Szanowni Państwo,
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” swoją działalność rozpoczął w 1991 roku. Obecnie
jesteśmy dobrze znaną i cenioną instytucją samorządową zrzeszająca 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 trzeci 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 metodycznodydaktycznym 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 trzecim zeszycie pt. „Nowy system gospodarowania odpadami” pragniemy przedstawić Państwu
zasady funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami, w tym jego cele i zasady.
Omówione zostały także prawa i obowiązki gminy oraz każdego z nas mieszkańca - wynikające
z wprowadzenia tegoż systemu. Temat prezentowany jest w odniesieniu do polityki ekologicznej
państwa w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz hierarchii postępowania
z 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 III.
NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

SPIS TREŚCI:

1. Wzrost gospodarczy a wytwarzanie odpadów

1

2. Zapobieganie powstawaniu odpadów - nowa polityka w obszarze “środowisko”

2

3. Nowa hierarchia postępowania z odpadami
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4. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce

4

5. Cele nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - polityka UE i państw członkowskich

5

6. Zasady funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami
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7. Prawa i obowiązki w nowym systemie gospodarki odpadami

7

8. Regionalna struktura nowego systemu gospodarki odpadami
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9. Wnioski
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KOMENTARZ 1
1. WZROST GOSPODARCZY A WYTWARZANIE
ODPADÓW
Przerwanie powiązania pomiędzy
wzrostem gospodarczym
a wytwarzaniem odpadów jest obecnie
kluczowym celem stawianym przez Unię
Europejską w sprawie odpadów. W tym
rozdziale dowiesz się, jakie działania są
najważniejsze aby minimalizować
powstawanie odpadów. Poznasz także
podstawowe założenia i podstawy
prawne takich działań.

SŁOWA KLUCZOWE:
1. wzrost gospodarczy

1. Statystyki EUROSTATU i Europejskiej Agencji Środowiska.
2. Dane szacunkowe Europejskiej Agencji Środowiska o wytwarzaniu
odpadów komunalnych;
Http://themes.eea.europa.eu/IMS/IMS/ISpecs/ISpecification200410071
31809/IAssessment1183020155530/view_content.

KOMENTARZ 2
Wskazówki metodyczne:
1. Geografia - analiza w ujęciu historycznym zależności pomiędzy
wzrostem gospodarczym a wpływem na środowisko.
2. WOS - działania prośrodowiskowe w prawodawstwie
międzynarodowym.
3. Wykorzystanie lekcji Karoliny Stanek S.O.S. Ziemia, czyli o
negatywnym wpływie - wzrostu gospodarczego na środowisko.
4. Projekt lub referat na temat :
a) Ramy polityczne UE i strategiczne - dokument na szczeblu
krajowym w zakresie zrównoważonego rozwoju.
b) Poprawa gospodarki zasobami naturalnymi i unikanie ich
nadmiernej eksploatacji w kontekście odpadów.
c) Rozdzielenie wzrostu gospodarczego od ilości wytwarzanych
odpadów, rozumiane jako dążenie, przy wzroście gospodarczym, do
stałego ograniczenia ilości wytwarzania odpadów.).

KOMENTARZ 3
Zasoby antropogeniczne szerzej w Zeszycie nr II pt. Czy wszystkie
odpady to zwykłe śmieci?

2. odpady jako zasoby
3. cykl życia produktu
4. dyrektywa ramowa w sprawie
odpadów

KOMENTARZ 4
Szerzej na temat czytaj w pkt. 11 Ciekawostki_ artykuł pt. Integracja
zapobiegania powstawaniu odpadów z innymi obszarami polityki
Zintegrowana Polityka Produktowa (IPP)

5. Polityka Ekologiczna Państwa
6. społeczeństwo recyklingu

KOMENTARZ 5
Zasady gospodarki odpadami mają swoje odzwierciedlenie również
w zasadniczych dokumentach strategicznych oraz dokumentach
planistycznych, w tym w:
1) dokumentach o randze krajowej, tj.:
- Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do
roku 2016,
- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 roku,
- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014,
- Krajowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032,
- Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej,
2) dokumentach obecnie obowiązujących na terenie poszczególnych
województw, tj.:
- Strategie Rozwoju Województw,
- Wojewódzkie Plany Gospodarki Odpadami,
- Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007-2013,
- Plany Zagospodarowania Przestrzennego Województw,
- Wojewódzkie Programy Ochrony Środowiska.

KOMENTARZ 6
Społeczeństwo recyklingu - to spoleczeństwo, które nie tylko unika
wytwarzania odpadów, lecz także wykorzystuje je w charakterze
surowców.

ZAŁĄCZNIK 1
Prezentacja nr 1. Nowoczesna gospodarka odpadami

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
Załącznik 1.
Prezentacja nr 1 pt. „Nowoczesna
gospodarowania odpadami ”

ZAŁĄCZNIK 2
Rys. nr 1. Wzrost gospodarczy (PKB) a ilość wytwarzanych odpadów

Załącznik 2
Rysunek pt. „Wzrost gospodarczy (PKB),
a ilość wytwarzanych odpadów”
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ZAŁĄCZNIK 3
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
Załącznik 3
Prezentacja PP pt. „Środowiskowo przyrodnicze zasoby odnawialne
i nieodnawialne”

Prezentacja nr 2. Środowisko przyrodnicze - zasoby odnawialne
i nieodnawialne

ZAŁĄCZNIK 4
Rys. nr 2 Kraje Wspólnoty, EOG
i stowarzyszone

Załącznik 4
Rysunek pt.: „Kraje Wspólnoty, EOG i
stowarzyszone”
Załącznik 5
Rysunek pt. “Ekologiczna ocena cyklu
życia produktu od kołyski po grób”
Załącznik 6
Treść dokumentu”Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dn.
19.11.2008 r. w sprawie odpadów oraz
uchylająca niektóre dyrektywy” (plik PDF)
Załącznik 7
Prezentacja PP pt.: „Polityka Ekologiczna
Państwa”

ZAŁĄCZNIK 5
Rys. nr 3. Ekologiczna ocena cyklu życia „od kołyski po grób

ZAŁĄCZNIK 6
Treść dokumentu „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/98/WE z dn. 19.11.2008r. w sprawie odpadów oraz uchylająca
niektóre dyrektywy” PDF nr 1

ZAŁĄCZNIK 7
Prezentacja nr. 3 Polityka Ekologiczna Państwa
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2. ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU
ODPDÓW - NOWA POLITYKA
W OBSZARZE “ŚRODOWISKO”
Do tematu zapobiegania powstawaniu
odpadów można podchodzić na wiele
różnych sposobów, różnie je
interpretować i naświetlać. Jednak
bezsprzeczne jest, że to właśnie ludzie
oraz potrzeba zmiany zachowań są
kluczem do zapobiegania powstawaniu
odpadów. W niniejszym rozdziale
poznasz różne metody i strategie
związane z zapobieganiem powstawaniu
odpadów, w tym system zarządzania
środowiskowego EMAS czy hierarchię
postepowania z odpadami.

KOMENTARZ 7
Szerzej nt. hierarchii postępowania z odpadami w pkt. 3 niniejszego
opracowania

KOMENTARZ 8
Szerzej nt. polityk związanych z zapobieganiem powstawania
odpadów oraz tradycyjnie niezwiązanych ze środowiskiem i ich
integracji w pk. 11 Ciekawostki niniejszego opracowania

KOMENTARZ 9
SŁOWA KLUCZOWE:
1. hierarchia postępowania z odpadami
2. polityka zapobiegania powstawaniu
odpadów

Wskazówki metodyczne:
1. Geografia - zagadnienie 'zrównoważonej konsumpcji'
w odniesieniu do pojęcia 'zrównoważonego rozwoju’
2. Godzina wychowawcza - jak obywatel może realizować zasady
'czystej konsumpcji'
Działania projektowe - plansze, prezentacje itp.

3. czysta konsumpcja

KOMENTARZ 10

4. System zarządzania środowiskiem
(EMAS)

Według danych zawartych w raporcie międzynarodowej organizacji
ekologicznej WWF, ludzkości do roku 2030 do zaspokojenia potrzeb
niezbędne będą naturalne zasoby z co najmniej dwóch planet
takich jak Ziemia. Aby zahamować niekorzystne trendy należy m.in.
wprowadzić zmiany w modelu i strukturze konsumpcji.
Strategia Zrównoważonego Rozwoju w UE,
http://ec.europa.eu/sustainable/docs/renewed_eu_sds_pl.pdf

KOMENTARZ 11
Wskazówki metodyczne:
Przyroda, biologia, geografia - poszukiwanie organizacji
legitymujących się systemem EMAS i przygotowanie informacji
o jego wpływie na działania prośrodowiskowe

ZAŁĄCZNIK 8

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
Załącznik 8.
Rysunek pt.: “Gospodarka odpadami - 2
etapy: zapobieganie i gospodarowanie”
Załącznik 9
Rys. nr 5. Zapobieganie powstawaniu
odpadów w kontekście hierarchii
postępowania z odpadami

Rys. Nr 4. Gospodarka odpadami - 2
etapy: zapobieganie i
gospodarowanie
Źródło : European Commission,
Directorate-General Environment,
Preparing Waste Prevention
Programme, Guidance document,
October 2012, za ADEME 2008

ZAŁĄCZNIK 9
Rys. nr 5. Zapobieganie powstawaniu
odpadów w kontekście hierarchii
postępowania z odpadami
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3. NOWA HIERARCHIA POSTĘPOWANIA
Z ODPADAMI

W tym rozdziale otrzymasz kolejne
informacje dot. hierarchii postępowania
z odpadami. To właśnie ona jest
najważniejszą kwestią we współczesnej
gospodarce odpadami. Przestrzeganie
przyjętej hierarchii postępowania
powodować ma ograniczenie
negatywnego wpływy na środowisko ze
strony gospodarki odpadami, a także
optymalizować wykorzystanie zasobów.

KOMENTARZ 12
Wskazówki metodyczne:
1. Geografia, przyroda - analiza hierarchii w odniesieniu do
spodziewanych efektów działań
2. Działania projektowe - jak było, a jak jest w kwestii hierarchii
postępowania z odpadami

KOMENTARZ 13
SŁOWA KLUCZOWE:

Hierarchia postępowania z odpadami opisana jest w art. 17 ustawy
z dn. 14.12.2012r. o odpadach
Dz. U. z dn. 08.01.2013r., poz. 21

1. hierarchia postępowania
z odpadami
2. zapobieganie powstawaniu odpadów
3. ponowne użycie
4. przygotowanie do ponownego
użycia
5. recykling
6. inne procesy odzysku

KOMENTARZ 14
Zgodnie z ustawą z dn.14.12.2012r. o odpadach [Dz. U. 2013 poz. 21]
poprzez „zapobieganie powstawaniu odpadów rozumie się środki
zastosowane w odniesieniu do produktu, materiału lub substancji,
zanim staną się one odpadami, zmniejszając:
A) ilość odpadów, w tym również przez ponowne użycie lub
wydłużenie okresu dalszego używania produktu,
B) negatywne oddziaływanie wytworzonych odpadów na środowisko
i zdrowie ludzi,
C) zawartość substancji szkodliwych w produkcie i materiale.”
Sposoby i strategie zapobiegania powstawaniu odpadów szerzej
opisane w Rozdziale 2 niniejszego Zeszytu.

7. unieszkodliwianie

KOMENTARZ 15
Wskazówki metodyczne:
1. Przyroda, zajęcia zintegrowane - jak zapobiegać powstawaniu
odpadów
2. Działania warsztatowe - pomysły na przygotowanie do ponownego
użycia, czy recyklingu

KOMENTARZ 16
Szerzej na temat recyklingu i odzysku czytaj w Zeszycie nr V

ZAŁĄCZNIK 10
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
Załącznik 10.
Rysunek pt.: “Hierarchia sposobów
postępowania z odpadami w starym
systemie gospodarki odpadami”
Załącznik 11
Rysunek pt.: “Hierarchia postępowania
z odpadami zgodnie z ustawą z dn.
14.12.2012 r. o odpadach”
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Rys. nr 6. Hierarchia sposobów
postępowania z odpadami w starym
systemie gospodarki odpadami

ZAŁĄCZNIK 11
Rys. nr 7. Hierarchia postępowania z odpadami zgodnie z ustawą z
dn. 14.12.2012r. o odpadach

ZAŁĄCZNIK 12
Ulotka nr 1

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
Załącznik 12.
Ulotka pt. „Hierarchia postępowania
z odpadami”
Załącznik 13
Rysunek pt. „REDUCE - stosowany symbol”

ZAŁĄCZNIK 13
Rys. nr 8. REDUCE stosowany symbol

ZAŁĄCZNIK 14
Rys. nr 9. REUSE stosowany symbol

ZAŁĄCZNIK 15
Załącznik 14.
Rysunek pt. „REUSE - stosowany symbol”
Załącznik 15.
Rysunek pt. „RECYCLING stosowany
symbol”
Załącznik 16.
Rysunek pt. „LCT stosowany symbol”
Załącznik 17.
Rysunek pt. „Odwrócenie hierarchii
w gospodarce odpadami”

Rys. nr 10. RECYCLING stosowany symbol

ZAŁĄCZNIK 16
Rys. nr 11. LCT stosowany symbol

ZAŁĄCZNIK 17
Rys. nr. 12. Odwrócenie hierarchii
w gospodarce odpadami

ZAŁĄCZNIK 18
Tabela nr 1. Podział procesów odzysku

Załącznik 18.
Tabela pt. „Podział procesów odzysku”
Załącznik 19.
Rysunek pt. „Człowiek jako pierwszy
element systemu gospodarki odpadami”

ZAŁĄCZNIK 19
Rys. nr. 13.Człowiek jako pierwszy element systemu gospodarki
odpadami
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4. NOWY SYSTEM GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE
W rozdziale zobaczysz jakie zmiany
zaszły w ostatnich latach w systemie
gospodarowania odpadami
komunalnymi w Polsce. Nowe regulacje
określiły m.in. że to samorządy gminne
przejmują na siebie obowiązek
organizacji systemu odbierania
i zagospodarowania odpadów
komunalnych. Rozdział przedstawia
także informacje dot. Krajowego Planu
Gospodarki Odpadami 2014, który
wyznaczając kierunki działań spaja
gospodarowanie odpadami na poziomie
wszystkich województw w kraju.

SŁOWA KLUCZOWE:
1. system gospodarki odpadami
w Polsce

KOMENTARZ 17
Szerzej na temat starego systemu gospodarowania odpadami czytaj
W Zeszycie nr I

KOMENTARZ 18
Wskazówki metodyczne:
1. WOS - analiza celów nowego systemu gospodarki odpadami w odniesieniu do stanu aktualnego
2. zajęcia warsztatowe związane z pojęciem „społeczeństwa
recyklingu” np. zajęcia plastyczne

KOMENTARZ 19
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
W gminach oraz niektórych innych ustaw (ucp); Dz. U. 2011 nr 152
poz. 897; tekst jednolity z dnia 28.11. 2013 r. Dz. U. 2013, poz.1399

KOMENTARZ 20
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( tekst jednility: Dz.U.
Z 2010 r. Nr 185, poz.1243, z późn. zm.) utraciła moc i została
zmieniona w 2012 r.. Aktualnie obowiązuje ustawa z dn. 14 grudnia
2012r. o odpadach (Dz. U. z dn. 8 stycznia 2013r. , poz. nr 21), która
weszła w życie 14 dni od dnia ogloszenia (z zastrzeżeniem niektórych
przepisów).

KOMENTARZ 21
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014; Załącznik do Uchwały nr
217 Rady Ministrów z dn. 24.12.2010r.; Monitor Polski nr 101 , poz. 1183

2. ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
3. ustawa o odpadach
4. Krajowy Plan Gospodarki
Odpadami 2014 (KPGO 2014)

KOMENTARZ 22
Uchwała Nr 415/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki
Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018

KOMENTARZ 23
5. Plan Gospodarki Odpadami (PGO)
dla woj. Pomorskiego

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

Cele PGOWP 2018
- utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów od
wzrostu gospodarczego kraju (mniej odpadów na jednostkę
produktów, mniej opakowań, dłuższe okresy życia produktów itp.);
- znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w
sposób bezpieczny dla środowiska;
- rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów;
- sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk
odpadów wydobywczych, wraz z identyfikacją obiektów
wpływających znacząco na środowisko;
- eliminacja kierowania na składowiska zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów;
- pełne zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków
samochodów i demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji;
- takie zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku
odpadów komunalnych, aby na składowiska nie trafiało ich więcej niż
50 % w stosunku do odpadów wytworzonych w gospodarstwach
domowych.

ZAŁĄCZNIK 20
Prezentacja nr 4. Nowy system gospodarki odpadami w Polsce

Załącznik 20.
Prezentacja PP pt.: „Nowy system
gospodarki odpadami w Polsce
Załącznik 21.
Wydawnictwo z serii „Pan Tadeusz
i sąsiad” pt. „O odpadach po nowemu”
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ZAŁĄCZNIK 21
Więcej na temat nowego systemu gospodarki odpadami w Polsce
czytaj w wydawnictwie z serii Pan Tadeusz
Wyd. nr 1 pt. O odpadach po nowemu

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
Załącznik 22.
Treść dokumentu „Krajowy Plan
Gospodarki Odpadami 2014” (plik PDF)
Załącznik 23.
Treść dokumentu „Plan Gospodarki
Odpadami dla Województwa
Pomorskiego 2018” (plik PDF)
Załącznik 24.
Treść dokumentu „Uchwała nr 416/XX/12
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie
wykonania Planu Gospodarki Odpadami
dla Województwa Pomorskiego 2018” (plik
PDF)
Załącznik 25.
Treść dokumentu „Uchwała nr
840/XXXVIII/14 z dnia 31 marca 2014 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie
wykonania Planu Gospodarki Odpadami
dla Województwa Pomorskiego 2018”

ZAŁĄCZNIK 22
PDF nr 2. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014; Załącznik do
Uchwały nr 217 Rady Ministrów z dn. 24.12.2010r.; Monitor Polski nr 101 ,
poz. 1183

ZAŁĄCZNIK 23
PDF nr 3. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego
2018; Załącznik do Uchwały Nr 415/XX/12 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dn. 25 czerwca 2012 roku

ZAŁĄCZNIK 24
PDF nr 4. Uchwała Nr416/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie wykonania Planu Gospodarki
Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018

ZAŁĄCZNIK 25
PDF nr 5. Uchwała nr 840/XXXVIII/14 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 31 marca 2014 roku (pełny wykaz RIPOK-ów we
wszystkich RGO woj. Pomorskiego)
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5.CELE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI - POLITYKA UE
I PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
W rozdziale poznasz szczegółowe
zalecenia polityki UE w gospodarowaniu
odpadami, które obowiązują na terenie
wszystkich państw członkowskich.
Głównym celem polityki
g o s p o d a ro w a n i a o d p a d a m i j e s t
zapobieganie ich powstawaniu u źródła,
następnie ponowne ich
wykorzystywanie, a w sytuacji, gdy nie
jest to możliwe, unieszkodliwianie w inny
sposób niż składowanie. Taki nadrzędny
cel uwzględnia zarówno zasady
zrównoważonego rozwoju, jak
i zobowiązania podjęte przez Polskę na
arenie międzynarodowej.

KOMENTARZ 24
Wskazówki metodyczne:
WOS - prezentacja struktury prawnej nowego systemu
gospodarowania odpadami w odniesieniu do jego celów.

SŁOWA KLUCZOWE:
1. polityka gospodarowania
odpadami
2. społeczeństwo recyklingu
3. odpady biodegradowalne
4.wymagane poziomy recyklingu

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
Załącznik 26.
Treść dokumentu „Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie poziomów ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do
składowania oraz sposobu obliczania
poziomu ograniczania masy tych
odpadów; Dz. U. z 18.06.2012r., poz. 676
(plik PDF)
Załącznik 27.
Tabela pt. „Poziomy ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do
składowania w stosunku do masy
odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]”
Załącznik 28.
Treść dokumentu „Rozporządzenie MŚ z
dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych; DZ.U. z dn. 11.06.2012r.,
poz. 645”.
Załącznik 29
Tabela pt. „Poziom recyklingu i
przygotowania do ponownego użycia
[%]”

8

ZAŁĄCZNIK 26
PDF nr 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r.
W sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz
sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów;
Dz. U. z 18.06.2012r., poz. 676

ZAŁĄCZNIK 27
Tab. nr. 2 Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
W stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

ZAŁĄCZNIK 28
Pdf nr 7 Rozporządzenie MŚ z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych; DZ.U.
Z dn. 11.06.2012r., poz. 645

ZAŁĄCZNIK 29
Tab. nr 3. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
[%]

6. ZASADY FUNKCJONOWANIA NOWEGO
SYSTEMU GOSPODAROWANIA
W tym rozdziale poznasz ogólne zasady
funkcjonowania nowego systemu
gospodarowania odpadami. Zobaczysz
w jaki sposób obecnie wygląda przepływ
odpadów w systemie ich
zagospodarowania. Dowiesz się także,
kto pełni nadrzędną rolę
w funkcjonowaniu całego systemu.

KOMENTARZ 25
Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018;
Załącznik do Uchwały Nr 415/XX/12 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dn. 25 czerwca 2012 roku
Patrz Rozdział nr 4 Załącznik nr 23 (PDF)

KOMENTARZ 26

SŁOWA KLUCZOWE:
1. nowy system gospodarowania
odpadami w Polsce
2. Plan Gospodarki Odpadami dla
Województwa Pomorskiego
2018
3. sprawozdania kwartalne
4. sprawozdania roczne
5. działania informacyjne oraz
edukacyjne

Na terenie RGO Eko Dolina (z wyłączeniem gminy Luzino) obowiązek
wynikający z art. 9 n. ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach , sprawozdania kwartalne sporządzane przez podmioty
odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
przedkładane są służbom Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy
I Chylonki, któremu gminy członkowskie powierzyły to zadanie .

KOMENTARZ 27
Na terenie RGO Eko Dolina (z wyłączeniem gminy Luzino) obowiązek
wynikający z art. 9 g. ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, tj. obowiązek wykonania rocznego sprawozdania
Z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami, dla
poszczególnych gmin -członków Związku sporządza, w imieniu gmin
członkowskich , Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki.
Sprawozdanie jest przekazywane Marszałkowi województwa
I wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska ,w terminie do 31
marca roku następnego po roku, którego dotyczy.

KOMENTARZ 28
Na terenie RGO Eko Dolina (z wyłączeniem w. Luzino) obowiązek
wynikający z art. 3 lit. a. pkt 8 ustawy z dn. 01.07.2011r o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmina oraz niektórych
innych ustaw, tj. obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i
edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami
komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, w imieniu i na rzecz gmin członkowskich,
realizuje Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
ZAŁĄCZNIK 30
Załącznik 30
Rysunek pt. Nowy system
gospodarowania odpadami
komunalnymi w Polsce
Załącznik 31
Prezentacja PP pt. „Komunalny Związek
Gmin Dolina Redy i Chylonki

Rys. nr. 13. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

ZAŁĄCZNIK 31
Prezentacja nr 5. Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki
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7. PRAWA I OBOWIĄZKI W NOWYM
SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI
W myśl obecnie obowiązującego prawa,
odpowiedzialność za właściwą
organizację gospodarki odpadami
komunalnymi przejęły samorządy
a sama gospodarka odpadami została
zaliczona do zadań określanych mianem
użyteczności publicznej. W rozdziale
poznasz obowiązki mieszkańca oraz
gminy, wynikające z regulacji prawnych
określających nową gospodarkę
odpadami komunalnymi.

KOMENTARZ 29
Wskazówki metodyczne:
Przyroda, geografia Ja i moje odpady

SŁOWA KLUCZOWE:
1. prawa i obowiązki mieszkańca
w zakresie postępowania z odpadami
2. obowiązki gminy w nowym
systemie gospodarki odpadami
3. opłata za gospodarowanie
odpadami (tzw. opłata
„śmieciowa”)
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8. REGIONALNA STRUKTURA NOWEGO
SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
W nowoczesnym systemie
gospodarowania odpadami
komunalnymi szczególnego znaczenia
nabiera fakt konieczności regionalizacji
rozwiązań, a podstawowym elementem
systemu jest funkcjonowanie instalacji
regionalnych. W tym rozdziale dostaniesz
informacje dot. Regionów Gospodarki
Odpadami (RGO) oraz Regionalnych
Instalacji do Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (ROPOK), w tym
szczegółowe informacje dot. RIPOK „Eko
Dolina”.

KOMENTARZ 30
Podstawowym założeniem funkcjonowania gospodarki odpadami
komunalnymi w Polsce jest system rozwiązań regionalnych. Zgodnie
z ustawą o odpadach region gospodarki odpadami to obszar liczący
co najmniej 150 tys. mieszkańców, oparty o funkcjonowanie
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
(RIPOK), która pod względem technicznym spełnia wymagania
najlepszej dostępnej techniki (BAT).

SŁOWA KLUCZOWE:
1. regionalizacja rozwiązań
2. region gospodarki odpadami
(RGO)
3. regionalna instalacja
przetwarzania odpadów
komunalnych (RIPOK)
4. EKO DOLINA
5. zadania KZG Dolina Redy
i Chylonki w zakresie utrzymania
czystości i porządku w gminach

KOMENTARZ 31
Pełen wykaz instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
(RIPOK) w poszczególnych regionach gospodarki odpadami oraz
instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów patrz Rozdział
4 Załącznik nr 25 - Uchwała nr 840/XXXVIII/14 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 31 marca 2014 roku (PDF)

KOMENTARZ 32
Wskazówki metodyczne:
1. przyroda, biologia, godzina wychowawcza - prezentacja RIPOK
w kontekście nowego systemu gospodarki odpadami;
2. działania projektowe - droga odpadu od jego wytwórcy do
miejsca jego zagospodarowania lub unieszkodliwiania w kontekście
działania Eko Doliny.

KOMENTARZ 33
Wskazówki metodyczne:
działania projektowe - rola KZG Dolina Redy i Chylonki w kontekście
gospodarki odpadami - udział w projektach, konkursach, warsztatach
organizowanych przez KZG w odniesieniu do gospodarki odpadami.

ZAŁĄCZNIK 32
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

Foto. nr. 1 Spalarnia odpadów
komunalnych Wiedeń, Austria
Źródło: www.odpadyblog.pl

Załącznik 32.
Fotografia pt. Spalarnia odpadów
komunalnych Wiedeń, Austria
Załącznik 33.
Fotografia pt. Halowa kompostownia
komunalnych odpadów
biodegradowalnych
Załącznik 34.
Fotografia pt. Sortownia odpadów
komunalnych
Załącznik 35.
Fotografia pt. Kompostownia polowa
odpadów zielonych
Załącznik 36.
Fotografia pt. Kwatera składowa

ZAŁĄCZNIK 33
Foto.nr 2. Halowa kompostownia
komunalnych odpadów
biodegradowalnych

ZAŁĄCZNIK 34
Foto. nr 3. Sortownia odpadów
komunalnych

ZAŁĄCZNIK 35
Foto nr.4. Kompostownia polowa
odpadów zielonych

ZAŁĄCZNIK 36
Foto. nr 5. Kwatera składowa
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MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
ZAŁĄCZNIK 37
Załącznik 37.
Prezentacja PP pt. „Sp. z o.o. Eko Dolina
w Łężycach gm. Wejherowo”
Załącznik 38.
Rysunek pt. „RIPOK Eko Dolina usytuowanie”
Załącznik 39.
Wydawnictwo z serii Pan Tadeusz i sąsiad
dot. regionalnej instalacji przetwarzania
odpadów komunalnych pt. Eko Dolina na
miarę RIPOK'u.

Prezentacja nr 6. Sp. z o.o. Eko Dolina w Łężycach gm. Wejherowo

ZAŁĄCZNIK 38
Rys. nr 14. RIPOK Eko Dolina - usytuowanie

ZAŁĄCZNIK 39
Więcej nt. roli Spółki Eko Dolina w systemie gospodarki odpadami na
terenie RGO Eko Dolina czytaj w wyd. nr 2 z serii Pan Tadeusz pt. Eko
Dolina na miarę RIPOK'U

ZAŁĄCZNIK 40
Załącznik 40.
Rysunek pt. „Podział województwa
pomorskiego na regiony gospodarki
odpadami (RGO)”
Załącznik 41.
Referat pt.: „Syntetyczne dane dot.
gospodarki odpadami na terenie
Pomorza”
Załącznik 42.
Wydawnictwo z serii Pan Tadeusz i sąsiad
dot. regionu gospodarki odpadami pt.
Region zwany Eko Doliną

Rys. nr 15. Podział województwa
pomorskiego na RGO
Źródło: www.porzadnepomorze.pl

ZAŁĄCZNIK 41
Ref. nr 1 Syntetyczne dane dot. gospodarki odpadami na terenie
Pomorza
Źródło: PGOWP 2018r.

ZAŁĄCZNIK 42
Więcej nt. regionów gospodarki odpadami czytaj w wyd. nr 3 z serii
Pan Tadeusz pt. Region zwany Eko Doliną

ZAŁĄCZNIK 43
Załącznik 43.
Prezentacja PP pt. „Kompetencje
i działania KZG Dolina Redy i Chylonki
w nowym systemie gospodarki
odpadami” .
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Prezencja nr 7. Kompetencje i działania KZG Dolina Redy i Chylonki
w nowym systemie gospodarki odpadami

9. WNIOSKI
9.1. Harmonogram zmian

ZAŁĄCZNIK 44
Prezentacja nr 8. Dlaczego zmieniono system
gospodarki odpadami?

W dniu 1 lipca 2011 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości porządku w gminach oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 152 i poz. 897), w tym ustawy o odpadach. Ustawa ta
zmieniła dotychczasowy model gospodarki odpadami komunalnymi
ustanawiając jednolite
zasady finansowania, odbierania i
zagospodarowania odpadóww komunalnych na terenie całego kraju.
Najważniejszą treścią wprowadzanej reformy było przekazanie gminom
samorządowego władztwa nad odpadami komunalnymi.
Ustawa weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. i przewidywała
stopniowe wprowadzanie nowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi. Ostatecznie, gminy otrzymały 18 miesiecy na wdrożenie
nowego systemu na własnym terenie. W tym czasie rady gmin
zobowiazane zostały do podjęcia niezbędnych uchwał, stanowiących
akt prawa miejscowego, określające między innymi termin,
częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Nowy system wprowadzony przez władze samorządowe
obowiązuje od 1 lipca 2013r.
9.2. Cele
Zasadniczym celem wprowadzonych zmian była potrzeba:
- uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych
u źródła,
- zmniejszenia ilości odpadów komunalnych kierowanych na
składowiska,
- zwiększenia liczby nowoczesnych instalacji do odzysku,
- całkowitego wyeliminowania nielegalnych składowisk odpadów,
- prowadzenia właściwego sposobu monitorowania postępowania
z odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, jak
i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
9.3. Obowiązki gmin w tworzeniu nowego systemu
Zgodnie z przyjętymi założeniami nowych regulacji prawych, gminy
zapewniają czystość i porządek na swoim terenie oraz tworzą warunki
niezbędne do jego utrzymania. Gminy zapewniają budowę, utrzymanie
i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Obowiązkiem
gmin jest również prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym selektywne zbieranie co najmniej takich
frakcji odpadów jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło,
opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające
biodegradacji.
Na gminy został nałożony również obowiązek uzyskania do 31 grudnia
2020 r. poziomów odzysku i recyklingu poszczególnych frakcji odpadów:
- 50 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal,
tworzywa sztuczne, szkło,
- 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
I innych metod odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
W przypadku odpadów biodegradowalnych gminy zobowiązane są
także ograniczyć masę tych odpadów kierowanych na składowiska. Do
16 lipca 2013 r. składować można było nie więcej niż 50% tych
odpadów, natomiast do 16 lipca 2020 r. będzie można składować nie
więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r.
Ustawa nakłada na gminy obowiązek zorganizowania odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy. Rada gminy zoboiwiązana została podjąć
decyzję, czy w ramach jednej opłaty tzw. „smieciowej” odpady będą
odbierane wyłącznie z gospodarstw domowych, czy również od
właścicieli nieruchomości, na terenie których prowadzona jest
działalność, w związku z którą powstają odpady komunalne. Właściciele
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nieruchomości objęci opłatą „śmieciową” zostali tym samym zwolnieni z
obowiązku podpisywania umów na odbieranie odpadów
komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie.

KOMENTARZ 34
Na terenie gmin- członków Komunalnego
Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki, rejestr
działalności regulowanej prowadzi Związek.

Obowiązkiem gminy jest również organizowanie przetargów na
odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W tym celu
obszar gminy liczącej ponad 10 000 mieszkańców może
być
podzielony na sektory. Przetarg na odbieranie odpadów organizowany
będzie w takim przypadku osobno dla każdego z sektorów.
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne jest obowiązany
uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej u wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Gminy tworząc regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminie
oraz przygotowując specyfikację istotnych warunków zamówienia do
przetargów na odbieranie odpadów komunalnych określają warunki,
które pozwolą na osiągnięcie wymaganych w prawie: poziomów
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów
komunalnych tj. papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło oraz
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż
niebezpieczne, jak również ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulęgających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Formułując regulaminy gminy biorą również pod uwagę konieczność
zachowania trwałości projektów realizowanych ze środków UE,
w szczególności dotyczących budowy lub rozbudowy regionalnych
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Ponadto, regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach
powinny jednoznacznie określać przyjęty na terenie gminy system
segregacji i selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
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PEŁNĄ TREŚĆ ZESZYTU
ZNAJDĄ PAŃSTWO NA ZAŁĄCZONEJ PŁYCIE CD, W TYM :
1. Wzrost gospodarczy a wytwarzanie odpadów
2. Zapobieganie powstawaniu odpadów - nowa polityka w obszarze “środowisko”
3. Nowa hierarchia postępowania z odpadami
4. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce
5. Cele nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - polityka UE i państw członkowskich
6. Zasady funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami
7. Prawa i obowiązki w nowym systemie gospodarki odpadami
8. Regionalna struktura nowego systemu gospodarki odpadami
9. Wnioski
10. Dobre praktyki
11. Ciekawostki
Integracja Zapobiegania Powstawaniu Odpadów Z Innymi Obszarami Polityki - Zintegrowana
Polityka Produktowa (IPP)
UE jest coraz bliższa wizji „społeczeństwa recyklingu”, nadal jednak pozostaje wiele do zrobienia

Jak możesz unikać powstawania odpadów?
Ciekawe linki.
12. Materiały dydaktyczne
13. Prawo (tj. Akty prawne)
- prawo Unii Europejskiej,
- prawo krajowe
- dokumenty strategiczne.
14. Słowniczek
15. Bibliografia
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