPS. Odbyła się w  1993 r. na 
Politechnice Szczecińskiej, pod kierow-
nictwem merytorycznym prof. Tomisława 
Matyszewskiego (zm. w  2001) i  wiele 
wyzwań, nierozwiązanych problemów 
z  lat poprzednich i  wiele pytań pozosta-
je do dzisiaj bez odpowiedzi. W  1994 r. 
miały miejsce pierwsze rekultywacje te-
renów zdegradowanych z  wykorzysta-
niem UPS w  Biedrusku pod Poznaniem 
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i w Szczecinie. W 1998 r. doszło do pod-
pisania porozumienia przedsiębiorstw 
o  współpracy w  zakresie wspierania go-
spodarki UPS w Polsce. W 2008 r. odby-
ła się pierwsza europejska konferencja 
popiołowa w  Warszawie – EuroCoalAsh. 
W  2013 r. była to już XX konferencja 
„Popioły z  Energetyki”. W  tym roku mie-
liśmy już jubileuszową 25. konferencję 
w  Krynicy Zdroju, poświęconą popiołom 
z energetyki. 

Właściwie to w  latach 60. w  Polsce 
prowadzono badania nad wykorzystaniem 
UPS. Pierwsze normy w tym zakresie po-
wstały w  latach 60. i  70. Jednak wyko-
rzystanie UPS nie było duże. Dominującą 
strategią w ubiegłym stuleciu było bowiem 
składowanie odpadów produkcyjnych po 
spaleniu węgla na hałdach elektrowni, 
wrzucane były do wyrobisk pożwirowych, 
gromadzone na brzegach Wisły. Pyliły 
i  degradowały środowisko. Pozbywano 
się odpadów możliwie niskim kosztem. 
Obecnie na terenie kraju znajduje się 48 
składowisk o  łącznej powierzchni 2884 
ha, na których spoczywa ok. 250 mln ton 
UPS. Ponad połowa tej masy nie jest już 
dostępna, składowiska zarosły trawą – zo-
stały zrekultywowane. Do dyspozycji po-
zostało 120 mln ton – to już historyczne 
zwały popiołów.

Składowanie UPS jest nie tylko uciążli-
we, ale i kosztowne (zabezpieczenie hałd 
przed pyleniem wtórnym, niebezpieczeń-
stwem obsunięć odpadów, przed poża-
rami itd.). Tomasz Wilczak przyznał, iż 
w efekcie nowelizacji ustawy o odpadach 
energetyka będzie musiała w  przyszłym 
roku wydać 1 mld zł, aby dostosować 
składowiska do nowych wymagań. 

– W kosztach tych mieści się monitoring 
wizyjny, dostosowanie do nowych przepi-

sów pożarowych, mimo że 
popioły, które składujemy 
są niepalne – obrazował. 

Poza tym takie składo-
wiska wraz z  przylegająca 
infrastrukturą zajmują teren, 
który można wykorzystać 
inaczej, np. pod kolejne in-
westycje i  zapewnić tym 
obszarom właściwy rozwój 
gospodarczy. Hałdy popio-
łów niszczą krajobraz.

Nowy kierunek – 
biomasa 

Dawnych UPS-ów nie 
zdążyliśmy zagospodaro-
wać, miliony ton do dzisiaj 

leżą na hałdach, a pojawiają się nowe: po-
pioły lotne i  denne ze spalania biomasy. 
Ich ilość ocenia się oficjalnie na ponad 50 
tys. ton, z tego wykorzystuje się 29% (dane 
z 2015 r.). Sonia Jarema-Suchorowska 
z  Zakładu Ochrony Środowiska 
„ENERGOPOMIAR” Sp. z  o.o. uprzedza, 
iż dane te są mało precyzyjne, gdyż UPS 
z biomasy w różnych elektrowniach i elek-
trociepłowniach posiadają różne kody kla-
syfikacyjne, w związku z tym nie ma moż-
liwości ich wyodrębnienia z masy UPS ze 
spalania innych paliw. W  rzeczywistości 
ubocznych produktów spalania z biomasy 
może być dużo więcej.

Jak oceniają dr inż. Maria Wójcik 
i dr inż. Adam Masłoń, prof. Politechniki 
Rzeszowskiej, obserwowany obecnie 
wzrost zainteresowania biomasą w Polsce 
może spowodować w ciągu kolejnych 2–3 
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lat nagromadzenie co najmniej ok. 200 
tys. ton popiołów, które trzeba będzie 
zagospodarować zgodnie z  wymogami 
prawnymi i ekologicznymi.

Na przestrzeni ostatnich lat produkcja 
energii elektrycznej uzyskanej ze spala-
nia biomasy wzrosła w Polsce pięciokrot-
nie i  w  2016 r. wyniosła prawie 5 TWh. 
Prognozy wskazują, iż do 2020 r. udział 
biomasy w  produkcji energii elektrycznej 
wzrośnie i  osiągnie nawet 50%. I  choć 
biomasa może stanowić cenne źródło 
energii, problemem będzie konieczność 
utylizacji tysięcy ton ubocznych produk-
tów z jej spalania. Biomasa stanowi obec-
nie trzecie co do wielkości źródło energii 
na świecie.

Biomasę definiuje się jako stałe lub 
ciekłe substancje pochodzenia roślinnego 
lub zwierzęcego, które ulegają biodegra-
dacji, pochodzące z produktów, odpadów 
i  pozostałości z  produkcji rolnej oraz le-
śnej, przemysłu przetwarzającego ich pro-
dukty. UPS to substancje heterogeniczne. 
Zawartość części mineralnych w tych pa-
liwach uznanych za biomasę bywa znacz-
nie zróżnicowana – waha się od ułamków 
procenta do kilkudziesięciu procent. To 
może rzutować na jakość popiołów i spra-
wiać kłopoty z ich recyklingiem.

W ostatnich latach ochoczo współspa-
lano węgle z różnymi rodzajami biomasy, 
m.in.: słomą, wierzbą, odpadami z  pro-
dukcji rolnej i  z  produkcji celulozy, które 
występowały w postaci zrębków, pelletów, 
brykietów, trocin i  luzem. Ilość współ-
spalanej biomasy dochodziła do 20%. 
Wiadomo, iż dość mocno różni się popiół 
ze spalania węgla kamiennego w kotłach 
pyłowych, od popiołu ze spalania bioma-
sy w  kotłach fluidalnych. Niektóre z  nich 
mają wysokie pH, podwyższone poziomy 
metali ciężkich, fosforu, siarki itp. i mogą 
budzić wątpliwości co do ich zachowania 
w środowisku. 

„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. uczest-
niczył w  wielu próbach współspala-
nia węgli i  różnego rodzaju biomasy. 
Stwierdzono, że zawartość składników 
podstawowych w  UPS ze współspalania 

mieściła się w  zakresie wartości spoty-
kanych w popiołach i żużlach ze spalania 
samych węgli kamiennych.

– Przeprowadzone badania własno-
ści fizykochemicznych popiołów lotnych 
i  żużli wytworzonych w  próbach współ-
spalania węgli z  biomasą, pozwalają na 
zaliczenie ich do grupy odpadów innych 
niż niebezpieczne – oświadczyła Sonia 
Jarema-Suchorowska, kierująca dzia-
łem utylizacji odpadów w  zakładach 
„ENERGOPOMIAR”. 

To dobra wiadomość, bo oznacza, 
że w  przypadku ich gospodarczego wy-
korzystania lub składowania nie nastąpi 
zagrożenie środowiska, nie nastąpi jego 
skażenie metalami ciężkimi, substancjami 
promieniotwórczymi czy zanieczyszcze-
niami biologicznymi. Naukowcy badają też 
popioły ze spalania biomasy pod kątem 
możliwości ich stosowania w nawozach.

Wielkim wysiłkiem udało się osiągnąć 
ponad 50% wykorzystanie UPS w  go-
spodarce. Coraz szerzej z  powodzeniem 
zastępują surowce naturalne i  spoiwa, 
których wytwarzania związane jest z wy-
soką emisją gazów cieplarnianych. Jest 
to niewątpliwe duży sukces pozwalający 
na oszczędzanie zasobów środowiska 
w  ramach koncepcji circular economy. 
Naukowcy i praktycy branży energetycznej 
nadal szukają nowych rozwiązań, nowych 
metod, które pozwoliłyby na zagospoda-
rowanie wszystkich produktów ubocz-
nych spalania. Organizują konferencje, 
prezentują problemy, dostarczają argu-
mentów, służą wiedzą, proponują współ-
pracę. Chcą zachęt dla inwestorów do 
wykorzystania UPS. Domagają się zmian 
prawnych zmierzających do postrzegania 
tego typu odpadów jako minerałów antro-
pogenicznych, wartościowych surowców 
dla gospodarki. Za zmiany prawa w  tym 
obszarze odpowiadają resort środowiska 
i  resorty gospodarcze. Tylko rząd ma re-
alny wpływ na zmianę regulacji prawnych 
sprzyjających rozwojowi rynków UPS, ale 
problem od lat nie jest traktowany z nale-
żytą powagą.

Krystyna Forowicz
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Rocznie po polskich drogach 
transportowanych jest 150 mln 
ton substancji łatwopalnych, 

wybuchowych, żrących, trujących, 
promieniotwórczych, w  grupie tej 
mieszczą się odpady niebezpieczne 
oraz takie, które w czasie wojen służy-
ły jako broń chemiczna – fosgen, chlor 
i cyklon B, a dziś wykorzystywane są 
w  gospodarce. Każdego dnia ulica-
mi zatłoczonych miast krąży ponad 
20 tysięcy pojazdów przewożących 
„ładunki” krytyczne, od 5–20 ton każ-
dy. Pomimo poprawy infrastruktury 
drogowej coraz częściej dochodzi do 
wypadków – średnio ok. 70 rocznie, 
najczęściej z winy kierowców wskutek 
łamania przepisów obowiązujących 
w  tego typu drogowym transporcie. 
Inne przyczyny także są po stronie 
przewoźników, to nieprawidłowy za-
ładunek towarów, niedostosowanie 
pojazdów do rodzaju przewożonego 
ładunku. Do tego nieprawidłowe ozna-
kowanie niebezpiecznych materiałów, 
co utrudnia służbom usuwanie skut-
ków awarii.

Przykład: kilka dni temu, w  grudniu 
w województwie świętokrzyskim do rowu 
wpadły dwa tiry, przewożące 20 ton ole-
ju opalowego, którego nie można używać 
do napędzania silników samochodo-
wych. W jednym było 1000 litrów paliwa, 
a w zbiorniku przybyłej mu z pomocą cię-
żarówki, na którą miał zostać przełado-
wany towar – 700 litrów takiego samego 
paliwa. Policjanci aż czternaście godzin 
zabezpieczali miejsce wypadku, bowiem 
z  uszkodzonych zbiorników wyciekały 
chemikalia. Przewoźnicy dokładnie nie 
wiedzieli co wiozą, odpowiadali: to „czer-
wone paliwo”.

Miejskie ulice rozjeżdżają cysterny 
wypełnione chlorem i  fosgenem. Fosgen 
to gaz silnie trujący, duszący, używany 

w czasie I wojny światowej – obecnie sto-
sowany jako półprodukt w przemyśle che-
micznym, farmaceutycznym, przy produk-
cji barwników i  tworzyw sztucznych, np. 
poliwęglanów, pianki poliuretanowej. 

Zakładając czarny scenariusz, gdyby 
do kolizji doszło z  udziałem tych gazów 
w miejsce „czerwonego paliwa”, sytuacja 
byłaby o wiele bardziej groźna. Wystarczy 
przytoczyć przykłady: w 1928 z uszkodzo-
nej cysterny w  Hamburgu wydostało się 
11 ton fosgenu, który rozprzestrzenił się 
na odległość ok. 10 km. Poszkodowanych 
zostało ponad 300 osób, a 10 z nich zmar-
ło. Także w Polsce dochodziło do tragedii, 
w 1981 r. podczas pożaru kombinatu ga-
stronomicznego „Kaskada” w  Szczecinie 
zginęło 14 osób w  wyniku zatrucia fos-
genem powstałym z  płonących two-
rzyw sztucznych. W 1998 r. w Zakładach 
Chemicznych „Zachem” w  Bydgoszczy 
zatruciu uległo dwóch pracowników 
przygotowujących zbiornik z  fosgenem. 
W 2011 r. ponownie doszło do awarii na 
terenie zakładów „Zachem”. W ciągu kil-
ku minut z  uszkodzonej instalacji do at-
mosfery przedostało się kilkanaście litrów 
fosgenu.

Polska ratyfikowała umowę w 1975 r.

Transport drogowy odpadów nie-
bezpiecznych jest uregulowany ścisłymi 
przepisami – podstawą jest tu umowa 
Europejska ADR, ta sama obowiązująca 
przy przewozie towarów niebezpiecz-
nych. Odnosi się do klasyfikacji, pakowa-
nia i etykietowania towarów niebezpiecz-
nych, także odpadów oraz sposobu ich 
transportowania, oznakowania środków 
transportu, biorąc pod uwagę właściwo-
ści odpadów i  ich wpływ na środowisko 
oraz bezpieczeństwo życia i  zdrowia lu-
dzi. Tu „pomocny” wydaje się być gąszcz 
załączników dopisanych do umowy – 
być może zrozumiały dla ekspertów, dla 

BoMBY NA koŁACH
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pracowników trudny do wprowadzenia 
w życie. Podstawowe problemy z zastoso-
wania tych przepisów wynikają już z samej 
klasyfikacji odpadów. A  że są to odpady 
zawierające wieloskładnikowe mieszani-
ny, roztwory stwarzające więcej niż jedno 
zagrożenie, „uproszczona” ich klasyfi-
kacja, przypisywanie im kodu, bywa, że 
dość przypadkowo wybranego z katalogu 
odpadów kodu – nie wystarcza. Ich ilość 
i  skład zmienia się w sposób niemożliwy 
do trwałego zidentyfikowania ze względu 
na biegnące w sposób ciągły zmiany ilo-
ściowe i  jakościowe. Jeżeli ustalenie wy-
maganych charakterystyk zagrożeń nie 
jest możliwe z uwagi na nadmierne kosz-
ty, zgodnie z  przepisami ADR należy się 
kierować hierarchią klas, czyli substancje, 
roztwory lub mieszaniny powinny być kla-
syfikowane do klasy składnika stwarza-
jącego zagrożenie największe. Przepisy 
obligują władze przedsiębiorstw do powo-
ływania „doradcy do spraw bezpieczeń-
stwa”. W ADR czytamy: „Każde przedsię-
biorstwo, którego działalność obejmuje 
przewóz towarów niebezpiecznych, albo 
związane z  nim pakowanie, załadunek, 
napełnianie lub rozładunek, powinno wy-
znaczyć jednego lub więcej doradców ds. 
bezpieczeństwa”. 

Inż. Bolesław Hancyk z  Instytutu 
Przemysłu Organicznego w  Warszawie, 
ekspert ONZ w  zakresie przewozu ma-
teriałów niebezpiecznych, członek 
Komitetu Ekspertów ds. Transportu, 
autor poradnika dla pracowników firm 
produkujących chemikalia wyjaśnia, że 
taki specjalista, przed uzyskaniem sto-
sownego zaświadczenia, zdaje egzamin 
państwowy, w  którym szczególną rolę 
odgrywa sprawdzenie wiedzy o towarach 
niebezpiecznych i sposobach ich klasyfi-
kacji w transporcie. 

– Wiedza ta nawet w najlepszym wyko-
naniu pozbawiona jest, niestety, szczegól-
nie ważnego narzędzia, jakim powinna być 
specyficzna baza badawcza. Uzyskiwane 
tam wyniki badań powinny być dopiero 
podstawą klasyfikacji towarów niebez-
piecznych. Tymczasem doradca pozba-
wiony jest takiego zaplecza – zaznacza 
inż. Hancyk. 

Instytut Przemysłu Organicznego jest 
upoważniony do prowadzenia badań, kla-
syfikacji i  dopuszczania do przewozu to-
warów niebezpiecznych, także odpadów 
(z wyłączeniem klas: „Materiały zakaźne” 
i „Materiały promieniotwórcze”, zastrzeżo-
ne do kompetencji innych organów admi-
nistracji państwowej).
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Badania niebezpiecznych właściwo-
ści fizykochemicznych niebezpiecznych 
substancji i  mieszanin, także odpadów, 
wykonywane są w  IPO w  Laboratorium 
Badania Właściwości Niebezpiecznych 
Materiałów. Laboratorium to posiadają-
ce polską akredytację DPL (ang. GLP – 
Good Laboratory Practice) zostało noty-
fikowane przez EKG ONZ i umieszczone 
na liście laboratoriów referencyjnych 12 
krajów przodujących w  rozwijaniu me-
tod badań. Lista ta została zamieszc-
zona w  dokumencie „United Nations 
Recommendations on the Transport of 
Dangerous Goods. The Manual of Tests 
and Criteria, Appendix 4”. Poza tym za-
łącznikiem dokument ten zawiera nie-
zbędny zbiór najnowocześniejszych 
metod badań zagrożeń tzw. „fizyko-
chemicznych” oraz zbiór kryteriów kla-
syfikacyjnych dla poszczególnych klas 
niebezpieczeństwa.

Badania zagrożeń toksycznych i  eko-
toksycznych niebezpiecznych substancji 
i  mieszanin, także odpadów, są wykony-
wane ponadto w  dwóch zakładach ba-
dawczych w oddziale Instytutu Przemysłu 
Organicznego w Pszczynie. Oba te zakła-
dy posiadają również akredytację DPL.

Przepisy ADR mówią o  obowiąz-
ku stosowania do transportu odpadów 
i  wszelkich materiałów niebezpiecznych 
opakowań o  ściśle zdefiniowanych wła-
ściwościach użytkowych, odpowiada-
jących szczególnym wymaganiom wy-
trzymałościowym. Oznacza to, że takie 
opakowania powinny być dopuszczone 
do stosowania przez właściwą instytucję, 
co potwierdza nanoszony na nie znak cer-
tyfikacyjny. Takie opakowania powinny 
być dobierane na podstawie numeru gru-
py pakowania, do której odpad został za-
liczony. Odpady niebezpieczne występują 
zwykle w postaci ciekłej, stałej lub w for-
mie pasty – stąd też konieczność dobrania 
odpowiednich opakowań. Najczęściej do 
ich przewozu luzem używa się dużych po-
jemników DPPL, o  większej pojemności, 
również zaopatrzonych w wymagany znak 
certyfikacyjny.

Niebagatelną sprawą dla bezpieczeń-
stwa przewozu odpadów niebezpiecznych 
są środki transportu. Mogą to być typowe 
pojazdy skrzyniowe i  nie wymagają żad-
nych zmian konstrukcyjnych. Powinny na-
tomiast być oznakowane z przodu i z tyłu 
tzw. „gładkimi” tablicami pomarańczowy-
mi. Dają gwarancję bezpiecznego dostar-
czenia ładunku do odbiorcy. W  razie zaś 
nagłej potrzeby, np. awarii pozwala to na 
szybką identyfikacje ładunku. Jest to nie-
zwykle istotne, gdyż od szybkości rozpo-
znania transportowanej substancji i  dzia-
łania służb uprawnionych do usunięcia 
skutków awarii zależy niekiedy życie lud-
ności zagrożonej w strefie skażenia.

Mgr inż. Bolesław Hancyk oburza się, 
że dziennikarze straszą społeczeństwo 
skutkami awarii z udziałem takich „bomb 
na kołach”, co jego zdaniem mija się 
z rzeczywistością.

Umowa europejska dotycząca mię-
dzynarodowego przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych (ADR – ang.
The European Agreement concerning 
the International Carriage of Dangerous 
Goods by Road), została sporządzo-
na w  Genewie 30 września 1957 roku. 
Obowiązuje obecnie w 46 krajach, Polska 
ratyfikowała umowę w 1975 roku. Jej prze-
pisy podlegają cyklicznej nowelizacji na fo-
rum Organizacji Narodów Zjednoczonych 
w  oparciu o  jednolite, zharmonizowane 
zasady dotyczące wszystkich rodzajów 
transportu. Cykl nowelizacji wynosi dwa 
lata, kolejne wersje wchodzą w  życie 1 
stycznia roku nieparzystego (2011, 2013 
itd.). Zgodnie z  umową ADR, wszystkie 
przedsiębiorstwa uczestniczące w  prze-
wozie towarów niebezpiecznych, w  tym 
odpadów niebezpiecznych (tzn. nadawcy, 
spedytorzy, przewoźnicy, odbiorcy itd.), 
powinni opracować, wdrożyć i  stoso-
wać plan ich ochrony. Wszystkie osoby 
uczestniczące w  działalności związanej 
z  przewozem towarów niebezpiecznych 
powinny być świadome zagrożenia stwa-
rzanego przez towary niebezpieczne 
i  odpowiednio do swoich obowiązków 
przestrzegać przepisów dotyczących ich 
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zabezpieczenia. Umowa ADR stanowi 
wieloletni dorobek wiedzy narodowej gru-
py ekspertów z  różnych dziedzin nauki 
i techniki i podlega stałej modernizacji na 
forum Europejskiej Komisji Gospodarczej 
Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Są przepisy, skala zagrożenia rośnie

Mimo doskonałych przepisów ADR 
z  roku na rok dochodzi do coraz częst-
szych awarii na drogach, skutkujących 
uwolnieniem odpadów niebezpiecznych 
stwarzających masowe zagrożenie dla 
ludzi i  środowiska. Badania i  kontrole 
okresowe specjalistycznych pojazdów 
oraz cystern do przewozu odpadów, nie 
dają gwarancji ich sprawności technicz-
nej w  codziennej eksploatacji. O  prze-
ciekających cysternach i  milionach ton 
niebezpiecznych substancji na polskich 
drogach media piszą nieustannie, od roku 
2012. Precyzyjna klasyfikacja odpadów, 
zarówno ze względu na określenie warun-
ków ich zagospodarowania, jak również 
na konieczność zachowania wymagane-
go poziomu bezpieczeństwa, szczegól-
nie podczas ich transportu już nie budzi 
zaufania. Producenci odpadów częściej 
sięgają po opakowania zwykłe, standar-
dowe niż certyfikowane, które są znacz-
nie droższe. Stawiają na zysk, nie myśląc 
o bezpieczeństwie.

Liczba wypadków na drogach z udzia-
łem pojazdów transportujących ryzykow-
ne ładunki lawinowo rośnie – z  1,1 tys. 
w 2012 r. do 1,6 tys. w 2017 r. W ostatnich 
sześciu latach śmierć poniosło w nich 188 
osób, a prawie 5,8 tys. było rannych.

Rocznie Państwowa Straż Pożarna li-
kwiduje skutki zdarzeń (wycieki, kolizje) 
z udziałem ponad 500 różnych materiałów 
niebezpiecznych, w  tym odpadów (ADR 
klasyfikuje ich ok 3 tys.) 30% wypadków 
dotyczy substancji szczególnie groźnych. 

– Każda substancja wymaga innego 
podejścia, co dodatkowo utrudnia nasze 
działania, a  liczy się każda minuta. Są to 
akcje trudne, długotrwałe, angażują grupy 
specjalistyczne. Najsłabszym ogniwem 

jest człowiek. Trzeba przede wszystkim 
budować głównie świadomość przewoź-
ników dotyczącą zagrożeń związanych 
z  transportem takich towarów – mówi 
Paweł Frątczak, rzecznik PSP.

Usuwanie skutków katastrof z  udzia-
łem substancji niebezpiecznych wiąże 
się z  dużymi kosztami, utrudnieniami na 
drogach, z zaangażowaniem wielu wyspe-
cjalizowanych służb, a  także konieczno-
ścią objęcia skażonego obszaru specjalną 
ochroną. Prace takie, by przywrócić środo-
wisko do poprzedniego stanu wymagają 
czasu. O tym jak bardzo niebezpiecznym 
zagrożeniem jest pożar i ile wysiłku w ich 
gaszenie włożyli strażacy, dowiedzieliśmy 
się tego roku podczas nagminnie płoną-
cych składowisk i magazynów odpadów.

W ub.r. w Świętokrzyskiem przed prze-
jazdem kolejowym pojazd wiozący pół-
produkty do materiałów wybuchowych 
uderzył w  tył ciężarówki z  kruszywem. 
W Dolnośląskiem wywrócił się wóz z bu-
tlami z  wodorem, a  na autostradzie A4 
w Opolskiem – cysterna z tlenem.

Tegoroczny, opublikowany we wrze-
śniu raport NIK o  przewozie materiałów 
niebezpiecznych alarmuje: na drogi ru-
szają transporty źle załadowane, w  nie-
odpowiednich pojazdach. Ładunki są źle 
oznakowane, co utrudnia służbom usuwa-
nie skutków awarii. Brak jest analiz zagro-
żeń przewozu. Harmonogram, jak i  trasy 
przewozów nie uwzględniają pór i miejsc 
zwiększonego ryzyka: transporty odbywa-
ją się również w czasie dużego natężenia 
ruchu i  przez miejsca gęsto zaludnione, 
w sąsiedztwie osiedli, szkół, centrów han-
dlowych. Te nieprawidłowości zaliczane 
są do tzw. I kategorii naruszeń, czyli stwa-
rzają duże zagrożenie dla ludzi i środowi-
ska, co wymaga szybkiej reakcji. Z tym jest 
problem. Gdy transport zagraża bezpie-
czeństwu, pojazdy nie trafiają na parking 
awaryjny, bo w dziesięciu województwach 
ich nie ma, a w innych jest ich za mało. Co 
gorsza brakuje ich tam, gdzie ratownicy in-
terweniują najczęściej. Wówczas pojazdy 
ze stwierdzoną awarią czekają godzinami 
na drodze na samochód zastępczy. Tam 
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gdzie parkingi są, to według Państwowej 
Straży Pożarnej, nie spełniają wymagań.

Śmieci też niebezpieczne – nowe 
wymagania

Pojazdy przewożące w  różnych cy-
sternach wielotonażowe ładunki odpa-
dów niebezpiecznych do 2012 r. po-
zostawały pod stałą kontrolą organu 
upoważnionego przez ministra transportu, 
jakim jest Transportowy Dozór Techniczny. 
Wykonywał on określone przepisami ADR 
badania i kontrole okresowe specjalistycz-
nych pojazdów oraz cystern, co miało 
dawać gwarancję ich sprawności tech-
nicznej w codziennej eksploatacji. Ustawa 
o  przewozie towarów niebezpiecznych, 
która weszła w  życie w  2012 r. i  miała 
kompleksowo uregulować zasady prowa-
dzenia działalności w zakresie krajowego 
i międzynarodowego przewozu drogowe-
go (także koleją i żeglugą śródlądową) po-
zbawiła Transportowy Dozór Techniczny, 
Inspekcję Pracy, straż pożarną uprawnień 
do kontroli w siedzibach firm, które orga-
nizują przewozy ryzykownych towarów, 
na parkingach i drogach, co zdaniem eks-
pertów wpłynęło na pogorszenie sytuacji. 
Dziś kontrole może robić tylko Główny 
Inspektorat Transportu Drogowego.

Istotnym problemem jest gospodar-
ka wszelkimi odpadami, także innymi 
niż te o  charakterze niebezpiecznym. 
Zaostrzone zostały wymagania odnośnie 
transportu tych odpadów. M.in. nowe 
przepisy zawierają nakaz oznakowania 
pojazdów, aby były one widoczne i  roz-
poznawalne, wymóg posiadania doku-
mentów potwierdzających zarówno rodzaj 
transportowanych odpadów, jak i  dane 
zlecającego transport odpadów, a w przy-
padku odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości – potwier-
dzenie rodzaju przewożonych odpadów 
i nazwę gminy, z terenu której zostały one 
odebrane. 

24 stycznia 2018 r. weszło w życie roz-
porządzenie Ministra Środowiska z 7 paź-
dziernika 2016 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. 
z  2016 r. poz.1742). Pod adresem www.
bdo.mos.gov.pl, działa rejestr podmio-
tów wprowadzających produkty, produkty 
w opakowaniach i gospodarujących odpa-
dami. Jest on pierwszą funkcjonalnością 
Bazy danych o  produktach i  opakowa-
niach oraz o gospodarce odpadami (BDO). 
Za jego prowadzenie odpowiedzialni 
są marszałkowie województw – czyta-
my na stronie Ministerstwa Środowiska. 
Zdaniem resortu „Rozporządzenie po-
winno przyczynić się do ograniczenia nie-
prawidłowości w  prowadzeniu transportu 
odpadów, w tym przyczynić się do popra-
wy bezpieczeństwa podczas jego prowa-
dzenia”. Oznakowanie pojazdu, czy to za-
wierające napis „ODPADY”, czy też literę 
„A”, umieszcza się w widocznym miejscu 
z  przodu środka transportu, na jego ze-
wnętrznej powierzchni. Powinno być ono 
czytelne i  trwałe, w  tym odporne na wa-
runki atmosferyczne. Przepisy dotyczące 
wymaganych dokumentów oraz oznako-
wania nie będą miały zastosowania, jeśli 
nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji 
odpadów oraz gdy ilość transportowanych 
odpadów innych niż niebezpieczne nie 
przekracza 100 kg. Przepisy rozporządze-
nia nie mają zastosowania do transportu 
odpadów stanowiących materiały niebez-
pieczne. Natomiast mogą one być trans-
portowane z innymi odpadami, ale w spo-
sób uniemożliwiający ich kontakt.

Kto zagospodaruje odpady z nielegal-
nych transportów – to kolejny dylemat. 
Nowe przepisy w  ustawie o  odpadach 
i  inspekcji ochrony środowiska dały in-
spektorom szersze kompetencje w  za-
kresie kontroli pojazdów przewożących 
różne substancje. W  efekcie coraz wię-
cej takich transportów nielegalnych zo-
staje zdemaskowanych i  zatrzymanych. 
Problem w tym, że nie wiadomo co z  ich 
zawartością zrobić. W  połowie września 
pod Sieradzem policja udaremniła akcję 
pozbycia się prawie 100 ton odpadów. 
Nielegalne śmieci przywieziono w  nocy 
czterema tirami. Miały trafić na teren wy-
robiska po dawnej żwirowni w Małkowie. 
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Kierowcy nie posiadali wymaganych do-
kumentów. Udało się jednak w tym przy-
padku namierzyć zleceniodawcę transpor-
tu. Najczęściej jednak funkcjonariuszom 
trudno ustalić właściciela nielegalnego 
ładunku. Wówczas odpadami pochodzą-
cymi z nielegalnego transportu musi zająć 
się samorząd, organizując dla nich parking 
na przeczekanie. To przedsięwzięcie jest 
dość kosztowne. Nowe przepisy nakładają 
na samorządy konkretne wymagania odno-
śnie specyfiki miejsca parkingowego. M.in. 
plac, na którym gromadzone są odpady 
powinien być wyposażony w  monitoring. 
Często też taki parking trzeba wybudować, 
a samorządom nie tylko że nie przyznano 
dodatkowych środków na ten cel, to też nie 
dysponują wolnymi terenami. 

Co nam zagraża

W  Polsce wymienia się przynajmniej 
54 substancje, które ze względu na swo-
je specyficzne działanie mogą stworzyć 
szczególnie niebezpieczne zagrożenie 
dla ludności i  środowiska w  trakcie awa-
rii. Do najgroźniejszych i najbardziej zna-
nych należą: trichlorek fosforu stosowany 
w syntezie barwników i nawozów fosforo-
wych, dichlorek siarki używany w przemy-
śle cukrowniczym i  syntezie barwników, 
izocyjanian metylu obecny w  syntezie 
insektycydów i  poliuretanów, dinitrofe-
nol stosowany do produkcji pestycydów 
i  barwników, chloroetanol – do produkcji 
tworzyw sztucznych, akrylonitryl – do pro-
dukcji włókien sztucznych, siarkowodór 
– do produkcji gumy oraz w papiernictwie 
i chłodnictwie. Bromek metylu – w chłod-
nictwie oraz stosowany jako środek me-
tylujący, tlenek etylenu – do produkcji in-
sektycydów, fluorowodór używany przy 
obróbce szkła i  w  petrochemii, cyjano-
wodór – do produkcji barwników i  stali. 
Cysternami przez miasta przewożone są 
tysiące litrów chloru – środek dezynfeku-
jący i odkażający, stosowany przy uzdat-
nianiu wody oraz transportuje amoniak 
używany w  syntezie nawozów, tworzyw 
sztucznych i  w  chłodnictwie. Zakładając 

wypadek, że jedna z  cystern zostałaby 
uszkodzona, to wydobywający się z  niej 
chlor skaziłby powietrze w  promieniu 20 
km. W  przypadku amoniaku zasięg był-
by mniejszy – do kilometra, ale bardzo 
groźny dla ludzi i środowiska. Fosgen zaś 
wydziela się przy spalaniu wielu tworzyw 
sztucznych, ciągle niestety stosowanych 
w polskim budownictwie.

Na terenie Polski znajduje się ok. 3500 
zakładów przemysłowych zagrażających 
środowisku, a spośród nich 100 zakładów 
stwarzających największe zagrożenie. Dla 
przykładu, w  rejonie gminy Inowrocław 
i  w  gminach ościennych usytuowanych 
jest kilkanaście spośród tych stu zakładów 
o wysokim współczynniku zagrożenia tok-
sycznego. Przez teren gminy Inowrocław 
przebiega trasa, którą przewozi się tok-
syczne środki przemysłowe cysternami, 
także duże ilości paliw, olejów napędo-
wych oraz „kożuchów”, czyli odpadów po-
rafineryjnych. Systematycznie rejestruje 
się w  Polsce przypadki miejscowych za-
grożeń chemiczno-ekologicznych, będą-
cych wynikiem nieprzestrzegania zasad 
obowiązujących w drogowym transporcie 
towarów niebezpiecznych.

Najwięcej toksycznych środków prze-
mysłowych przewozi się w  okolicach 
Łodzi, Trójmiasta, Tarnowa, Bydgoszczy, 
Kielc i Czechowic-Dziedzic. W ciągu doby 
przejeżdża ulicami dużych miast około 
40 ładunków samochodowych z  niebez-
piecznymi substancjami. Do obszarów 
o największym prawdopodobieństwie wy-
padku w  transporcie drogowym z  udzia-
łem ładunków niebezpiecznych zalicza 
się województwa: śląskie, małopolskie, 
dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-
-pomorskie, podkarpackie oraz podlaskie. 
Wynika to m.in. z  umiejscowienia w  ich 
pobliżu zakładów chemicznych oraz szla-
ków drogowych o dużym natężeniu ruchu.

W Polsce transport drogowy ładunków 
niebezpiecznych jest głównym sposo-
bem transportu i stanowi ok. 81% ogólnej 
liczby przewozów, a dotyczy szczególnie 
aglomeracji miejskich. 

Krystyna Forowicz
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W październiku odbyła się 
konferencja „Gospodarka 
odpadami – czas na rady-

kalne zmiany” zorganizowana przez 
Stowarzyszenie „Polski Recykling”. 
Otwierając konferencję Szymon 
Dziak-Czekan ze Stowarzyszenia 
podkreślał, że w związku z bardzo 
trudną sytuacją branży, noweliza-
cją ustawy o odpadach, jak również 
ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji 
Ochrony Środowiska Stowarzyszenie 
przygotowało wspólnie z PwC raport 
zawierający nową koncepcję systemu 
gospodarki odpadami.

– Proces recyklingu jest niezbędnym 
elementem budowania gospodarki cyr-
kulacyjnej w Europie. Zastępując surow-
ce naturalne – wtórnymi, realizuje się 
założenia zasobooszczędnej gospodarki 
niskoemisyjnej, wspierając zrównowa-
żony rozwój kraju – podkreślił Szymon 
Dziak-Czekan i dodał: – Z informacji GUS 
wynika, że sposób zbiórki odpadów ma 
decydujący wpływ na późniejsze ich za-
gospodarowanie. W 2016 roku tylko 4% 
odpadów zebranych selektywnie trafiło 
na składowiska, a 63% zostało podda-
nych recyklingowi. W przypadku odpadów 
zmieszanych proporcje były odwrotne – 
56% odpadów trafiło do składowania, a 
tylko 15% objęto recyklingiem.

Nowością zaproponowaną w ra-
porcie jest stworzenie Funduszu 
Opakowaniowego, który będzie fundu-
szem celowym tworzonym z opłat opako-
waniowych wnoszonych przez podmioty 
wprowadzające opakowania na rynek.

– Wyłącznym przeznaczeniem 
Funduszu będzie finansowanie nowe-
go systemu gospodarowania odpada-
mi opakowaniowymi. Za każdy kilogram 
odpadów danego rodzaju oddanych do 

CZAs
NA rAdYkALNE ZMiANY

przetworzenia zwracana będzie kwota 
wskazana przez Ministerstwo Środowiska. 
Działalność Funduszu powinna być w ca-
łości finansowana z opłat opakowanio-
wych i będzie on podmiotem powiązanym 
i nadzorowanym przez instytucje publicz-
ne. Może być instytucją quasi-prywatną, 
jedynie nadzorowaną przez władzę pu-
bliczną – powiedział Adam Piłat z PwC.

Adam Piłat podkreślał też, że stwo-
rzenie odpowiednich instrumentów po-
datkowo-fiskalnych, które byłyby w stanie 
stymulować popyt na surowce wtórne jest 
jednym z warunków realizacji idei gospo-
darki o obiegu zamkniętym.

W raporcie przedstawiono też mocne 
strony tego rozwiązania, takie jak: samo-
finansowanie systemu, pozostanie na ryn-
ku wszystkich podmiotów, wykorzystanie 
mechanizmów rynkowych i transparent-
ność systemu. 

Z kolei słabe strony to skompliko-
wany proces ustalania opłat opako-
waniowych i kwot zwrotu z Funduszu 
Opakowaniowego.

Zdaniem twórców raportu ten system 
pozwala na bardziej sprawiedliwą dystry-
bucję środków i obniżenie obciążeń dla 
mieszkańców gmin, a także wzrost po-
ziomów recyklingu i odzysku. Trudnością 
może być konieczność akceptacji no-
wych ról przez podmioty zaangażowane 
w system oraz niedoszacowanie kosztów 
działania systemu skutkujące zbyt niskimi 
stawkami.

W raporcie znalazły się też przykłady 
rozwiązań z innych krajów unijnych i tak 
np. we Włoszech funkcjonuje Krajowe 
Konsorcjum Odzysku i Recyklingu 
Opakowań – prywatna organizacja non 
profit, która zrzesza podmioty wprowa-
dzające opakowania na rynek. Wpłaty 
wnoszone przez członków zależą od ilo-
ści i rodzaju opakowań wprowadzonych 
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przez nich na rynek. Zgromadzone środki 
trafiają do gmin i są wykorzystywane jako 
wsparcie systemu selektywnej zbiórki i 
przetworzenia odpadów. Na podobnych 
zasadach funkcjonuje system francuski, 
gdzie kluczową rolę w systemie odgrywa 
spółka CITEO, która działa na podstawie 
porozumienia zawartego z rządem, a jej 
głównym zadaniem jest pobieranie opłat i 
przekazywanie ich na działalność środo-
wiskową. Za selektywną zbiórkę odpadów 
w Walii odpowiedzialne są gminy. Istnieją 
dwa sposoby zbiórki – odbiór za opłatą 
spod domu oraz forma darmowa, pole-
gająca na przywiezieniu śmieci do punktu 
odbioru. 

Aby obniżyć koszty środowiskowe 
selektywnej zbiórki odpadów, w Wielkiej 
Brytanii wprowadza się różowe worki 
wielokrotnego użytku, służące do zbiórki 
plastikowych odpadów. Na worku należy 
zapisać swój adres, co gwarantuje jego 
powrót do właściciela. Po udanych pró-
bach trwających dwa lata, system ten 
zaczęto stosować szerzej. Do różowych 
worków nie wolno wrzucać mniejszych 
worków foliowych, ponieważ odbiorca 
(turecka firma) przyjmuje tylko odpady 
wstępnie posortowane. Aby zmniejszyć 

ilość odpadów, organizowane są różne 
akcje, np. refundacja kosztu zakupu tetro-
wych pieluszek (100 funtów), które nadają 
się do wielokrotnego użytku.

Podczas konferencji Izabela Szadura 
z GIOŚ przedstawiła zmiany sposo-
bu realizacji Państwowego Monitoringu 
Środowiska. 

Inspektorzy będą mieli m.in. prawo do 
kontroli interwencyjnych rozpoczynają-
cych się tylko po okazaniu legitymacji służ-
bowej potwierdzającej tożsamość i upraw-
nienia inspektora do jej wykonania. Dla 
inspektorów ochrony środowiska wprowa-
dzono pracę w systemie zmianowym, co 
daje możliwość wykonywania kontroli w 
systemie całodobowym, również w porze 
nocnej. Kontrole interwencyjne i pozapla-
nowe będą przeprowadzane bez wcze-
śniejszego zawiadomienia podmiotu o 
zamiarze jej przeprowadzenia (obowiązek 
powiadamiania z 7-dniowym wyprzedze-
niem – dla kontroli planowanych).

– Mamy możliwość prowadzenia na te-
renie całego kraju kontroli inicjowanych z 
poziomu Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska przez wyspecjalizowane ze-
społy kontrolne złożone z inspektorów 
z różnych terytorialnie wojewódzkich in-
spektoratów ochrony środowiska – w 
obszarach nielegalnych działań obejmu-
jących obszar kilku województw tzw. kon-
troli krzyżowych (równoczesnej kontroli 
kilku podmiotów zaangażowanych np. w 
nielegalny proceder działających na te-
renie kilku województw) – powiedziała 
Izabela Szadura. 

Przedstawicielka GIOŚ podkreślała 
też, że inspekcja może wystąpić o po-
moc podczas przeprowadzania kontroli 
np. do Policji, Straży Pożarnej Inspekcji 
Weterynaryjnej i innych organów, które nie 
mogą odmówić udzielenia pomocy.

Podczas konferencji rozmawiano o 
problemach branży recyklingu, o niewła-
ściwie segregowanych odpadach i o ni-
skiej jakości surowców trafiających do 
recyklingu. Zastanawiano się nad sposo-
bami poprawy tej sytuacji. 

A.Z.
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Podsumowaniu projektu ECO-
MIASTO 2018 towarzyszyła 
konferencja, podczas której roz-

mawiano o rozwoju miast, o możliwo-
ściach i ograniczeniach tego rozwoju. 
Szczególnie wiele miejsca poświę-
cono tematowi gospodarki o  obiegu 
zamkniętym. 

Sławomir Mazurek, podsekretarz 
stanu w  Ministerstwie Środowiska, pod-
kreślał, że dla Ministerstwa Środowiska 
tak samo ważna jak działania na rzecz 
ochrony klimatu jest gospodarka o obiegu 

GoZ wYMUsi
wiELE dZiAŁAŃ

zamkniętym. Jest to wielkie wyzwanie, 
wielka zmiana, która ma spowodować, że 
będziemy bardziej efektywni w  wykorzy-
staniu zasobów, które mamy. Przypomniał 
też, że wspólnie z pięcioma gminami mini-
sterstwo realizuje pilotażowy projekt zwią-
zany z gospodarką o obiegu zamkniętym, 
którego celem jest szukanie i  testowanie 
różnych rozwiązań.

– Miasta muszą jeszcze lepiej segre-
gować odpady na określone frakcje ma-
teriałowe, tak aby stawały się one surow-
cami. Jest to duże wyzwanie szczególnie 
dla tych największych miast. W  mniej-

szych ośrodkach mieszkań-
com łatwiej jest w  garażu 
czy altance zorganizować 
sobie kompostownik i  usta-
wić worki na poszczególne 
frakcje, tak aby można było 
je w  określonym momencie 
przekazać dalej. Problemy 
pojawiają się gdy mieszka-
my w  dużym bloku i  odpo-
wiednia selektywna zbiórka 
wymaga większego wysiłku 
– mówił wiceminister. 

Wiceminister podkreślał 
też, że w  mieście musi być 
bardzo dużo pojemników 
lub separatorów na odpady, 
tak aby mieszkaniec mógł 
w  łatwy sposób pozbyć 
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się opakowania. Wskazywał też na rolę 
NGO-sów, które mogą wspierać miasta, 
a za przykład podał warszawskie bulwary, 
gdzie jeszcze niedawno było bardzo dużo 
szklanych i plastikowych butelek, a  teraz 
trafiają do recyklingu. 

– Oczywiście bardzo ważna jest też 
edukacja i  informacja jak prawidłowo se-
gregować odpady, jak nie marnować za-
sobów, żywności itp. Ważne, aby w spo-
łeczeństwie wypracować odpowiednie 
nawyki w codziennym życiu – dodał wice-
minister Mazurek.

Sesje poświęcone gospodarce o obiegu 
zamkniętym skupiały się na roli lokalnych 
samorządów i  biznesu w  usprawnieniu 
systemu odzyskiwania i  przetwarzania od-
padów. Zostały zaprezentowane inicjatywy, 
dzięki którym wyrzucane przez nas produkty 
i opakowania przestają być traktowane jako 
odpady, a  zaczynają być cennym surow-
cem, którego wydobycie przynosi firmom 
oszczędności, samorządom – renomę, 
mieszkańcom zaś – poprawę jakości życia.

W obliczu wyzwań związanych z pozio-
mami recyklingu, które będziemy musieli 
osiągnąć, niezwykle ważne jest skuteczne 
wyselekcjonowanie cennych surowców 
ze strumienia odpadowego, w tym odpo-
wiedniej jakości bioodpadów. Nie ulega 
wątpliwości, że przyjęte przez Polskę zo-
bowiązania wymagają uporządkowanego, 
skoordynowanego i zaplanowanego dzia-
łania. Największe wyzwania środowisko-
we koncentrują się w miastach, nie inaczej 

jest w przypadku zbiórki odpadów. Liczne 
biura, restauracje, obiekty turystyczne, lo-
kale usługowe, jak również skoncentrowa-
na na niewielkiej przestrzeni znaczna licz-
ba mieszkańców sprawiają, że problem 
zbiórki odpadów w  obszarach miejskich 
ma charakter szczególny.

W  gospodarce o  obiegu zamkniętym 
ważną rolę odgrywa także rozszerzona od-
powiedzialność producenta. Zapisy zwią-
zane z tym tematem znalazły się w opubli-
kowanym w czerwcu 2018 roku pakiecie 
dyrektyw związanych z  tematem gospo-
darki o obiegu zamkniętym. Rozszerzona 
odpowiedzialność producenta już wkrótce 
zmieniać będzie obraz funkcjonowania 
polskich gmin w zakresie gospodarki od-
padowo-surowcowej. Jest to szczególnie 
istotne w  kontekście wymagających ce-
lów recyklingowych postawionych przed 
państwami członkowskimi przez Unię 
Europejską. Nowe podejście do odpowie-
dzialności producentów za powstające 
odpady opakowaniowe może w znaczący 
sposób odciążyć finansowo gminy, a dzię-
ki temu również ich mieszkańców.

– ROP jest narzędziem rozwijającym ja-
kość selektywnej zbiórki, oczywiście przy za-
łożeniu, że ilość jest także ważna. Ma sprzy-
jać lepszej i  czystszej selektywnej zbiórce, 
wspierać gminy, które odpowiadają za ja-
kość odpadów – powiedziała Magdalena 
Dziczek ze Szkoły Głównej Handlowej.

Magdalena Dziczek podkreśla-
ła też, że system komunalny i  system 
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opakowaniowy nie widzą się i  brakuje 
między nimi synergii, można powiedzieć, 
że funkcjonują odrębnie. 

– Trzeba stworzyć taki system, aby 
z  jednej strony gminy prowadziły bar-
dziej efektywną gospodarkę odpadami, 
a z drugiej wprowadzający mogli skutecz-
nie realizować swoje obowiązki – dodała 
Magdalena Dziczek.

Aby wprowadzający 
mogli faktycznie osiągać 
narzucone przez prawo 
poziomy zbiórki swo-
ich zużytych opakowań, 
niewątpliwie powinni się 
przyjrzeć tym opakowa-
niom. Właściwie zapro-
jektowane opakowanie 
(ekoprojektowanie) może 
być metodą na ogranicza-
nie ilości odpadów. 

Marta Krawczyk 
z  Rekopolu mówiła o  ko-
nieczności takiego pro-
jektowania opakowań, by 
nie były tylko ładne i funk-
cjonalne, ale ponadto 
nadawały się do recyklin-
gu i  ponownie trafiały do 
obiegu.

Ekoprojektowanie jest 
jednym ze środków, któ-
re umożliwiają wdrażanie celów GOZ. 
Komisja Europejska podkreśla, że 80% 
wszystkich przypadków negatywnego od-
działywania na środowisko przez produk-
ty pojawia się już na etapie projektowania 
tych produktów. Ma to szczególne zasto-
sowanie w  przypadku sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego, ale także w przy-
padku opakowań.

– Surowce wykorzystywane do pro-
dukcji opakowań powinny pochodzić ze 
zrównoważonych zasobów, a  produkty 
muszą być projektowane w sposób prze-
widujący ich ponowne użycie oraz recy-
kling – mówiła.

W  naszym prawie już obecnie są 
zawarte przepisy określające wyma-
gania, jakie musi spełniać opakowanie 

(zawartość metali ciężkich, gabaryty 
w stosunku do produktu, który nie może 
być „nadmiernie” opakowany, przydat-
ność do wielokrotnego użycia – jeśli to 
możliwe – lub do jednej z  form odzysku 
z priorytetem recyklingu). Przedsiębiorcy 
muszą przeprowadzić proces badawczy 
produkowanych przez siebie opakowań, 
aby stwierdzić ich zgodność z normą PN-

EN13430:2007, która określa, jakie wy-
magania muszą być spełnione, aby opa-
kowanie mogło być uznane za nadające 
się do recyklingu. Zgodnie z obowiązują-
cym prawem nie można wprowadzać do 
produkcji opakowań, które nie spełniają 
tych kryteriów. Grozi za to kara od 5 do 
30 tys. złotych.

– Opakowanie musi spełniać funkcje 
ochronne, marketingowe, logistyczne, 
informacyjne, ekologiczne i  oczywiście 
użytkowe. Na to nakładają się trendy spo-
łeczne, oczekiwania klienta – informowała 
Marta Krawczyk.

W  opakowania opakowuje się coraz 
mniejsze produkty. W  roku 2020 liczba 
1–2-osobowych gospodarstw domo-
wych ma wynieść ok. 70%, średni czas 
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zakupów to 20 minut. 70% decyzji zaku-
powych odbywa się przed półką sklepową 
i opakowanie ma zachęcić konsumenta do 
jak najszybszej decyzji. 

– Niektórzy producenci odchodzą 
od opakowań z  tworzyw sztucznych 
na rzecz szklanych. Dzisiaj są to raczej 
działania niszowe, ale zapewne będą 
się rozwijać, podobnie jak zastępowa-
nie kapsli nakrętkami. Jest też grupa 
odbiorców, która oczekuje, żeby opa-
kowanie było proste, zaprojektowane 
z  materiałów naturalnych (len, baweł-
na, ceramika). Takie opakowania są 
wprawdzie ekologiczne, ale nie ma ich 
wyodrębnionych w  systemie selektyw-
nej zbiórki odpadów opakowaniowych, 
a więc nie są poddawane recyklingowi, 
a  odpady ceramiczne stanowią wręcz 
szkodliwą dyskwalifikującą domieszkę, 
jeśli trafią do stłuczki szklanej – mówiła 
Marta Krawczyk.

Często trudno jest pogodzić ocze-
kiwania konsumentów z  wymogami 
ochrony środowiska czy marketingu, 
przy czym ważne jest, aby opakowa-
nie jak najbardziej przedłużało trwałość 
produktu spożywczego. Trzeba brać 
pod uwagę dostępne dziś technologie 
recyklingu. Nie są przyjmowane do re-
cyklingu PET-y kolorowe (np. po ket-
chupie), mogą trafić jedynie do spala-
nia. Recyklerzy nie przyjmują też, albo 
przyjmują z  dużą niechęcią, opakowa-
nia z wąskimi szyjkami, z których trudno 
pozbyć się resztek żywności, butelki ze 
sleewami (naklejkami termokurczliwy-
mi), z  naklejkami mocowanymi dużą 
ilością kleju, aerozoli, opakowań z  na-
krętkami i  zamknięciami kabłąkowymi, 
które powodują, że obrączki pozostają 
na butelce, opakowań metalizowanych, 
czarnych – dotyczy to zarówno szkła, 
jak i opakowań typu PET, folii natryska-
nych z  aluminium. Jak powinno więc 
wyglądać idealne opakowanie?

Wyliczała: – Powinno być łatwe do 
opróżnienia, nadające się do wielokrotnego 

użytku, złożone z kompatybilnych polime-
rów, niezawierające niekorzystnych połą-
czeń materiałowych, niezawierające ele-
mentów utrudniających recykling (klejów, 
lakierów, wypełniaczy, dodatków, powłok).

Podczas konferencji mogliśmy zapo-
znać się z  czeskimi rozwiązaniami, które 
przedstawił Lukaś Grolmus z  EKO-
KOM. Najważniejszym motywem wystą-
pienia czeskiego prelegenta była edu-
kacja i  to nie tylko ta dotycząca dzieci 
i młodzieży, ale także mieszkańców gmin 
i miasteczek, a przede wszystkim urzędni-
ków samorządowych wszystkich szczebli. 
Pokazywał prostą zależność między do-
brze zorganizowaną edukacją a pozioma-
mi selektywnej zbiórki. 

Katarzyna Błachowicz z  Klastra 
Gospodarki Odpadowej i Recyklingu pod-
kreślała, że GOZ nie ogranicza się wyłącz-
nie do określonych materiałów lub sekto-
rów. Stanowi zmianę systemową, która 
ma wpływ na całą gospodarkę i  dotyczy 
wszystkich produktów i  usług. Za szcze-
gólnie istotny w  GOZ dotyczącej gospo-
darki odpadami uznała recykling.

– Nie da się uciec od recyklingu 
w GOZ, recykling to dobry kierunek, dzięki 
któremu surowiec wraca. Niestety nie da 
się zebranego szkła, plastiku czy makula-
tury w 100% poddać recyklingowi, tu też 
powstaje odpad – powiedziała Katarzyna 
Błachowicz.

Postulowała stworzenie takiego sys-
temu dla wprowadzających, aby firmy, 
których opakowania łatwo można poddać 
recyklingowi ponosiły trochę niższe koszty 
niż te, które nie zwracają uwagi na ekolo-
giczność opakowania.

Gospodarka o  obiegu zamkniętym to 
ogromne wyzwanie dla wszystkich gmin, 
producentów, recyklerów, i  wreszcie 
mieszkańców. Musimy to sobie wszyscy 
uświadomić, a w tym może pomóc profe-
sjonalnie prowadzona edukacja.

Aldona Zyśk
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Jeśli ktoś po rozebraniu drew-
nianej szopy zbija z  desek np. 
skrzynki na balkon, nie robi nic 

innego niż realizuje element gospo-
darki obiegu zamkniętego. Zasada 
jest prosta: gdy jakiś produkt koń-
czy swój żywot, należy go, w  miarę 
możliwości, użyć ponownie. Tak na-
prawdę chodzi bowiem o  oszczęd-
ność zasobów naszej planety i ogra-
niczenie emisji gazów cieplarnianych 
powstających w  trakcie procesu 
produkcyjnego.

Oczywiście na skalę makroekono-
miczną realizacja gospodarki cyrkularnej 
jest znacznie bardziej skomplikowana 
niż w  pojedynczym gospodarstwie do-
mowym, gdy powtórnie wykorzystujemy 
drewno czy metal. Ścierają się przynaj-
mniej trzy racje, które należy pogodzić: 
konieczność zachowania kurczących się 
zasobów naturalnych, wymuszany przez 
gospodarkę światową wzrost produkcji 
oraz przyzwyczajenia konsumentów. Nie 
będzie to łatwe zadanie, ale trzeba się 
z nim mierzyć już dziś. Kluczowe bogac-
twa naturalne, takie jak gaz, węgiel czy 
ropa coraz bardziej się kurczą. Za 50–100 
lat może już ich nie być.

Dla rolnika to nie nowość

Kiedyś w rolnictwie obowiązywała za-
sada: to, co zebrałeś z pola, oddaj w roku 
przyszłym w formie nawozu. Nic nie powin-
no się zmarnować. Było to jednak możliwe 
wówczas, gdy produkcja rolnicza opierała 
się na modelu tradycyjnym. Tradycyjne 
rolnictwo (dziś często utożsamiane z eko-
logicznym) wciąż w  Polsce funkcjonuje, 

BLAski i CiENiE 
GosPodArki

o oBiEGU ZAMkNiĘTYM
ale rzecz jasna nie jest w stanie zaspokoić 
potrzeb żywnościowych kraju. 

– Wiele lat temu okazało się, że jest za 
mało żywności, że to, co rolnictwo produ-
kuje nie wystarcza na pokrycie potrzeb. 
Zaczęto się zastanawiać w  jaki sposób 
zwiększyć plony. W  sukurs przyszły na-
wozy sztuczne. Dzięki nawozom produk-
cyjność z  pola zwiększyła się o  200%. 
Ale po latach widzimy, że nie była to naj-
właściwsza droga – mówi dr hab. Jerzy 
Kozyra z Zakładu Biogospodarki i Analiz 
Systemowych IUNG – PIB w Puławach. 

Okazuje się, że mimo stosowania na-
wozów, żywności jest wciąż zbyt mało. 
Nie można już zintensyfikować produkcyj-
ności z pola. Od kilku lat nie ma przyrostu 
plonu z hektara. Same nawozy przestały 
wystarczać, bo z gleby uciekło do atmos-
fery około 30% zasobów węgla. Zaczęto 
głośno mówić o  globalnym ociepleniu 
i wskazywać na rolnictwo jako na jednego 
z winowajców. Co na to nauki rolnicze?

– Zaczęliśmy pracować nad możliwy-
mi sposobami ograniczenia wzrostu emisji 
CO2 do atmosfery. Jeszcze kilka lat temu 
popularnym trendem była ekoenergia pro-
dukowana z  roślin energetycznych. Ale 
i  to nie zdało egzaminu, Okazało się, że 
do produkcji roślin energetycznych rów-
nież potrzebujemy nawozów. A 60% emi-
sji dwutlenku węgla z  rolnictwa pochodzi 
z wykorzystywania nawozów na polu, zaś 
20% powstaje przy produkcji nawozów. 
Doszliśmy więc do wniosku, że tak czy 
inaczej od nawozów nie uciekniemy. Tyle 
tylko, że obecnie pracujemy nad znacznie 
lepszym wykorzystaniem nawozów niż do 
tej pory, uwzględniając elementy gospo-
darki cyrkularnej. A  same nawozy też są 
inne niż kiedyś – mówi Jerzy Kozyra.
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Inteligentne nawozy jak indywidualna 
dieta

W  tej dziedzinie IUNG – PIB współ-
pracuje z  puławskim Instytutem Nowych 
Syntez Chemicznych. Jeśli chodzi o  go-
spodarkę obiegu zamkniętego realizowa-
nych jest kilka działań, m.in. prace nad 
produkcją tzw. inteligentnych nawozów 
oraz nad tworzywami biodegradowalnymi, 
rozumianymi nie tylko jako popularne folie 
opakowaniowe, ale takimi, które mogą być 
wykorzystywane w produkcji nawozów.

– Inteligentne nawozy to takie, których 
składniki pokarmowe są wykorzystywane 
w zależności od potrzeb rośliny. Dietetycy 
potrafią stworzyć dietę dostosowaną 
do indywidualnych potrzeb człowieka. 
Analogicznie pracujemy nad tym w  sto-
sunku do nawozów i roślin. Ponadto przed-
miotem naszych badań w  tym obszarze 
jest wykorzystywanie pozostałości części 
produktu roślinnego do dalszego łańcu-
cha pokarmowego – mówi prof. dr hab. 
Janusz Igras, dyrektor Instytutu Nowych 
Syntez Chemicznych w Puławach.

W  ramach badań nad nowymi strate-
giami biogospodarki (w  tym nad aspek-
tami gospodarki o  obiegu zamkniętym) 
IUNG – PIB od kilku lat realizuje projekt 
BioEcon. Są to badania nad innowacyj-
ną i  zrównoważoną intensyfikacją zinte-
growanych systemów produkcji na cele 
żywnościowe i nieżywnościowe (IFNS) dla 
rozwoju agroekosystemów odpornych na 
zmiany klimatu. Jednym z celów projektu 
jest ocena wydajności wykorzystania za-
sobów oraz zaprojektowania innowacyj-
nych i opłacalnych systemów IFNS w celu 
optymalizacji produktywności.

– Zanim któreś z  naszych rozwiązań 
zaproponujemy czy to rządowi, czy rolni-
kom, zawsze wcześniej staramy się poli-
czyć ile to powoduje emisji do atmosfery, 
jakie są korzyści dla środowiska, a  także 
ile to kosztuje – mówi dr Kozyra.

W  sukurs naukom rolniczym idzie fo-
tonika, określana mianem nauki przyszło-
ści. Fotonika znajduje lub wkrótce znaj-
dzie zastosowanie w  takich dziedzinach 

jak m.in. transport, obronność, energetyka 
niskoemisyjna, ale również w  nowocze-
snej produkcji żywności wysokiej jako-
ści, opartej na biotechnologii. Niedawno 
Zarząd Województwa Lubelskiego podpisał 
z  Narodowym Centrum Badań i  Rozwoju 
umowę na wspólną realizację przedsię-
wzięcia pn. Lubelska Wyżyna Technologii 
Fotonicznych, którego celem jest rozwój fo-
toniki. Na badania przeznaczono 100 mln zł. 

– Zainteresowanie biogospodarką nie 
jest przypadkowe, bo jest to jedna z na-
szych regionalnych specjalizacji. Fotonika 
może znacząco przyspieszyć rozwój ba-
dań naukowych w  tej dziedzinie, które 
przełożą się na konkretne rozwiązania. 
Przykładem innowacyjnego wykorzysta-
nia fotoniki jest automatyczny monitoring 
zasiewów pod kątem stosowania środ-
ków ochrony roślin czy też wykorzysta-
nie czujników światłowodowych przy wa-
rzeniu piwa i  serów – wylicza Mariusz 
Bobel, koordynator operacyjny Lubelskiej 
Wyżyny Technologii Fotonicznych ze stro-
ny Województwa Lubelskiego. 

Wolimy mieć niż użytkować

Wydawałoby się, że nie ma większych 
przeszkód, żeby gospodarka cyrkularna 
była stosowana na szeroką skalę zarówno 
przez przedsiębiorców, jak i zwykłych kon-
sumentów. W  oczekiwaniu na rozwiąza-
nia, które wypracuje nauka, można byłoby 
już dziś wprowadzać w  życie najbardziej 
podstawowe elementy GOZ. I  owszem, 
robi się to, ale z dużymi oporami.

– W ujęciu makroekonomicznym spra-
wa wcale nie jest taka prosta. Chociaż 
gospodarka obiegu zamkniętego nie jest 
w ekonomii nowością, to jednak na dzień 
dzisiejszy wciąż nie ma sprawdzonych 
modeli ekonomicznych, które dobrze de-
finiowałyby GOZ i  pokazywałyby wpływ 
gospodarki cyrkularnej na przebieg redy-
strybucji dochodów przy pojawieniu się 
nowych rynków gospodarki. Mało tego: 
we Francji pojawiły się głosy krytyczne, iż 
nie da się oddzielić rozwoju gospodarcze-
go, generowanego przez wzrost produkcji 
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od zużycia energii – tłumaczy dr hab. 
Tomasz Kijek, profesor nadzwyczajny 
UMCS w  Lublinie z  Katedry Zarządzania 
Jakością i Wiedzą.

Kolejnym problemem, wcale nie takim 
błahym, jak pozornie się wydaje, są konsu-
menci. A ściślej: ich przyzwyczajenia i prefe-
rencje w zakresie posiadania i użytkowania 
dóbr. Mówi się, że przyzwyczajenie to dru-
ga natura człowieka i coś w tym musi być. 
Z  licznych badań rynku konsumenckiego 
w  Polsce wynika, że zdecydowanie woli-
my posiadać coś na własność niż czasowo 
użytkować daną rzecz. Nawet jeśli własne 
oznacza droższe, a bywa, że i gorsze. 

Nie jest to żadnym odkryciem. Jeśli ku-
pimy samochód, to mamy świadomość, że 
jest on nasz i tylko nasz. Możemy się nim 
pochwalić przed rodziną lub sąsiadem. 
A jak się pochwalić, gdy auto nie zostało 
kupione, lecz użyczone przez jakąś firmę 
lub instytucję? Specjaliści są zdania, że 
przy wprowadzaniu GOZ, zmiana nawy-
ków konsumenckich, nierzadko zupełnie 
nieracjonalnych i niekorzystnych dla kon-
sumenta, będzie jednym z  najtrudniej-
szych zadań.

A byłby taki piękny Bentley...

Skoro o  samochodach mowa, to 
z  wyliczeń warszawskiej firmy Venturis 
HoReCa, która zajmuje się redukcją mar-
notrawstwa jedzenia w  hotelach, restau-
racjach i  cateringu, wynika, że właściciel 
pewnego stołecznego hotelu w ciągu roku 
wyrzucił na śmietnik produkty żywnościo-
we o wartości ok. 1,5 mln zł. Za tę kwotę 
mógłby kupić nowego Bentleya.

– Ten przykład, dodatkowo wzmocnio-
ny zdjęciem auta, często przedstawiam 
podczas prezentacji. Lepiej działa na wy-
obraźnię i  być może bardziej skłania do 
refleksji niż rząd liczb – mówi Tomasz 
Szuba, prezes Venturis HoReCa. 

Skala marnotrawstwa jedzenia w  ga-
stronomii, ale także w  gospodarstwach 
domowych jest niewyobrażalna. W  cią-
gu roku marnujemy 38 ton jedzenia. 
Straty jednostkowo niewidoczne idą 

w  setki tysięcy zł. Najczęściej wyrzuca-
na jest wysoko przetworzona żywność. 
System sprzedaży detalicznej i  hurtowej 
jest tak skonstruowany, żebyśmy kupo-
wali jak najwięcej. Klientów kusi się upu-
stami: za dwa masła zapłacisz mniej niż 
za jedno. Sprzedający zyskują, kupujący 
nie zawsze. Często okazuje się, że tego 
drugiego masła już nie jesteśmy w stanie 
skonsumować i wyrzucamy je. W gastro-
nomii zbiorowej jest to zwielokrotnione. 

– Nasza działalność polega na otwie-
raniu oczu i  pokazywaniu skali tego zja-
wiska. Staramy się zmieniać podejście 
restauratorów. W  ujęciu naszej firmy go-
spodarka cyrkularna oznacza, że nie za-
wsze więcej to lepiej i korzystniej – mówi 
Tomasz Szuba. 

Nie chcemy składowisk

Czynnikiem, który być może przyspie-
szy wprowadzanie gospodarki obiegu 
zamkniętego, są składowiska odpadów. 
Każdy produkt: samochód, pralka, mebel 
ma swój określony żywot, po upływie któ-
rego dany przedmiot staje się bezużytecz-
ny i trzeba się go pozbyć. A ponieważ pro-
dukujemy i kupujemy coraz więcej, coraz 
więcej też wyrzucamy. 

– W konsekwencji rosną góry odpadów 
na składowiskach. Każdego roku wyrzu-
camy o 20% więcej rzeczy. Składowiska 
nie wyglądają pięknie, śmieci wydzielają 
nieprzyjemne odory. Sytuacja jest dziś 
taka, że nikt już nie chce mieszkać obok 
takich miejsc. Spada wartość działek 
i nieruchomości znajdujących się w po-
bliżu składowisk odpadów, co powoduje 
niekorzystne zjawiska dla całego rynku. 
Myślę, że ten problem, w  połączeniu 
oczywiście ze zjawiskiem wyczerpywa-
nia się zasobów, wymusi stosowanie 
gospodarki o  obiegu zamkniętym. Nie 
potrafię powiedzieć kiedy to nastąpi, 
ale proces ten wydaje się nieuchronny – 
mówi Witold Chemperek, wiceprezes 
Polskiej Korporacji Recyklingu Sp. z o.o.

Mariusz Gadomski
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Rok 2018 jest szczególnie ważny 
dla francuskiej firmy Chimirec, 
która obchodzi 60 lat istnienia. 

W Polsce ten jubileusz jest podwójny, 
bo Chimirec Polska świętuje swoje 
15-lecie. Z tej okazji do Rembertowa, 
gdzie znajduje się zakład, przyjechało 
bardzo wielu gości, wśród nich Jean 
Fixot, prezes Grupy Chimirec, który 
wspominał początki działalności firmy.

– Chimirec to firma rodzinna, zało-
żona w 1958 roku. Tak więc można po-
wiedzieć, że urodziłem się już mając za-
wód. Przeszedłem przez 
wszystkie szczeble kariery 
w firmie. Wprawdzie byłem 
z wykształcenia księgo-
wym, ale ojciec powiedział, 
że nie potrzebuje kolejne-
go księgowego, a kierowcy 
ciężarówki. Wtedy przedsię-
biorstwo zatrudniało tylko 
kilku pracowników. Zrobiłem 
więc stosowne prawo jazdy i 
przez 10 lat, począwszy od 
roku 1978 roku, pracowałem 
jako kierowca, magazynier, a 
czasem przedstawiciel han-
dlowy. Absolutnie nie żału-
ję tego okresu. Poznałem 
dokładnie firmę i potrzeby 
naszych klientów, nauczy-
łem się zawodu, zwracając 
szczególną uwagę na jego 
bezpieczeństwo, co bardzo 
przydało mi się później, kiedy już jako 
właściciel rozwijałem działalność grupy 
Chimirec – wspomina Jean Fixot.

Jak podkreślał Jean Fixot zadaniem 
firmy jest zbiórka, segregowanie i odzy-
skiwanie odpadów, co powoduje, że firma 

60 lat istnienia firmy Chimirec

BEZPiECZEŃsTwo 
LUdZi i środowiskA

przyczynia się do rozwoju gospodarki o 
obiegu zamkniętym. 

Na samym początku przedsiębior-
stwo specjalizowało się w zbiórce olejów 
przepracowanych z terenu całego kraju, 
później stopniowo zaczęto zajmować się 
zbiórką i przygotowaniem do recyklingu i 
odzysku innych odpadów pochodzących 
głównie z warsztatów samochodowych, 
takich jak filtry, ciecze chłodzące, opako-
wania plastikowe po środkach chemicz-
nych, a także produkcją paliwa alternatyw-
nego dla cementowni, na bazie odpadów 
niebezpiecznych.

– 35 zakładów należących do gru-
py Chimirec odbiera rocznie ponad 300 
tys. ton odpadów niebezpiecznych od 
ponad 45 tys. klientów. Zatrudniamy 
1200 pracowników. Oprócz 2 zakładów 
w Polsce jesteśmy także w Kanadzie, 

Podczas zwiedzania zakładu na dłużej za-
trzymujemy się w laboratorium.
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Turcji, budujemy oddział w Maroku i Arabii 
Saudyjskiej – dodał Jean Fixot. 

W Polsce nowoczesny zakład został 
uruchomiony w 2012 roku. Powstał w 
Rembertowie w strefie przemysłowej, na 
terenach zakupionych od Elektrociepłowni 
Kawęczyn. Zlokalizowano tu hale i punkty 
przeładunkowe oraz niezbędną infrastruk-
turę do wstępnego przygotowania odpa-
dów do dalszego transportu, recyklingu i 
odzysku.

Jedną z najważniejszych zasad 
Chimirec jest dbałość o bezpieczeństwo 
ludzi i środowiska, dlatego też na terenie 
zakładu znajduje się 280 czujek przeciw-
pożarowych, są też specja-
listyczne ubrania strażackie 
– pracownicy mogą przystą-
pić do gaszenia pożaru zanim 
przyjedzie straż pożarna.

– Zakład spełnia wszyst-
kie normy ochrony środowi-
ska, jest zabezpieczony przed 
jakąkolwiek awarią. Przede 
wszystkim usytuowany jest 
nieco niżej niż cała reszta tere-
nu, tak by w razie jakichkolwiek 
wycieków nic nie dostało się 
na zewnątrz. Kanalizacja jest 
w obiegu półzamkniętym, za-
nim woda zostanie przesłana 
do oczyszczalni przemysłowej 
badana jest w laboratorium. 
Wody deszczowe są zbierane 

z dachu i używane do mycia pojemników 
– powiedział Laurent Gierczak, dyrektor 
Chimirec Polska. 

Podczas zwiedzania zakładu na dłu-
żej zatrzymujemy się w laboratorium. 
Aby dokonać dokładnej identyfikacji i za-
klasyfikować odpady do odpowiednich 
metod zagospodarowania, pobierane są 
próbki, które trafiają do laboratorium za-
kładu gdzie przeprowadza się analizę. 
Przeprowadzane są np. próby ogniowe 

i reakcyjne, oznacza się 
zawartość wody w od-
padach olejowych i inne 
związki chemiczne.

W laboratorium znaj-
duje się magazyn próbek, 
a także sejf, w którym 
przechowuje się próbki 
substancji szczególnie 
szkodliwych dla zdrowia 
człowieka lub wartościo-
we materiały szlachetne.

W strefie magazyno-
wej widzimy betonowe 
sektory, w których depo-
nowane są m.in. elektro-

nika, gabaryty, tworzywa sztuczne przy-
gotowywane do dalszego przetwarzania. 
Znajduje się tu też magazyn odpadów ła-
twopalnych niebezpiecznych. 

Znajduje się tu też magazyn odpadów łatwopalnych niebezpiecznych.

Odpady płynne odbierane są przepompowywa-
ne do dużych cystern o pojemności 65 m3 każda.
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– Ten magazyn jest cały czas monitoro-
wany, są też umieszczone w nim czujki ja-
kości powietrza i czujki przeciwpożarowe. 
Został on także wyposażony w specjalny 
agregat – w przypadku samozapłonu ist-
nieje możliwość zalania pomieszczenia 
pianą gaśniczą. Magazyn jest też wy-
posażony w bezodpływowy zbiornik. W 
przypadku wycieku jakiejś substancji 
mamy możliwość szybkiego jej usunięcia 
– powiedział Zbigniew Komar, kierownik 
działu handlowego. 

Chimirec Polska traktuje każdy odpad 
indywidualnie, wybierając dla niego opty-
malny proces odzysku bądź unieszkodli-
wienia. Pierwszym etapem w łańcuchu 
zarządzania odpadami jest ich sortowa-
nie. Od jego skuteczności zależy efektyw-
ność odzysku bądź unieszkodliwiania. W 
strefie produkcyjnej, dokąd się następnie 
udajemy, znajdują się instalacje do me-
chanicznego przetwarzania odpadów. 
Tu następuje sortowanie, zagęszczanie 
odpadów, doczyszczanie ich, belowa-
nie, mielenie – w takiej formie trafiają do 
recyklerów.

Odpady przywożone są do zakładu w 
specjalnie przystosowanych do transpor-
tu pojemnikach w samochodach zakła-
du. Odpady płynne odbierane są np. w 

Odpady przywożone są do zakładu w specjalnie przystosowa-
nych do transportu pojemnikach w samochodach zakładu.

200-litrowych beczkach czy w 1000-litro-
wych paleto-pojemnikach i są następnie 
przepompowywane do dużych cystern. 
Jest ich 9, o pojemności 65 m3 każda. Są 
umieszczone w wannie, tak by w przy-
padku rozszczelnienia nic nie wyciekło na 
zewnątrz.

Polski rynek odpadów wciąż rośnie, 
nic więc dziwnego, że firma Chimirec 
przewiduje dynamiczny rozwój w naszym 
kraju. Plany inwestycyjne zakładają budo-
wę kilku nowoczesnych zakładów w róż-
nych lokalizacjach na terenie całej Polski. 
W przyszłości wszystkie z nich otrzymają 
potrójną certyfikację, co jest cechą wspól-
ną zakładów produkcyjnych firmy. 

– Zakładamy dalszy rozwój sieci 
Chimirec na terenie Polski. Chcemy otwo-
rzyć kolejne zakłady, które pozwolą nam 
na większą aktywność w innych woje-
wództwach. Zmniejszając koszty zwią-
zane z transportem staniemy się bardziej 
konkurencyjni na tych rynkach, które są w 
znacznej odległości od naszych, obecnie 
funkcjonujących zakładów. Z drugiej stro-
ny mniej będziemy zanieczyszczać środo-
wisko, bo wiadomo – mniej jeździmy, mniej 
spalamy paliwa, mniej zanieczyszczamy 
środowisko – powiedział Jean Fixot.

Tekst i zdjęcia: Aldona Zyśk
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Już od 1 sierpnia ludzkość żyje na 
ekologiczny kredyt, wykorzystując 
więcej zasobów naturalnych niż 

Ziemia jest w  stanie zapewnić w  ciągu 
roku, a gdyby wszyscy ludzie na świecie 
konsumowali tyle, ile Polacy, Dzień Długu 
Ekologicznego wypadłby… 19 maja. 
Jednocześnie produkujemy ogromną 
ilość odpadów – w Polsce w 2017 r. było 
to 312 kg rocznie na osobę. Jak temu za-
pobiegać? Wiele zmienić mogą działania 
na poziomie lokalnym.

Edukację na temat gospodarki o obiegu 
zamkniętym prowadzą miasta nagrodzo-
ne i wyróżnione w konkursie ECO-MIASTO 
2018. Organizatorami projektu ECO-
MIASTO są Ambasada Francji w  Polsce 
oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa. 
ECO-MIASTO jest realizowane we współ-
pracy z  Renault Polska, SAUR Polska, 
Grupą Saint-Gobain, Ceetrus Polska, Dalkią 
i  TIRU, a  także WSPÓLNIE – Fundacją 
LafargeHolcim.

Nadmiernemu wykorzystaniu zasobów 
naturalnych można przeciwstawić model 

skoŃCZYć 
Z EkoLoGiCZNYM 

dŁUGiEM
gospodarki o obiegu zamkniętym, w którym 
surowce są ponownie wykorzystywane i nic 
się nie marnuje – niezależnie od tego, czy 
chodzi o  jedzenie, materiały takie jak szkło 
albo papier, czy wodę i energię elektryczną.

Choć przejście na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym jest obecnie celem całej Unii 
Europejskiej, to konieczne są działania nie 
tylko na poziomie centralnym, lecz także lo-
kalne. Zapobieganie marnowaniu żywności 
czy prawidłowe segregowanie odpadów to 
zadania dla wszystkich gospodarstw domo-
wych, a  najłatwiej dotrzeć do nich poprzez 
samorząd lokalny. Coraz więcej polskich 
miast prowadzi działania edukacyjne skiero-
wane do mieszkańców oraz wprowadza roz-
wiązania ułatwiające życie zgodnie z zasadą 
zero waste.

Przede wszystkim nie wyrzucać

Recykling to jeszcze za mało, by mówić 
o  gospodarce o  obiegu zamkniętym. Tak 
naprawdę celem nie jest bowiem ponowne 
przetwarzanie odpadów, ale świat, w którym 
nie ma odpadów – są tylko surowce. Dlatego 
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konieczne jest ograniczenie produkcji śmie-
ci. Jak to osiągnąć? Trzeba maksymalnie 
przedłużyć cykl „życia” danego przedmiotu.

Współcześnie zdarza się, że gdy zepsu-
je się jakiś sprzęt, najłatwiej i  najtaniej jest 
zastąpić go nowym. W  ten sposób trzeba 
jednak wciąż produkować kolejne dobra, 
zamiast wykorzystywać te już istniejące. 
Zupełnie odmienne podejście przedstawia 
jednak koncepcja zero waste – chodzi o to, 
żeby naprawiać zamiast wyrzucać. Wiele 
miast stara się wspierać tę ideę. Białystok 
planuje otwarcie bezpłatnych punktów na-
praw. Władze Wołomina chcą zaś uruchomić 
Repair Cafe, czyli miejsce, gdzie nieodpłat-
ną pomoc przy drobnych naprawach będzie 
można uzyskać przy kubku kawy. Na świecie 
istnieje już ponad 1500 takich miejsc.

Drugie życie przedmiotów

A co z przedmiotami, które nie posiada-
ją poważnych wad czy usterek, ale po pro-
stu przestały być potrzebne właścicielowi? 
Urząd Miejski w  Wołominie zaproponował 
mieszkańcom Rzeczyzmianę – punkt wy-
miany ubrań, naczyń, zabawek czy książek 
dla dzieci. Każdy może pozostawić w  nim 
zbędne przedmioty dobrej jakości oraz bez 
opłat zabrać te, z których sam chciałby ko-
rzystać. W  ten sposób zamiast trafiać na 
śmietnik zyskują one drugie życie.

Nawet wtedy, gdy przedmioty nie mogą 
już dalej pełnić swojej funkcji, można je wy-
korzystać w inny sposób. Tak działa upcyc-
ling – proces, w  którym z  potencjalnych 
odpadów powstają produkty o  wyższej, 
często artystycznej wartości. W  Radzyniu 
Podlaskim, który został nagrodzony w kon-
kursie ECO-MIASTO 2018 w  kategorii 
gospodarka o  obiegu zamkniętym, ele-
mentem edukacji ekologicznej jest kon-
kurs dla uczniów „Segreguję, nie marnuję 
– TWORZĘ!”. Uczestnicy wykorzystali stare 
przedmioty do stworzenia swoich dzieł.

Nie marnować żywności

Z danych Banków Żywności wynika, że 
w Polsce co roku marnuje się 9 milionów ton 
żywności. To z  jednej strony problem spo-
łeczny, bo jedzenie wyrzucane przez jednych 

mogłoby wyżywić osoby żyjące w ubóstwie, 
a  z  drugiej strony – problem natury ekolo-
gicznej. Marnowanie żywności jest bowiem 
równoznaczne z marnotrawieniem zasobów 
naturalnych. Jak temu zapobiegać? W mia-
stach mogą powstawać jadłodzielnie, czy-
li miejsca bezpłatnej wymiany żywności. 
Użytkownicy mogą zarówno pozostawić tam 
jedzenie, jak i zabrać produkty, których po-
trzebują. W lipcu 2018 r. w Białymstoku po-
wstała pierwsza jadłodzielnia.

Sprzątanie najbliższego otoczenia

Świat bez odpadów to na razie jednak 
odległa wizja, dlatego w  Złotowie zapro-
ponowano wyjątkowy pomysł na to, by za-
chęcić mieszkańców do działania na rzecz 
środowiska. Miasto od tego roku udostępnia 
bezpłatnie rower wodny w zamian za zebra-
nie śmieci z  Jeziora Miejskiego. W sezonie 
każdy ochotnik podczas wypożyczenia ro-
weru otrzymuje rękawiczki, podbierak i wo-
rek na śmieci. Jeśli zebrane odpady przywie-
zie we wskazane miejsce, rejs jest bezpłatny. 
W  ten sposób można połączyć rekreację 
z troską o czystość najbliższego otoczenia.

Zachęta do segregowania odpadów

Segregowanie śmieci jest warunkiem 
recyklingu poszczególnych surowców. 
Bardzo wiele osób do deklaracji, że będą 
segregować odpady, przekonuje możliwość 
oszczędności – opłata za wywóz posegre-
gowanych śmieci jest niższa niż za odpady 
zmieszane. Mimo to miasta szukają dodat-
kowych sposobów, by zachęcić do ekolo-
gicznych zachowań nowe osoby.

W  Radzyniu Podlaskim wszyscy miesz-
kańcy, którzy segregują odpady oraz termi-
nowo wnoszą opłaty, uczestniczą w  loterii 
„Segregujesz-zyskujesz”. Wylosowane oso-
by otrzymują upominki od burmistrza miasta. 
W listopadzie 2018 r. odbyła się już VII edy-
cja akcji.

Selektywną zbiórkę odpadów promuje 
również Gdynia poprzez kampanię eduka-
cyjno-informacyjną WYRZUCAM.TO. Na 
specjalnej stronie internetowej w przystępnej 
formie przedstawiono wszystkie informacje 
na temat zbiórki odpadów na terenie miasta.
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Szanowni Państwo, 

jest regułą, że pod koniec każdego roku 
AURAEKO publikuje sprawozdania z dzia-
łań edukacyjnych, które były realizowane 
w  ramach publicznej kampanii edukacyj-
nej dla społeczeństwa pt.:

„Kształtowanie proekologicznych po-
staw użytkowników:
n sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
n baterii i akumulatorów,
n opakowań i odpadów opakowaniowych,
wobec zagrożeń dla ludzi i  środowiska 
2018”.

W  ostatnich latach przedstawialiśmy 
działania edukacyjne AURAEKO ekspo-
nując szczególnie działania z  zakresu 
sprzętu elektrycznego i  elektronicznego. 
W  tym roku przedstawiamy bliżej dzia-
łania z  zakresu merytorycznego: baterie 
i akumulatory.

Na kampanię edukacyjną składają się 
działania edukacyjne obejmujące różno-
rodne formy realizacyjne, takie jak: opraco-
wanie materiałów edukacyjnych (plakaty, 
ulotki, podręczniki i inne) po złożone projek-
ty edukacyjne adresowane do środowisk 
w różnych lokalizacjach krajowych, aż do 
projektów ogólnopolskich ze zdefiniowaną 
grupą docelową.

Przedstawione działania AURAEKO 
podejmuje, by dokonać transferu posiada-
nej wiedzy i doświadczenia do środowisk 

PUBLiCZNA kAMPANiA 
EdUkACYJNA 

AUrAEko 2018
takich jak: dzieci w wieku przedszkolnym, 
dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkol-
nym, klienci, dostawcy i przedsiębiorstwa 
jako uczestnicy wolnego rynku. Każde 
podejmowane przez AURAEKO działa-
nie edukacyjne ma sprecyzowane cele 
i  formy, dostosowane do osiągnięcia za-
mierzonych celów. Dostarczamy uczest-
nikom: nową wiedzę, zwiększamy poziom 
umiejętności posługiwania się tą wiedzą, 
podwyższamy umiejętność jej praktycz-
nego stosowania. Zwracamy uwagę, by 
podejmowane projekty oddziaływały moż-
liwie najszerzej na środowisko domowe, 
szkolne i lokalne, a także by uzyskane re-
zultaty oddziaływały na maksymalnie sze-
roki krąg społeczeństwa.

Wśród wymienionych poniżej projek-
tów, każdy zawierał komponent: baterie 
i  akumulatory. Dodatkowo, każdy z  pro-
jektów został przypisany do jednego 
z dwóch typów projektów, czyli do projek-
tów przeznaczonych dla środowisk lokal-
nych w różnych lokalizacjach Polski lub do 
grupy projektów ogólnopolskich. 

Z uwagi na fakt, że wielokrotnie przed-
stawialiśmy szczegółowo cele dydaktycz-
ne każdego projektu, a z uwagi na główne 
cele społeczne, w  znacznym stopniu się 
one pokrywają w  kolejnych projektach, 
tym razem przedstawiamy środowiska re-
alizacji projektów, gdyż właśnie z uwarun-
kowań środowiskowych wynikają różnice 
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w  realizacji projektów. Warto też zwrócić 
uwagę, że podczas realizacji projektów 
zawierających komponent sprzętu elek-
trycznego i  elektronicznego oraz kompo-
nent baterii i akumulatorów, wielkogabary-
towy sprzęt i elektronika skupiają na sobie 
większą uwagę niż małe baterie, przyno-
szone w  reklamówkach, woreczkach fo-
liowych itp. I choć te 10 baterii w małym 
plastikowym woreczku jest mało widowi-
skowe, bo nawet na zdjęciach małe bate-
rie i akumulatory nie są tak widowiskowe 
jak lodówki i elektronika, to jednak zawar-
tość małych torebek foliowych wypełnia 
bateriami duże specjalne beczki, w które 
są wyposażone samochody zakładów 
przetwarzania.

Projekty dla środowisk lokalnych 
zrealizowane w 2018 roku

„Elektroodpady niebezpieczne 
dla środowiska i zdrowia ludzi – 

Warszawa Zerzeń 2018”

Ten projekt jest realizowany w  śro-
dowisku osób dorosłych i  dzieci zwią-
zanych z  Parafią  Wniebowzięcia N.M.P. 
w  Warszawie-Zerzniu. Charakterystyczny 
jest dla środowiska tego projektu bardzo 

wysoki poziom aktywizacji uczestników. 
Ksiądz powie kiedy będzie zbiórka, wier-
ni wezmą wydrukowaną informację dla 
uczestników projektu i o wyznaczonej go-
dzinie rozpoczyna się korowód wszelkiej 
maści pojazdów (od taczek, poprzez wó-
zek z dzieckiem lub dziećmi, rower, aż do 
samochodów wszelkich gabarytów i  ma-
rek). Poziom świadomości ekologicznej 
tego środowiska jest tak wysoki, że w cią-
gu 4 godzin potrafią zapełnić 4-tonowy 
samochód, w  tym bardzo dużo zużytych 
baterii i akumulatorów. Każda zbiórka, któ-
ra się w  ramach tego projektu odbywa 2 
razy w roku, wygląda bardzo podobnie, tj. 
4 tony elektroodpadów w 4 godziny. Ten 
projekt, w  tym środowisku rodzi istotne 
pytania. Po pierwsze, ile ci mieszkańcy – 
uczestnicy, jeszcze mają tych elektrośmie-
ci, skoro od 8 lat, na każdej zbiórce płynie 
do nas szeroki strumień i nic nie wskazuje 
na to, że się szybko wyczerpie? Po dru-
gie, jak to jest, że to środowisko projektu 
oddaje niemalże „na komendę” za każdym 
razem bardzo duże ilości elektroodpadów, 
a  inne środowiska nie oddają wcale. Czy 
nie oddają dlatego, że nie mają, czy też 
mają, ale z  innych względów nie oddają 
elektrośmieci? Gdzie jest ta tajemnica, 
jaka jest przyczyna?
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To ważne pytania, bo gdyby tak pew-
nego dnia wszyscy zaczęli oddawać 
wszystkie zużyte baterie i  akumulatory, 
wszystkie stare lodówki, radia, telewizory, 
lokówki, wirówki itd., to obudzilibyśmy się 
w nowym świecie.

Przedstawione środowisko tego pro-
jektu dostarcza faktów wartych zastano-
wienia i podejmowania dalszych działań.

Fotoreportaż z działań w tym projekcie: http://
www.auraeko.pl/aktualnosci/265-wawer-2018

„Pruszków wolny od elektroodpadów 
2018”

Środowisko tego projektu jest zupełnie 
inne od projektu opisywanego powyżej. 
W projekcie od kilku lat bierze udział ponad 
1700 dzieci z  pruszkowskich przedszkoli. 
Ta liczebność powtórzyła się w 2018 roku. 
Ten projekt AURAEKO jest wyjątkowy z kil-
ku względów. Biorą w  nim udział wszyst-
kie przedszkola miejskie w  Pruszkowie. 
Wspierają ten projekt wydziały: Ochrony 
Środowiska i Edukacji Urzędu Miejskiego. 
Wspierają ten projekt rodzice przedszkola-
ków, całe środowisko rodzinne i wykonaw-
czo kadra pedagogiczna pruszkowskich 

przedszkoli. Ten projekt zawiera zajęcia 
edukacyjne dla dzieci z  zakresu zużytego 
sprzętu i  zużytych baterii i  akumulatorów 
oraz zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów 
w formie konkursu z nagrodami. Wszystkie 
przedszkola biorące udział w  projekcie, 
rywalizują ze sobą wg określonych zasad 
konkursu o  nagrody ufundowane przez 
AURAEKO i Urząd Miejski w Pruszkowie. 
Efekty dydaktyczne, ale też efekty wyra-
żone w  kilogramach zebranych baterii są 
bardzo wysokie. Edycja 2018 tego pro-
jektu była już stałą coroczną edycją, która 
będzie realizowana każdego roku. Mamy 
przychylność władz miasta, kadry peda-
gogicznej przedszkoli, dzieci i  ich rodzi-
ców. Nie było łatwo uzyskać to wsparcie, 
bo dzieci w  przedszkolach są wyjątkowo 
chronione, co jest oczywiste, ale… udało 
się. Z uwagi na bardzo dobre rezultaty pro-
jektu nagrodzone zostały wszystkie dzieci 
(1700), a zwycięzcy konkursu w zbieraniu 
zużytych baterii (przedszkola) otrzymały 
cenne nagrody rzeczowe. Nagrody zo-
stały wręczone podczas Pruszkowskiego 
Festiwalu Przedszkolaków 2018, stad 
oprawa artystyczna zakończenia projektu 
była absolutnie wyjątkowa i kolorowa.



91

ODPADY i ŚRODOWISKO nr 6(114) listopad-grudzień 2018 r.

Fotoreportaż z  edycji 2018 tego pro-
jektu jest dostępny pod adresem: http://
www.auraekoopakowania.pl/aktualno-
sci/258-pruszkow-wolny-2018-final

„Elektrośmieci i baterie – co odzyskać 
aby zyskać 2018” 

Cele główne projektu, to:
1. Podniesienie stanu świadomości eko-

logicznej dzieci i młodzieży w zakresie 
prawidłowego postępowania ze zu-
żytym sprzętem elektrycznym i  elek-
tronicznym oraz zużytymi bateriami 
i uzyskanie poprawy w zakresie postę-
powania ze zużytym sprzętem i bate-
riami wśród dorosłej części społeczeń-
stwa poprzez efekt multiplikacji.

2. Wsparcie dla kształtowania proekolo-
gicznych postaw dzieci i  młodzieży 
szkół podstawowych w ich środowisku 
szkolnym i lokalnym. 

Uczestnikami projektu było 565 uczniów 
klas IV–VIII z 10 szkół podstawowych aglo-
meracji śląskiej. Projekt ten posiada roz-
budowane środowisko, do którego należą 
rodzice dzieci, kadra pedagogiczna szkół, 

a także środowisko rówieśnicze. Warto za-
uważyć, że głównym przesłaniem dydak-
tycznym tego projektu jest podwyższenie 
poziomu posiadanej przez uczestników 
wiedzy na temat zagrożeń ze strony zu-
żytych baterii i  akumulatorów, a  także ze 
strony zużytego sprzętu. W  tym celu po-
służono się ciekawą formą – metodą, po-
legającą na organizowaniu nowej wiedzy 
dla uczestników w  określoną strukturę 
z wykorzystaniem ich własnej aktywności. 
Narzędziem, którym się posłużono był lap-
book, czyli rodzaj organizera swobodnie 
zaprojektowanego przez dziecko wg wła-
snej wyobraźni lub w  formie podpowie-
dzianej przez instruktora prowadzącego 
warsztaty. Zastosowana forma – metoda 
główna w postaci lapbooka jest tak wciąga-
jąca uczestników, że występuje nieczęsto 
spotykane zjawisko „ssania wiedzy” przez 
uczestników, a nie „tłoczenia wiedzy”. 

Zmniejszamy negatywny wpływ 
elektroodpadów na środowisko 2018 

– Młody Ekolog

Ten bardzo ciekawy projekt miał dwie 
grupy docelowe: grupę docelową projektu 
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stanowiła młodzież z terenu całego kraju, 
w  wieku od 6 do 18 lat, ucząca się 
w szkołach podstawowych i ponadpod-
stawowych, korzystająca z  interneto-
wej platformy edukacyjnej w  ramach 
Szkolnego Centrum Recyklingu, a  tak-
że nauczyciele, którzy pobierają mate-
riały edukacyjne z  platformy Szkolne 
Centrum Recyklingu.

Z uwagi na otwarty charakter projektu 
w  części internetowej, z  materiałów za-
wartych na internetowej mogła korzystać 
także społeczność lokalna województwa 
świętokrzyskiego, a w szczególności gminy 
Piekoszów oraz miasta Włoszczowa. Do 
tej społeczności były kierowane działania 
bezpośrednie, podczas których kierowa-
no zaproszenia do korzystania z platformy 
internetowej. Środowisko tego projektu to 
300 uczniów korzystających ze stron in-
ternetowych: www.odzyskajsrodowisko.
pl oraz www.szkolnecentrumrecyklingu.pl 
i ok. 100 nauczycieli pobierających ze stron 
internetowych materiały edukacyjne. 

Dodatkowo udział społeczności lokal-
nej w formach bezpośrednich projektu ta-
kich jak spotkania można określić na licz-
bę ok. 3000 osób.

Ogólnopolskie projekty 
edukacyjne

„Jubileuszowa X edycja Konkursu 
Ekologicznego: Dobre Rady na 

Elektroodpady – Oddaj Mnie w Dobre 
Ręce 2018”

Ten bardzo dobrze znany projekt, kil-
kukrotnie opisywany na łamach „Odpady 
i Środowisko” promujący edukację ekolo-
giczną ma poza częścią dydaktyczną dwa 
komponenty: zużyte baterie i akumulatory 
oraz zużyty sprzęt. Jubileuszowa X edy-
cja konkursu była okazją do podsumowa-
nia dotychczasowego dorobku konkursu. 
Spoglądając na 10-letni dorobek konkursu 
AURAEKO warto zauważyć, że łącznie 
udział w  konkursie wzięło 278 zespołów 
szkolnych, składających się z  5 uczniów 
i  opiekuna z  ramienia szkoły. Łącznie 
w konkursie wzięło udział 1872 uczestni-
ków, którzy zebrali w ramach działań kon-
kursowych łącznie 410,5 tony zużytego 
sprzętu, oraz 19,5 tony zużytych baterii 
i  akumulatorów. To jednak nie wszyst-
kie rezultaty. Dorobkiem tego projektu są 
setki wywiadów w  swoich środowiskach 
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lokalnych, setki gazetek szkolnych, zdjęć, 
filmików i innych aktywności popularyzują-
cych misję konkursu w środowisku szkol-
nym, rówieśniczym, domowym.

Inne działania edukacyjne

1. W  ramach prowadzonych projektów 
edukacyjnych stale zwiększana jest 
liczba pojemników na zużyte baterie 
w  placówkach, które na stałe współ-
pracują w projektach edukacyjnych.

2. Podobnie jak w  latach ubiegłych, 
w 2018 roku opracowany został kalen-
darz edukacyjny dla Wprowadzających 
na rok 2019, który będzie dystrybu-
owany wśród klientów AURAEKO.

3. Zwiększyła się liczba firm klientów 
AURAEKO, korzystających z logo i cer-
tyfikatów programu Firma Przyjazna 
Naturze.

4. Opracowana i  wydana została nowa 
edycja Mini-Przewodnika zawierające-
go zasady postępowania ze zużytymi 
bateriami.

5. W  2018 prowadzona była stała zbiór-
ka zużytych baterii i  zużytego sprzę-
tu w  wyznaczonych miejscach 
Pruszkowa.

Charakteryzując działania edukacyj-
ne podejmowane w  2018 roku w  zakre-
sie zużytych baterii i  akumulatorów, ale 
także w zakresie zużytego sprzętu i opa-
kowań, warto zauważyć, że były one 
skierowane do bardzo zróżnicowanych 
wiekowo odbiorców. Od przedszkola, po-
przez uczniów szkół podstawowych, aż do 
uczestnika wolnego rynku. 

Część projektów zapoznawała 
uczestników i ich środowiska z nową wie-
dzą o bateriach i akumulatorach i przy uży-
ciu różnorodnych technik dydaktycznych 
włączała nową wiedzę w strukturę wiedzy 
już posiadanej przez uczestników, ale jed-
nocześnie uczyła zastosowania tej wiedzy 
na poziomie: minimum prostej reprodukcji.

Inne projekty podejmowały te same 
zagadnienia merytoryczne, ale mocno 
eksponowany był element zbiórki zuży-
tych baterii i  akumulatorów, co sprzyjało 
zajęciu określonej (negatywnej) postawy 
wobec zużytych baterii i  akumulatorów, 
które mogą wyrządzić człowiekowi i  śro-
dowisku określone szkody.

W  przypadku obu typu projektów do-
starczano nową wiedzę w  sposób atrak-
cyjny, stymulując działanie w  zakresie 
przewidzianym projektem. Obserwowane 
zachowania uczestników, pełne emo-
cji i  rywalizacji, pozwalają wnioskować, 
że udział w  projektach przyczynił się do 
kształtowania proekologicznych postaw 
uczestników.

Działań edukacyjnych było w  2018 
roku więcej niż przedstawiliśmy, ale przy-
jęte na wstępie tego artykułu założenie, że 
nachylamy ten artykuł w kierunku: baterie 
i  akumulatory, ograniczyło nieco możli-
wość prezentowania innych obszarów ak-
tywności AURAEKO w 2018 roku.
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MiĘdZYNArodowY dZiEŃ 
BEZ ELEkTrośMiECi

w PoLsCE

W tym roku 13 października po 
raz pierwszy w  Polsce ob-
chodziliśmy Międzynarodowy 

Dzień Bez Elektrośmieci. Wydarzenie 
zainicjowane zostało przez między-
narodową organizację WEEE Forum, 
a  jego oficjalnym koordynatorem 
w Polsce zostało ElektroEko. 

W  ramach Międzynarodowego Dnia 
Bez Elektrośmieci ElektroEko zorgani-
zowało szereg aktywności o  tematyce 

proekologicznej, w  tym m.in. piknik edu-
kacyjny czy zbiórki elektrośmieci w  sie-
dzibach wiodących firm – producentów 
i importerów sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego. W  obchody wydarzenia 
wyjątkowo aktywnie włączyły się także 
szkoły i  przedszkola, które zrealizowa-
ły specjalne lekcje, happeningi czy akcje 
zbierania. 

W  przededniu Międzynarodowego 
Dnia Bez Elektrośmieci, ElektroEko 
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wraz z  Urzędem Dzielnicy Ochota m.st. 
Warszawy, zorganizowało piknik ekologicz-
ny dla szkół podstawowych. W Parku im. 
Malickiego uczniowie wraz z nauczyciela-
mi uczestniczyli w specjalnie na tę okazję 

przygotowanej ścieżce edukacyjnej o  te-
matyce elektrośmieci. Piknik był też okazją 
do pozbycia się zużytych i niepotrzebnych 
urządzeń z domu, z czego skorzystali także 
okoliczni mieszkańcy Ochoty. 

13 października we wszystkich war-
szawskich 19 punktach zbierania elektro-
śmieci za przyniesione zużyte urządzenia 
można było otrzymać torbę ekologiczną. 

W  obchody chętnie włączyli się tak-
że klienci ElektroEko, organizując zbiórki 
elektrośmieci wśród swoich pracowników.

Tegoroczna edycja Międzynarodowego 
Dnia Bez Elektrośmieci odbyła się w  30 
krajach świata, w  tym m.in. w  Wielkiej 
Brytanii, Austrii, Norwegii, we Włoszech, 
ale także w Australii i Kanadzie. Partnerami 
inicjatywy w  Polsce byli UNEP/GRID 
Warszawa, APPlia Polska oraz ZIPSEE 
Cyfrowa Polska. Patronatu honorowe-
go wydarzeniu udzielili Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i  Technologii oraz 
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. 
Więcej na www.dzienbezelektrosmieci.pl. 



96

ODPADY i ŚRODOWISKO nr 6(114) listopad-grudzień 2018 r.

Podczas Kongresu Ochrony Śro-
dowiska ENVICON Environment miał 
miejsce uroczysty finał XIX edycji 

konkursu o Puchar Recyklingu, kolejny raz 
pod patronatem honorowym Polskiej Izby 
Ekologii. Celem konkursu było wyłonienie 
i  nagrodzenie spośród zgłoszonych pod-
miotów tych, które realizują najbardziej 
efektywne systemy selektywnej zbiórki od-
padów u źródła, a także prowadzą ciekawą 
i skuteczną edukację ekologiczną. 

Podczas tegorocznej edycji nagradzano 
podmioty nie tylko za wyjątkowe osiągnięcia 
w  zbiórce poszczególnych frakcji odpadów 
(makulatury, stłuczki szklanej, baterii itp.), ale 
również za kompleksowe działania w zakresie 
gospodarki odpadami. Na nową formułę kon-
kursu, począwszy od ubiegłego roku, składają 
się trzy kategorie: Gmina Recyklingu, Edukacja 
Recyklingowa oraz Lider Recyklingu. Od tego 
roku dodatkowo została wprowadzona kate-
goria Debiut Roku, która obejmie uczestników 
startujących po raz pierwszy. Istotną nowo-
ścią jest także  zwolnienie gmin z  opłaty kon-
kursowej  (zostaje ona jednak utrzymana dla 
przedsiębiorstw).  Od tego roku konkurs ma 
także nowy logotyp, który zdecydowanie lepiej 
odzwierciedla kolorystykę czterech głównych 
frakcji odpadów symbolizującą selektywną 
zbiórkę.

W konkursie od lat biorą udział urzędy gmin, 
związki i  porozumienia międzygminne, zakła-
dy gospodarki komunalnej, sortownie, inne 
podmioty gospodarcze. W  kategorii Edukacja 
Recyklingowa uczestniczą także szkoły, orga-
nizacje ekologiczne, parki narodowe i krajobra-
zowe, centra edukacji ekologicznej oraz firmy, 
którym zależy na budowaniu świadomości 
ekologicznej.

– Konkurs o  Puchar Recyklingu to jedy-
ny w  Polsce konkurs, który w  kompleksowy 
sposób ocenia selektywną zbiórkę odpadów 
i  działania edukacyjne w  tym zakresie. Jest 
to konkurs wyjątkowy, bowiem oprócz doce-
nienia podmiotów, które w sposób szczególny 

wyróżniły się w  tym aspekcie, ma również ol-
brzymi walor edukacyjny. W ramach konkursu 
organizowane są m.in. spotkania, debaty bran-
żowe, konferencje, konkursy edukacyjne, wy-
stawy oraz warsztaty. Poprzez mnogość różno-
rodnych działań chcemy zmienić świadomość 
ekologiczną Polaków dotyczącą właściwego 
postępowania z  odpadami, co ma zaowoco-
wać dobrej jakości materiałem przekazywanym 
do recyklingu – podkreśla Magdalena Dutka, 
prezes Zarządu firmy Abrys, organizatora 
konkursu.

– Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiła 
się rekordowa liczba 153 podmiotów! Najwięcej 
zgłoszeń wpłynęło od gmin, bo aż 60! Niemal 
połowa wniosków została złożona przez nowe 
podmioty, które do tej pory nie brały jesz-
cze udziału w  konkursie – dodaje Magdalena 
Dutka.

Uczestnicy konkursu rywalizowali 
w kategoriach:

n LIDER RECYKLINGU
n GMINA RECYKLINGU 
n EDUKACJA RECYKLINGOWA
n DEBIUT ROKU
a także
n BIOODPADY
n LIDER RECYKLINGU – OPAKOWANIA 

– odpady segregowane i  doczyszczane 
w sortowniach

n LIDER ZBIÓRKI TWORZYW – zbiórka two-
rzyw sztucznych

n ODPADY NIEBEZPIECZNE 
n REKORDOWY KARTON – zbiórka opako-

wań po płynnej żywności
n SREBRNA PUSZKA – zbiórka puszek 

aluminiowych
n SZKLANA STATUETKA – zbiórka stłuczki 

szklanej
n ZŁOTA BELA MAKULATURY – zbiórka 

makulatury
n ZIELONA BATERIA – zbiórka zużytych 

baterii
n ZIELONY KONTAKT – zbiórka zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego

LAUrEACi XiX EdYCJi 
koNkUrsU o PUCHAr 

rECYkLiNGU
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Część laureatów – zdobywców Pucharów 
Recyklingu – swoje nagrody odebrało pod-
czas gali ENVICON Environment, która odbyła 
się 28 listopada w Hotelu Sofitel w Warszawie.

Puchary na gali ENVICON otrzymały: 
gmina Miastków Kościelny, która zdoby-
ła Puchar Recyklingu Ministra Środowiska. 
Puchar Recyklingu NFOŚiGW w  katego-
rii Edukacja Recyklingowa powędrował do 
Zakładu Gospodarki Odpadami w  Jarocinie. 
W kategorii Gmina Recyklingu puchar Związku 
Miast Polskich trafił do Cieszyna. W tej samej 
kategorii Związek Gmin Wiejskich RP przeka-
zał Puchar Recyklingu gminie Końskowola. 
Liderem Recyklingu nagrodzonym przez 
Polską Izbę Ekologii został Zakład Gospodarki 
Odpadami w Bielsku-Białej.

LIDER RECYKLINGU
n Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-nalnej 

w Koszalinie
Wyróżnienia 

n Zakład Zagospodarowania Odpadów 
Komunalnych w  Adamkach k. Radzynia 
Podlaskiego

GMINA RECYKLINGU 
n Gmina Książ Wielkopolski
n Związek Międzygminny „Centrum Zagos-

podarowania Odpadów – Selekt”

EDUKACJA 
RECYKLINGOWA

n Gmina Wrocław
n Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

w Siedlcach
Wyróżnienia

n Gmina Lubin
Debiut

n Gmina Kunice

DEBIUTANT ROKU
n Gmina Koszalin
n Gmina Wołomin (gmina miejsko-wiejska)
n Gmina Leżajsk (gmina wiejska)

Wyróżnienia
n Związek Gmin Regionu Płockiego
n Gmina Zarszyn
n Gmina Mielno
n Gmina Świdnica

BIOODPADY
n Gmina Lesznowola
n Gmina Kutno

n Miejskie Przedsiębiorstwo Oczysz-czania 
Toruń

Debiut
Gmina Wysokie Mazowieckie

LIDER RECYKLINGU – 
OPAKOWANIA

n Gmina Wrocław
n Miejski Zakład Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi w Koninie
n Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Han-dlowo-

Usługowe LEKARO 
n Zakład Zagospodarowania Odpadów 

w Ostrowie Wielkopolskim
Wyróżnienia

n Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komu-
nalnych w Spytkowie

LIDER ZBIÓRKI TWORZYW 
n Gmina Jarocin
n Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-nalnej 

w Słupsku
n Zakład Gospodarki Odpadami w  Bielsku 

-Białej
Wyróżnienia 

n Gmina Świdnica
n Zakład Zagospodarowania Odpadów 

w Ostrowie Wielkopolskim
Debiut

n Związek Komunalny Gmin Ziemi 
Lubartowskiej

ODPADY NIEBEZPIECZNE
n Gmina Jarocin
n Zakład Gospodarki Odpadami w  Bielsku 

-Białej
Wyróżnienie

n Zakład Oczyszczania i  Gospodarki 
Odpadami „MZO” w  Ostrowie 
Wielkopolskim

REKORDOWY KARTON
n Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów 

Komunalnych w Rypinie
n BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu
n Zakład Gospodarki Odpadami w  Bielsku 

-Białej
Wyróżnienia

n Zakład Gospodarki Komunalnej w Błażowej
n Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu 
n Celowy Związek Gmin CZG-12 Długoszyn
n Zakład Gospodarowania Odpadami Gać 

w Oławie
Debiut

n Spółka Komart z Knurowa
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n Zakład Zagospodarowania Odpadów 
w Nowym Dworze

SREBRNA PUSZKA
n Gmina Wrocław
n Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, 

Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu
Wyróżnienia 

n Gmina Jarocin
n Gmina Szamocin

Debiut
n Gmina Nysa

SZKLANA STATUETKA 
n Gmina Rudna
n Zakład Oczyszczania i  Gospodarki Odpa-

dami „MZO” w Ostrowie Wielkopolskim
Wyróżnienia

n Zakład Gospodarki Komunalnej w Błażowej

ZŁOTA BELA MAKULATURY 
n Gmina Olsztyn
n Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe LEKARO 
Wyróżnienia

n Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-nalnej 
w Koszalinie 

n Gmina Jedwabno
n Miejskie Przedsiębiorstwu Gospodarki 

Odpadami w Sosnowcu
Debiut

n Gmina Mucharz

ZIELONA BATERIA
n Gmina Morawica
n Związek Gmin Regionu Płockiego
n Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Odpadami w Rzędowie

Debiut
n Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

w Siedlcach

ZIELONY KONTAKT
n Zakład Zagospodarowania Odpadów 

w Poznaniu
n Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi

Debiut
n Gmina Cieszyn

Ponadto Krajowa Izba Gospodarcza 
Przemysłu Spożywczego i  Opakowań przy-
znała swoją nagrodę za zbiórkę opakowań 
po środkach niebezpiecznych Miejskiemu 
Przedsiębiorstwu Unieszkodliwiania Odpadów 
w  Krośnie, Zakładowi Unieszkodliwiania 
Odpadów.

Dodatkową nagrodę w wysokości 5 tys. zł 
przyznała Fundacja PlasticsEurope, którą po-
stanowiła wyróżnić gminę Szamocin.

Ostatnią nagrodę specjalną przyznała firma 
Starpack, która przekazała 10 tys. worków do 
selektywnej zbiórki odpadów. Trafiły ona do 
Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami 
„MZO” w Ostrowie Wielkopolskim.

W związku z 30-leciem firmy Abrys prezes 
Magdalena Dutka przyznała nagrody za owoc-
ną współpracę, wkład włożony w  rozwój sa-
mej firmy oraz konkursu o Puchar Recyklingu 
i zaangażowanie w propagowanie najlepszych 
praktyk w  zakresie ochrony środowiska i  go-
spodarki komunalnej w  Polsce. Odebrał je 
Sławomir Brzózek, prezes Fundacji Nasza 
Ziemia. Te same podziękowania powędrowały 
do firm Remondis i Ekocel.

J.Z.
Foto: Jacek Zyśk
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