Szanowni Państwo,
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” swoją działalność rozpoczął w 1991 roku. Obecnie
jesteśmy dobrze znaną i cenioną instytucją samorządową zrzeszającą osiem gmin, tj.: Gdynię,
Kosakowo, Redę, Rumię, Sopot, Wejherowo (gmina miejska i wiejska), Szemud, o łącznej liczbie
mieszkańców ok. 460 tysięcy. Związek wykonuje określone zadania publiczne w zastępstwie gmin
i koordynuje ich działania. Otrzymaliśmy m.in. misję edukowania dzieci, młodzieży i dorosłych
w zakresie lokalnej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
Realizując te zadania oraz odpowiadając na zapotrzebowanie placówek oświatowych i nauczycieli,
Związek zainicjował nowy projekt edukacyjny pt. „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”. Celem I edycji
projektu zatytułowanej „O odpadach po nowemu” (prowadzonej od października 2013r. do końca
roku 2014) jest kształtowanie świadomości, wrażliwości, postaw i zachowań prośrodowiskowych
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Przedstawiamy Państwu drugi zeszyt ekologiczny z zaplanowanej serii wydawnictw wzbogacających
projekt w kompendium wiedzy z zakresu gospodarki odpadami. Zeszyty ekologiczne z serii pt. „O
odpadach po nowemu” to wydawnictwa multimedialne wraz
z przewodnikiem metodyczno-dydaktycznym dla koordynatora działań ekologicznych
w placówkach oświatowych z terenu gmin Związku. Ich niewątpliwą zaletą będzie możliwość
modyfikowania treści oraz sposobów ich realizacji, w zależności od inicjatywy i pomysłowości
nauczyciela.
Zeszyt składa się z dwóch uzupełniających integralnych części, tj. z części wydanej:
· drukiem („przewodnik”) zawierający krótką prezentację treści zeszytu wraz ze wskazówkami
metodycznymi i materiałami dydaktycznymi ułatwiającymi realizację wybranych zagadnień na
zajęciach lekcyjnych bądź świetlicowych,
· w zapisie cyfrowym (płyta CD) pełen treści zeszyt oraz materiały dydaktyczne; wszystko
usystematyzowane w 15 działach:
1. - 8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Treść merytoryczna dot. danego zeszytu.
Wnioski.
Dobre praktyki.
Ciekawostki.
Materiały dydaktyczne.
Prawo (tj. akty prawne).
Słowniczek.
Bibliografia.

W „Przewodniku” znajdą Państwo spis treści oraz krótkie wprowadzenie do działów 1. - 8., których
całość zamieszczono w wersji elektronicznej na płycie CD. Aby ułatwić poszukiwanie danej treści,
zamieszczamy w „Przewodniku” słowa kluczowe z danego rozdziału. Ponadto każdy rozdział od 1. do
8. wzbogacamy o wskazówki metodyczne i materiały dydaktyczne (wersja poglądowa), które
w sposób interaktywny można odnaleźć na załączonej płycie CD (wersja pełna). Wśród materiałów
zamieszczamy m.in. prezentacje multimedialne, zdjęcia, wykresy, schematy, teksty źródłowe.
W drugim zeszycie pt. „Czy wszystkie odpady to zwykłe śmieci” pragniemy przedstawić Państwu
odpady jako zasoby antropogeniczne, czyli cenne dla nas surowce wtórne, które należy możliwie
najefektywniej wykorzystywać (odzysk wysokiej jakości). Zmiana myślenia o odpadach nie może być
prowadzona w oderwaniu od edukacji środowiskowej dzieci, młodzieży i dorosłych. Stąd istotne są
działania angażujące środowiska szkolne i lokalne w zagadnienia dot. gospodarki odpadami.
Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym przewodnikiem oraz korzystania z materiałów
zamieszczonych na załączonej płycie. Naszym zamiarem jest, aby przewodnik był źródłem inspiracji
w pracy nauczycieli. Mamy nadzieję, że zaproponowana forma ułatwi Państwu dostęp do żądanych
treści, dodatkowo ułatwiając realizację wybranych tematów poprzez wykorzystywanie gotowych
materiałów dydaktycznych. Zachęcamy Państwa do wymiany doświadczeń i pomysłów na twórczą
pracę w gronie pedagogicznym oraz do wspólnych z uczniami i komunalnym Związkiem Gmin
działań na rzecz najbliższego otoczenia.
Z wyrazami szacunku
Tadeusz Wiśniewski,
Przewodniczący Zarządu
KZG “Dolina Redy i Chylonki”

ZESZYT II.
CZY WSZYSTKIE ODPADY TO ZWYKŁE ŚMIECI?

SPIS TREŚCI:

1. Odpady - definicje oraz cele polityki ekologicznej

1

2. Klasyfikacja odpadów - kryteria podziału i systemy klasyfikacji

2

3. Odpady komunalne - charakterystyka, skala problemu, morfologia

3

4. Odpady przemysłowe - charakterystyka, skala problemu, wymagania

4

5. Odpady niebezpieczne - właściwości, źródła powstawania, zasady postępowania

5

6. Odpady jako zasoby antropogeniczne - charakterystyka oraz konieczność zmian w myśleniu o nich

6

7. Jak skutecznie zmieniać zachowania na prośrodowiskowe?

7

8. Sposoby zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów

8

9. Wnioski

9

KOMENTARZ 1
1. ODPADY - DEFINICJE ORAZ CELE
POLITYKI EKOLOGICZNEJ

O historii odpadów czytaj w Zeszycie I „Dlaczego zmieniono system
w Polsce?”

KOMENTARZ 2
Niniejszy rozdział oparto głównie
O s z e ro k i e w y j a ś n i e n i e p o j ę c i a
„odpady”. W tekście znajdziesz definicje
poszczególnych rodzajów odpadów,
w tym między innymi dowiesz się co to są
odpady obojętne czy komunalne osady
ściekowe. W rozumieniu potocznym
odpady kojarzą się z całkowicie
bezużytecznymi produktami ubocznymi
działalności lub bytowania człowieka.
Zobaczysz jednak, że właściwe
podejście do gospodarowania
odpadami może to zmienić. Wymaga
to jednak od nas zmian postępowania.

Wskazówki metodyczne:
1. Lekcja wychowawcza, biologii, przyrody definiowanie 'odpadów'
w kontekście zmiany sposobu myślenia o nich.
2. Możliwość stworzenia z uczniami dramy, czy przedstawienia o tym,
czym są dla człowieka odpady (poziom szkoły podstawowej i
gimnazjum).

KOMENTARZ 3
Wskazówki metodyczne:
Biologia - obieg materii w przyrodzie.

KOMENTARZ 4
art. 3 ust. 1 pkt 7; ustawa z dn. 14 grudnia 2012 roku o odpadach; Dz.
U. z 2013 r. poz. 21 z póź. zm.

KOMENTARZ 5
art. 3 ust. 1 pkt. 9; ustawa z dn. 14 grudnia 2012 roku o odpadach; Dz.
U. z 2013 r. poz. 21 z póź. zm.

SŁOWA KLUCZOWE:
1 odpady

KOMENTARZ 6
art. 3 ust. 1 pkt. 4; ustawa z dn. 14 grudnia 2012 roku o odpadach; Dz.
U. z 2013 r. , poz. 21 z póź. zm.

2. obieg materii w przyrodzie
3. odpady komunalne
4. odpady obojętne

KOMENTARZ 7
Wskazówki metodyczne:
Projekt edukacyjny lub referat

5. komunalne osady ściekowe
6. odpady z działalności rolniczej
7. odpady przemysłowe
8. Polityka Ekologiczna Państwa

ZAŁĄCZNIK 1
Prezentacja nr 1.
Czy wszystkie odpady to zwykłe śmieci?.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

ZAŁĄCZNIK 2
Rys. Nr 1 pt.: Obieg węgla w przyrodzie

Załącznik 1.
Prezentacja PP pt. „Czy wszystkie odpady
to zwykłe śmieci? ”
Załącznik 2
Rysunek pt. „Obieg węgla w przyrodzie”
Załącznik 3
Prezentacja PP pt. „Czy odpady to duży
problem?”
Załącznik 4
Prezentacja PP pt.: „Odpady podstawowe definicje na temat”
Załącznik 5
Fotografia pt. GOŚ Dębogórze w Gm.
Kosakowo
Załącznik 6
Prezentacja PP pt.: „Odpady z sektora
rolniczego”

ZAŁĄCZNIK 3
Prezentacja nr 2. „Czy odpady to duży problem?”

ZAŁĄCZNIK 4
Prezentacja nr 3 pt.: “Odpady - podstawowe definicje na temat”

ZAŁĄCZNIK 5
Foto. nr 1. Grupowa Oczyszczania
Ścieków Dębogórze w Dębogórzu
Gm. Kosakowo

ZAŁĄCZNIK 6
Prezentacja nr 4 pt.: “Odpady z sektora rolniczego”

ZAŁĄCZNIK 7
Załącznik 7
Prezentacja PP pt.: „Polityka Ekologiczna
Państwa”

Prezentacja nr 5 pt.: “Polityka Ekologiczna Państwa”
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2. KLASYFIKACJA ODPADÓW - KRYTERIA
PODZIAŁU I SYSTEMY KLASYFIKACJI
Rodzaje odpadów , ich charakterystyka,
oraz zasady nimi gospodarowania, jak
również sposoby ich unieszkodliwiania,
to bardzo obszerna dziedzina
specjalistycznej wiedzy. W tym rozdziale
dowiesz się, jak należy klasyfikować
odpady oraz poznasz pojęcia „katalog
odpadów” oraz „kod odpadu”.

KOMENTARZ 8
Wskazówki metodyczne:
Projekt edukacyjny lub referat

KOMENTARZ 9
Wskazówki metodyczne:
1. Fizyka, chemia - analiza składu chemicznego i fizycznego
odpadów w odniesieniu do katalogu odpadów.
2. Lekcje związane z właściwościami fizycznymi
i chemicznymi odpadów w odniesieniu do ich wpływu na
środowisko.
3. Biologia, lekcja wychowawcza - wprowadzenie klasyfikacji
odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów komunalnych.
4. Informatyka - tematyka klasyfikacji doskonale nadaje się do
ćwiczeń edycyjnych w postaci prezentacji multimedialnych:
slajdowych czy zoomowych.

KOMENTARZ 10

SŁOWA KLUCZOWE:
1. klasyfikacja odpadów
2. katalog odpadów
3. kod odpadu

ustawa z dn. 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.
21 z póź. zm.)
Art. 4 ust.1
Odpady klasyfikuje się poprzez ich zaliczenie do odpowiedniej
grupy, podgrupy , rodzaju, uwzględniając:
1) źródło ich powstawania,
2) właściwości, które powodują iż są one uznane za odpady
niebezpieczne, określone z Załączniku nr 3 do ustawy,
3) składniki, odpadów, dla których przekroczenie wartości
granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować,
że odpady są odpadami niebezpiecznymi
Art. 4 ust.2
Składniki odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, określa Załącznik
nr 4 do ustawy

KOMENTARZ 11
art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (DZ.U.
z 2013r., poz. 21 z póź. zm.),
Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 27.09.2001r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 z 2001r., poz. 1206)

KOMENTARZ 12
Zgodnie z art. 4 ustawy z dn. 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013
r. , poz. 21 z póź. zm. ) odpady klasyfikuje się poprzez zaliczenie ich
do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów,
uwzględniając:
- źródło ich powstawania,
- właściwości powodujące, że odpady są odpadami
niebezpiecznymi (właściwości określone są w Załączniku nr 3 do
ustawy o odpadach),
- składniki odpadów, dla których przekroczenie właściwości
granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować,
że odpady są odpadami niebezpiecznymi

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
Załącznik 8.
Rysunek pt.: “Schemat określenia kodu
odpadu”
Załącznik 9
Tabela pt.: “Katalog odpadów”
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ZAŁĄCZNIK 8
Rys. nr 2. Schemat określenia kodu odpadu

ZAŁĄCZNIK 9
Tab. nr 1. Katalog odpadów (Rozporządzenie MŚ z dn. 27.09.2001r.)

3. ODPADY KOMUNALNE CHARAKTERYSTYKA, SKALA PROBLEMU,
MORFOLOGIA
W tym rozdziale zobaczysz, że odpady
komunalne są bardzo zróżnicowane pod
względem składu chemicznego
I fizycznego. Dowiesz się, że ilość oraz
skład odpadów komunalnych w dużym
stopniu zależy od miejsca ich
powstawania. Dodatkowo w rozdziale
znajdziesz aktualną bazę danych
w zakresie ilości oraz rodzaju
wytwarzanych odpadów komunalnych
w Polsce, jak również na terenie Pomorza.

KOMENTARZ 13
Wskazówki metodyczne:
Projekt edukacyjny lub referat np. na temat odpadów komunalnych
z uwzględnieniem źródeł powstawania, skali problemu (w odniesieniu
do Europy, kraju, Pomorza, gminy), struktury morfologicznej, sposobu
gospodarowania.

KOMENTARZ 14
Wskazówki metodyczne:
Wykonanie projektu edukacyjnego: analiza przez określony czas
składu odpadów w gospodarstwie domowym i dokonanie analizy
z porównaniem statystycznym.

KOMENTARZ 15
Wskazówki metodyczne:
Projekt edukacyjny lub referat nt. odpadów niebezpiecznych
wytwarzanych w domach; skala problemu, rodzaje odpadów,
zagrożenia, zasady postępowania, punkty zbiórki odpadów
niebezpiecznych na terenie miejscowości.

KOMENTARZ 16
Wskazówki metodyczne:
Projekt edukacyjny lub referat na temat, np.:
1) funkcja, rola opakowań; rodzaje opakowań; opakowania przyjazne
środowisku;
2) przemysł opakowaniowy; wymagania stawiane opakowaniom;
3) rola opakowań w podaży produktów; zachowania konsumenckie.

SŁOWA KLUCZOWE:
1. odpady komunalne
2. morfologia odpadów komunalnych
3. odpady ulegające biodegradacji
4. odpady niebezpieczne
5. odpady opakowaniowe
6. zapobieganie powstawaniu odpadów
opakowaniowych
7. opłata produktowa
8. odpady wielkogabarytowe

KOMENTARZ 17
Ustawa z dn. 13 czerwca 2013r.o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi

KOMENTARZ 18
Zielone zamówienia publiczne
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 907, z póź. zm.) wprowadziła możliwość
uwzględniania aspektów środowiskowych przy opisywaniu przedmiotu
zamówienia oraz ustalaniu kryteriów oceny oferty. Funkcjonowanie
zielonych zamówień pozwala tworzyć politykę,
w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria i wymagania
środowiskowe do procedur zakupów i poszukują rozwiązań
ograniczających negatywny wpływ produktów i usług na środowisko
oraz uwzględniających cykl życia produktów, a poprzez to wpływają
na rozwój i upowszechnienie technologii niskoodpadowych.

9. odpady budowlane
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ZAŁĄCZNIK 10
Foto. nr 2. Regionalna Instalacja
Przetwarzania Odpadów Komunalnych Eko
Dolina

ZAŁĄCZNIK 11

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
Załącznik 10.
Fotografie: RIPOK EKO DOLINA
w Łężycach
Załącznik 11.
Komplet scenariuszy lekcji pt.: “Ja i
odpady” (10 szt.)
Załącznik 12.
Rysunek pt.: “Odpady komunalne Polska-UE”
Załącznik 13
Tabela pt.: “Odpady komunalne
wytwarzane w Polsce (2008)”
Załącznik 14.
Rysunek pt. „Skład morfologiczny
odpadów w zależności od miejsca
powstawania”.
Załącznik 15.
Tabela pt.: „Średni skład
morfologiczny odpadów. Polska.”
Załącznik 16.
Rysunek pt. : „Morfologia odpadów.
Gospodarstwa domowe. KZG” .
Załącznik 17.
Komplet scenariuszy lekcji pt. „Odpady
opakowaniowe w moim domu” (10 szt.)
Załącznik 18.
Tabela pt.: „Prognoza wytwarzania
odpadów opakowaniowych”
Załącznik 19.
Tabela pt.: Masa opakowań
wprowadzonych w Polsce na rynek:
„Wymagania oraz osiągnięte poziomy
odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych.”
Załącznik 20.
Referat pt. „Krajowe uregulowania
prawne w gospodarce odpadami
opakowaniowymi”

Kpl.nr 1. Scenariusze lekcji . Kpl.pt. Ja i odpady:
1) Aby śmieci było mniej.
2) Ja i odpady
3) Jesteśmy gospodarzami naszej miejscowości
4) Segregacja odpadów
5) Ankieta dzikich wysypisk”
6) Jak zmniejszyć górę śmieci
7) Problem, który rośnie
8) Ślad człowieka w lesie
9) Zagospodarowanie odpadów
10) Uwarunkowania prawne w ochronie środowiska.

ZAŁĄCZNIK 12
Rys. nr 2 Odpady komunalne - Polska - UE

ZAŁĄCZNIK 13
Tabela nr 2. Odpady komunalne wytwarzane
W Polsce

ZAŁĄCZNIK 14
Rys. nr 4. Skład morfologiczny odpadów
komunalnych w Polsce w zależności od
miejsca powstawania

ZAŁĄCZNIK 15
Tabela 3. Średni skład morfologiczny
odpadów w Polsce

ZAŁĄCZNIK 16
Rys. 5. Morfologia odpadów. Gospodarstwa
domowe KZG Dolina Redy i Chylonki

ZAŁĄCZNIK 17
Kpl. nr 2. Scenariusze lekcji pt. Odpady opakowaniowe w moim domu
(szt. 10):
1) Ankieta zagospodarowania odpadów.
2) Jak segregować odpady?
3) Odpady opakowaniowe w moim domu - tabela.
4) Zbiórka surowców wtórnych. Konkurs.
5) Świat opakowań.
6) Do kosza i co dalej?
7) Góra makulatury.
8) Karta wytwarzania odpadów Tabela.
9) Rozsądne zakupy.
10) Zużyte opakowania i co dalej?

ZAŁĄCZNIK 18
Tab.4. Prognoza wytwarzania odpadów
opakowaniowych w Polsce.

ZAŁĄCZNIK 19
Tab. nr 5. Masa opakowań wprowadzanych na rynek.
Wymagane i osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych.

ZAŁĄCZNIK 20
Referat nr 1 pt. Krajowe uregulowania prawne w gospodarce
odpadami opakowaniowymi.
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4. ODPADY PRZEMYSŁOWE CHARAKTERYSTYKA, SKALA PROBLEMU,
WYMAGANIA.
Rozdział omawia zagadnienie odpadów
przemysłowych. Dowiesz się, jakie są
cechy tych odpadów, rodzaje i jaka jest
skala problemu. Poznasz także
wymagania stawiane w zakresie
gospodarowania odpadami
przemysłowymi, w tym czystą produkcję
i technologie bezodpadowe.

KOMENTARZ 19
Wskazówki metodyczne:
Projekt edukacyjny lub referat nt:
1) Czysta technologia węglowa.
2) Paliwo alternatywne z posortowanych odpadów komunalnych.
3) Zastosowanie paliwa RDF.
4) Technologie nisko- i bezodpadowe.

KOMENTARZ 20
Wskazówki metodyczne:
* Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010; Uchwala nr 233 Rady
Ministrów z dn. 29.09.2006r.; Monitor Polski nr 90/ 2006 , poz. 946
* Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014; Załącznik do Uchwały nr
217 Rady Ministrów z dn. 24.12.2010r.; Monitor Polski nr 101 , poz. 1183
(pełna treść dokumentu w materiałach dydaktycznych)

KOMENTARZ 21
SŁOWA KLUCZOWE:
1. odpady przemysłowe
2. Krajowy Plan Gospodarki
Odpadami
3. Plan Gospodarki Odpadami dla
woj. pomorskiego
4. komunalne osady ściekowe
5. czysta produkcja
6.technologia bezodpadowa

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018;
Załącznik do Uchwały Nr 415/XX/12 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dn. 25 czerwca 2012 roku
+ Uchwała NR 840/XXXVIII/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania "Planu Gospodarki
Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018" (pełna treść
dokumentów w materiałach dydaktycznych)

KOMENTARZ 22
GOŚ Dębogórze w miejscowości
Dębogórze, gm. Kosakowo, należy do
Sp. z o.o. PEWIK z siedzibą w Gdyni,
której udziałowcami są gminy miejskie:
Gdynia, Reda, Rumia, Wejherowo,
gminy wiejskie: Kosakowo, Wejherowo,
oraz Komunalny Związek Gmin Dolina
Redy i Chylonki

KOMENTARZ 23

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
Załącznik 21.
Pełna treść dokumentu pt.: “Krajowy Plan
Gospodarki Odpadami 2014” (plik PDF)
Załącznik 22
Pełna treść dokumentu pt.: “Plan
Gospodarki Odpadami dla woj.
Pomorskiego 2018” (plik PDF)
Załącznik 23
Rys. nr 6 pt. „Łańcuch dot. Czystej
Technologii Węglowej”
Dodatkowo zobacz też:
Załącznik 7
(rozdział 1 niniejszego Zeszytu)
Prezentacja nr 5 pt.: „Polityka Ekologiczna
Państwa”

Czysta produkcja - strategia ochrony środowiska polegająca na
zintegrowanym, zapobiegawczym działaniu w odniesieniu do
procesów, produktów i usług, zmierzającym do zwiększenia
efektywności produkcji i usług oraz redukcji ryzyka dla ludzi
i środowiska przyrodniczego

KOMENTARZ 24
Wskazówki metodyczne:
Projekt edukacyjny lub referat

KOMENTARZ 25
Wskazówki metodyczne:
Projekt edukacyjny lub referat na temat np. :
1) technologie nisko- i bezodpadowe - znaczenie dla środowiska
i jakości życia człowieka,
2) innowacyjność przemysłu a odpady- w kontekście czystej
technologi

ZAŁĄCZNIK 23
Rys. nr. 6 . Łańcuch dot. CTW (Czysta
Technologia Węglowa)_ przykład CT

Załącznik 9
(rozdział 1 niniejszego Zeszytu)
Tab. nr 1 pt. „Katalogu odpadów”

5

5. ODPADY NIEBEZPIECZNE WŁAŚCIWOŚCI, ŹRÓDŁA POWSTAWANIA,
ZASADY POSTĘPOWANIA
Rozdział poświęcony jest zagadnieniu
odpadów niebezpiecznych, które
stanowią poważne zagrożenie dla
zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.
W rozdziale dowiesz się, jakie
właściwości powodują, że dane odpady
uznawane są za niebezpieczne oraz
poznasz podstawowe źródła
powstawania tych odpadów. W rozdziale
znajdziesz także informacje dot.
podstawowych zasad oraz wymagań
technicznych w zakresie postępowania
z odpadami niebezpiecznymi.

KOMENTARZ 26
Wskazówki metodyczne:
1. Biologia, lekcja wychowawcza - wprowadzenie klasyfikacji
odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów
niebezpiecznych
2.Informatyka - tematyka klasyfikacji doskonale nadaje się do
ćwiczeń edycyjnych w postaci prezentacji multimedialnych:
slajdowych czy zoomowych
3.Chemia - projekt edukacyjny lub referat na temat odpadów
niebezpiecznych i zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

KOMENTARZ 27
Wskazówki metodyczne:
1.Chemia układ okresowy pierwiastków

KOMENTARZ 28
1. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010; Uchwala nr 233 Rady
Ministrów z dn. 29.09.2006r.; Monitor Polski nr 90/ 2006 , poz. 946
2. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018;
Załącznik do Uchwały Nr 415/XX/12 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dn. 25 czerwca 2012 roku

KOMENTARZ 29

SŁOWA KLUCZOWE:
1. odpady niebezpieczne
2. związki niebezpieczne w odpadach
3. źródła powstawania odpadów
niebezpiecznych

Krajowe akty prawne dot. zasad postępowania z odpadami
niebezpiecznymi:
1) ustawa z dn. 14 grudnia 2012 roku o odpadach; Dz. U. z dn.
08.01.2013r., poz. 21
2) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym)
3) ustawa z dnia 25 lutego 2011 r.
o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
4) ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

4. zasady postępowania z odpadami
niebezpiecznymi

ZAŁĄCZNIK 24
Tab. nr 6. Właściwości powodujące, że
odpady są odpadami niebezpiecznymi

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
Załącznik 24.
Tabela pt.: “Właściwości powodujące, że
odpady są odpadami niebezpiecznymi”
Załącznik 25.
Tabela pt.: “Składniki, które mogą
powodować, że odpady są odpadami
niebezpiecznymi”

ZAŁĄCZNIK 25
Tab. nr 7. Składniki, które mogą
powodować, że odpady są odpadami
niebezpiecznymi

Załącznik 26.
Tabela pt.: “Lista składowisk odpadów
niebezpiecznych - azbestowych”
Dodatkowo zobacz też:
Załącznik 9 (rozdział 1 niniejszego zeszytu)
Tabela pt.: “Katalog odpadów”
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ZAŁĄCZNIK 26
Tab. nr 8. Lista składowisk w Polsce
upoważnionych do przyjmowania
i gromadzenia odpadów
niebezpiecznych (azbestowych)

6. ODPADY JAKO ZASOBY
ANTROPOGENICZNE CHARAKTERYSTYKA ORAZ KONIECZNOŚĆ
ZMIAN W MYŚLENIU O NICH
W tym rozdziale zobaczysz, że odpady to nie
jest problem, którego „trzeba się pozbyć”, ale
zasoby, które należy jak najefektywniej
wykorzystać. Odpady w takim ujęciu to zasoby
antropogeniczne, czyli inaczej mówiąc
surowce wtórne.
Zmiana myślenia
o odpadach nie może być prowadzona
w oderwaniu od edukacji środowiskowej
dzieci, młodzieży i dorosłych. Stąd ważne są tu
właśnie Twoje działania
koordynatora
i animatora działań ekologicznych angażujące środowiska szkolne i przedszkolne
oraz całą społeczność lokalną. Działania, które
mają realny wpływ na zmianę nawyków,
postaw i zachowań do kwestii
zagospodarowania odpadów.

KOMENTARZ 30
Wskazówki metodyczne:
Lekcje przyrody, biologii, wychowawcze, chemii, fizyki - odpady =
zasoby; kształtowanie przekonania, że odpady to nie śmieci, ale
wartościowe zasoby antropogeniczne chroniące zasoby naturalne

KOMENTARZ 31
Dostępne definicje:
1) Złoże antropogeniczne to sztucznie utworzone nagromadzenie
wydobytej lub przetworzonej substancji mineralnej o właściwościach
surowca mineralnego lub która może być przetworzona w surowiec
mineralny, przydatny dla określonych zastosowań i gdy istnieją
warunki dla jego wykorzystania.
2) Złoże antropogeniczne - sztuczne nagromadzenie surowca
mineralnego, który może być przedmiotem eksploatacji.
3) Złoże antropogeniczne wtórne - nagromadzenie wydobytej
kopaliny w zwale przeznaczone do wykorzystania w przyszłości.

KOMENTARZ 32

SŁOWA KLUCZOWE:
1. surowce materialne

Rozporządzenie REACH Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku dotyczące
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń
w zakresie chemikaliów oraz utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliów.

2. zasoby antropogeniczne
3. zmiana zachowań

KOMENTARZ 33
Wskazówki metodyczne:
Projekt edukacyjny lub referat na temat : w jaki sposób skutecznie
zmienić myślenie w kontekście odpadów wytwarzanych przez
człowieka

ZAŁĄCZNIK 27
Prezentacja nr 6. Środowisko przyrodnicze - zasoby odnawialne
i nieodnawialne

ZAŁĄCZNIK 28
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
Załącznik 27
Prezentacja PP pt.: “Środowisko
przyrodnicze - zasoby odnawialne i
nieodnawialne”
Załącznik 28
Fotografia pt.: “Popiół lotny z suchego
składowania z EC Kraków”
Załącznik 29
Fotografia pt.: “Składowisko Czajka w
Bobrownikach Wielkich k/o Tarnowa”
Załącznik 30
Komplet scenariuszy lekcji pt.: “Konkursy
ekologiczne” (3 szt.)
Załącznik 31
Rysunek pt.: “Segregacja u źródła”

Foto nr 3. Popiół lotny z suchego
składowania z EC Kraków

ZAŁĄCZNIK 29
Foto nr 4. Składowisko Czajka
W Bobrownikach Wielkich k/o Tarnowa.
Uboczne produkty spalania
z Elektrociepłowni czekają na
zagospodarowanie jako surowiec
wtórny.

ZAŁĄCZNIK 30
Kpl. nr 3. Scenariusze (szt. 3) Konkursy ekologiczne :
1) Międzyszkolny konkurs wiedzy ekologicznej,
2) Zbiórka surowców wtórnych,
3) Surowce wtórne i działalność ekologiczna szkoły/przedszkola

ZAŁĄCZNIK 31

MAKULATURA

PLASTIK, METAL

SZKŁO

Rys. nr 7. Segregacja u źródła
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7. JAK SKUTECZNIE ZMIENIAĆ
ZACHOWANIA NA
PROŚRODOWISKOWE?
Wykształcenie w społeczeństwie wzorców
zachowań, w tym zrównoważonej konsumpcji,
które wynikają ze świadomych decyzji oraz
takich które jednocześnie oparte są na
wewnętrznym przekonaniu, to proces długi
i bardzo złożony. W rozdziale dowiesz się, jak
różne mogą być strategie skutecznego
działania na rzecz zmian naszych codziennych
zachowań, postaw i nawyków oraz jakie
motywy towarzyszą nam przy podejmowaniu
określonych działań.

SŁOWA KLUCZOWE:
1. strategie ochrony środowiska
2. motywy do działań
prośrodowiskowych
3. edukacja ekologiczna

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
Załącznik 32
Program edukacyjny pt. „Bryza-jak
ochronić środowisko?”

ZAŁĄCZNIK 32
Projekt nr 1.
Program edukacyjny pt. Bryza Jak
ochronić środowisko?; Autor E. TyralskaWojtycza

Załącznik 33.
Tabela pt. „Motywy a postawy ludzi dot.
ochrony przyrody”
Załącznik 34.
Tabela pt. „Motywy ludzi do działań
prośrodowiskowych - zmiana na
przestrzeni lat”
Załącznik 35
Prezentacja nr 6. Komunalny Związek
Gmin Dolina Redy i Chylonki.
Załącznik 36.
Tabela pt. „Badania socjologiczne dot.
społecznego wpływu środków masowego
przekazu”

ZAŁĄCZNIK 33
Tab. Nr 9. Motywy a postawy ludzi dot.
ochrony przyrody

środowiska,

a

zachowania

proekologiczne

ZAŁĄCZNIK 34
Tab. Nr 10. Motywy a postawy ludzi dot.
działań prośrodowiskowych

ZAŁĄCZNIK 35
Prezentacja nr 6. Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki.

ZAŁĄCZNIK 36
Tab. Nr 11. Badania socjologiczne dot.
społecznego wpływu środków
masowego przekazu
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źródło: A. Hłobił, Motywy Ochrony
http://wis.pol.lublin.pl/kongres3/tom2/6.pdf

człowieka,

8. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA
I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
Rozdział omawia główne sposoby
zagospodarowania odpadów
komunalnych. Dowiesz się co oznacza
upcykling czy mechaniczno-biologiczne
przetwarzanie odpadów (MBP). Jeżeli
chcesz poznać szczegółowe opisy
technologii dot. przetwarzania odpadów,
zajrzyj do Zeszytu IV pt. „Recykling
I odzysk”.

SŁOWA KLUCZOWE:
1. upcykling
2. recykling

KOMENTARZ 34
Wskazówki metodyczne:
1. Lekcja sztuki, plastyki - poszukiwanie przykładów na upcykling.
2. Lekcja sztuki i plastyki - samodzielne wykonywanie „dzieł”
z odpadów.
3. Konkursy na przykłady upcyklingu.

3. kompostowanie
4. mechaniczno - biologiczne
przetwarzanie odpadów (MBP)
5. termiczne przekształcanie odpadów
6. składowanie

ZAŁĄCZNIK 37
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
Załącznik 37.
Rysunek pt. „Upcykling w praktyce”
Załączniki 38-40.
Cykl wydawnictw z serii Pan Tadeusz i
sąsiad dot. termicznego przekształcania
odpadów komunalnych pt.:
1. „Czym palisz w swoim ognisku
domowym?”
2. „Niech Cię oświeci jasność ze
śmieci!!!”
3. „Jeżeli spalać to nie
indywidualnie!!!”
Załączniki 41.
Rysunek pt. „Porównanie spalania
odpadów w Europie
.
Załączniki 42.
Wydawnictwo z serii „Pan Tadeusz i
sąsiad” pt. „Region zwany Eko Doliną”
Załączniki 43.
Wydawnictwo z serii „Pan Tadeusz i
sąsiad” pt. „O odpadach po nowemu”

Rys. nr. 8. Upcykling w praktyce
Więcej przykładów na stronie:
http://zycierzeczy.pl

ZAŁĄCZNIK 38 - 40
Więcej nt. termicznego przekształcania odpadów czytaj
w wydawnictwach z serii Pan Tadeusz :
Wyd. nr 1. Broszura pt. „Czym palisz w swoim ognisku domowym?”
Wyd nr 2. Broszura pt. „Niech Cię oświeci jasność ze śmieci!!!”
Wyd nr 3. Broszura pt. „Jeżeli spalać to nie indywidualnie!!!”

ZAŁĄCZNIK 41
Rys. nr 9. Porównanie poziomów
spalania odpadów w Europie
Źródło: http://www.ekologis.com.pl/polska-gospodarkaodpadami-w-swietle-innych-panstweuropejskich/

ZAŁĄCZNIK 42
Więcej nt. Regionu Gospodarki Odpadami czytaj w wyd. nr 4 z serii
Pan Tadeusz i sąsiad pt. „Region zwany Eko Doliną”

ZAŁĄCZNIK 43
Więcej nt. zmian w gospodarowaniu odpadami czytaj
w wyd. nr 5 z serii Pan Tadeusz i sąsiad pt. „O odpadach po
nowemu”
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9. WNIOSKI

ZAŁĄCZNIK 44
Prezentacja nr 8 pt. Jak działać aby oddać
Ziemię naszym dzieciom?

"Nie odziedziczyliśmy Ziemi po naszych przodkach.
Pożyczyliśmy ją tylko od naszych dzieci..."
Powstawanie odpadów powinno być eliminowane lub
ograniczane niezależnie od stopnia uciążliwości lub zagrożeń
dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także niezależnie
od ich ilości lub miejsca powstawania.
Działania powodujące lub mogące powodować
powstawanie odpadów powinny być planowane,
projektowane i prowadzone tak, aby spełniały wymogi zasad
gospodarowania odpadami, tj.
- zapobiegały powstawaniu odpadów lub ograniczały ich
ilość oraz negatywne oddziaływanie na środowisko przy
wytwarzaniu produktów, jak również podczas i po
zakończeniu ich użytkowania,
- zapewniały możliwość odzysku materiałów, surowców lub
energii, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu,
- zapewniały zgodne z zasadami ochrony środowiska
unieszkodliwianie odpadów, powstaniu których nie udało się
zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.
Wytwarzający odpady jest obowiązany do stosowania takich
sposobów produkcji i form usług lub wykorzystywania
surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu
odpadów albo pozwalają utrzymać na możliwie najniższym
poziomie ich ilość, a także zmniejszają uciążliwość bądź
zagrożenie odpadów dla życia i zdrowia oraz dla środowiska
przyrodniczego.
Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów sprowadza się do
konsekwentnej realizacji dwóch podstawowych zadań, tj. do:
- ograniczania powstawania odpadów przez optymalne
przetwórstwo surowców, materiałów i paliw oraz użytkowanie
wyrobów,
- zwiększania (maksymalizacji) stopnia wykorzystania
odpadów, których powstawania na obecnym poziomie
techniki i technologii nie da się uniknąć, a także sukcesywne
przetwarzanie odpadów nagromadzonych w poprzednich
latach.
Ograniczenia masy wytwarzanych odpadów do poziomu
zapewniającego równowagę surowcową, ekologiczną
i sanitarną nie da się osiągnąć bez daleko idących
synchronizacji technologii i sposobu bytowania ludzi
z kształtowaniem i funkcjonowaniem ekologicznej struktury
systemu gospodarowania odpadami na określonym terenie.
Doświadczenia krajów najbardziej zaawansowanych
w ochronie środowiska wykazują, że minimalizacja
wytwarzania odpadów u źródła jest najbardziej efektywną
strategią w gospodarce odpadami.
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Technologie mało- i bezodpadowe są traktowane jako
docelowy system rozwiązania problemu odpadów
produkcyjnych i zanieczyszczenia nimi środowiska
naturalnego. Odpady zawierają składniki, które mogą być
wydzielone i wykorzystane jako surowce wtór ne
wykorzystywane do tworzenia nowych materiałów lub
wyrobów, pasz dla zwierząt, lub jako energia cieplna.

Wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych, oprócz
eliminowania emisji
zanieczyszczeń do środowiska
naturalnego, zapewnia wielorakie efekty gospodarcze, w tym:
- zwiększenie bazy surowcowej gospodarki narodowej,
- obniżenie kapitałochłonności i energochłonności
pozyskiwania i przetwórstwa surowców,
- zmniejszenie zużycia materiałów oraz kosztów produkcji,
m.in. w wyniku wyeliminowania skutków zanieczyszczenia
odpadami środowiska naturalnego.
Zasoby naturalne nie są nieograniczone, a ponadto na świecie
są rozmieszczone nierównomiernie i dlatego niektóre kraje
odczuwają ich niedobór. Sięganie do coraz trudniej
dostępnych zasobów znacznie zwiększa koszty. Wzrost
produkcji musi więc dokonywać się przy zmniejszającym się
wykorzystaniu zasobów. Jest to decydujący warunek wzrostu
gospodarczego. Zastąpienie surowców pierwotnych
surowcami wtórnymi, oprócz efektów ekologicznych przynosi
wyraźne korzyści ekonomiczne.
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PEŁNĄ TREŚĆ ZESZYTU
ZNAJDĄ PAŃSTWO NA ZAŁĄCZONEJ PŁYCIE CD, W TYM :
1. Odpady - definicje i cele polityki ekologicznej
2. Klasyfikacja odpadów - kryteria podziału i systemy kwalifikacji
3. Odpady komunalne - charakterystyka, skala problemu, morfologia
4. Odpady przemysłowe - charakterystyka, skala problemu, wymagania
5. Odpady niebezpieczne - właściwości, źródła powstawania, zasady postępowania
6. Odpady jako zasoby antropogeniczne - charakterystyka oraz konieczność zmian w myśleniu
o nich
7. Jak skutecznie zmieniać zachowania na prośrodowiskowe?
8. Sposoby zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów
9. Wnioski
10. Dobre praktyki
Jak z odpadami radzi sobie Świat?
Jak z odpadami radzi sobie Polska?
11. Ciekawostki
Czyste technologie węglowe.
Paliwo alternatywne z posortowanych odpadów komunalnych.
Paliwo alternatywne na bazie sortowanych odpadów komunalnych dla przemysłu cementowego.
Opakowania kompozytowe.
Odwrócenie hierarchii w gospodarce odpadami.
Life Cycle Assessment (LCA).
Cykl życia produktu.
Pierwsza w Polsce spalarnia osadów ściekowych w Dębogórzu k/o Gdyni.
12. Materiały dydaktyczne
13. Prawo (tj. Akty prawne)
- prawo Unii Europejskiej,
- prawo krajowe
- dokumenty strategiczne.
14. Słowniczek
15. Bibliografia
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