
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 czwarty 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.     Treść merytoryczna dot. danego zeszytu.

     9.     Wnioski.
   10.     Dobre praktyki.
   11.     Ciekawostki.
   12.     Materiały dydaktyczne. 
   13.     Prawo (tj. akty prawne).
   14.     Słowniczek.
   15.     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. 

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”

W czwartym zeszycie pt.  „Recykling i odzysk” znajdą Państwo wiele informacji dotyczących 
bezpośrednio szeroko rozumianego odzysku, w tym recyklingu. Wśród zamieszczonych materiałów 
także wiadomości dot. poziomów recyklingu niektórych frakcji odpadów, jakie należy osiągnąć do 
2020r. czy wskazówki, jak właściwie postępować z odpadami w domu/szkole/przedszkolu.





1. Recykling  definicje i cel

2. Odzysk a recykling

3. Poziomy recyklingu niektórych frakcji odpadów do osiągnięcia

4. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - obowiązek - nie wybór

5. Właściwe postępowanie z odpadami w domu

6. Metody recyklingu i odzysku

7. Drugie życie odpadów: od produktu do produktu

8. Odzysk i recykling na terenie RGO EKO DOLINA

9. Wnioski
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ZESZYT IV.

RECYKLING I ODZYSK

SPIS TREŚCI:





SŁOWA KLUCZOWE:

1. recykling    

2. odzysk  

3. recykling organiczny 

P r z e t w a r z a j ą c  s u ro w c e  w t ó r n e  
ograniczamy wykorzystanie surowców 
pierwotnych, co przyczynia się do ochrony 
zasobów naturalnych. Odzyskiwanie 
I przetwarzanie redukuje także ilość 
odpadów, tym samym mniej odpadów 
traf ia na składowiska. Wreszcie, 
wykorzystywanie surowców wtórnych jest 
e l e m e n t e m  o s z c z ę d n e g o  
gospodarowania zasobami.  To wszystko 
są składowe pojęcia recyklingu, gdzie te 
i inne informacje znajdziesz w niniejszym 

rozdziale.

Angielski: recycling
Niemiecki: recycling

Wskazówki metodyczne:
1. Przyroda, geografia, biologia: recykling jako sposób na odpady
2. Język polski/język angielski/język niemiecki: zajęcia słownikowe  
poszukiwanie definicji; umiejętność czytania ze zrozumieniem  
definicja i jej rozumienie.

KOMENTARZ 1

KOMENTARZ 2

1. RECYKLING - DEFINICJE I CEL

 Załącznik 1. 
Prezentacja PP pt. „Recykling - w teorii 

i praktyce”
  

Załącznik 2.
Rysunek pt. „Recykling- stosowany 

symbol”
  

Załącznik 3.
Prezentacja PP pt. „Ochrona środowiska  

- zasoby odnawialne i nieodnawialne”

Załącznik 4.
Prezentacja PP pt. „Odpady 

 - podstawowe definicje na temat”

  Załącznik 5.
Prezentacja PP pt. „Odzysk i recykling 

 - założenia prawne” 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

1

Aktualnie obowiązująca ustawa o odpadach zmieniła regulacje 
wcześniej obowiązującej ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 
roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) która tak definiowała pojęcie 
recyklingu: "[...] rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym 
przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach 
w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału 
O przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też 
recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii."

KOMENTARZ 3

Angielski: recovery
Niemieck: wiedergewinnung, rückgewinnung

Angielski: biological treatment
Niemiecki: biologische verwertung

KOMENTARZ 4

KOMENTARZ 5

 ZAŁĄCZNIK 1 
Prezentacja nr 1.„Recykling - w teorii i praktyce”

 ZAŁĄCZNIK 3 
Prezentacja nr 2. Ochrona środowiska - zasoby odnawialne 
I nieodnawialne

 ZAŁĄCZNIK 4 
Prezentacja nr 3. Odpady - podstawowe definicje na temat

 ZAŁĄCZNIK 5 
Prezentacja nr 4. Odzysk i recykling - założenia prawne

 ZAŁĄCZNIK 2 
Rys. nr 1. Recykling- stosowany symbol



2. ODZYSK A RECYKLING

Odzysk odpadów jest pojęciem szerszym 
niż recykling. Odzysk, poza recyklingiem, 
to także przygotowanie do ponownego 
użycia oraz inne metody, jak np. 
termiczne przekształcanie odpadów. 
W rozdziale dostaniesz rozszerzone 
wiadomości dot. odzysku odpadów 
w ogóle, a także bezpośrednio dot. 
recyklingu.

SŁOWA KLUCZOWE:

1. o

2. recykling materiałowy

3. recykling chemiczny

4. recykling organiczny

 

dzysk

Załącznik 6.
Polskie normy zharmonizowane (plik PDF).  

Załącznik 7.
Tabela pt.: „Niewyczerpujący wykaz 

procesów odzysku”  

Załącznik 8.
Tabela pt.: „Przydatność materiałów 

opakowaniowych do recyklingu”  

Załącznik 9.
Rysunek pt. „Morfologia odpadów 

komunalnych na terenie KZG” 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

 ZAŁĄCZNIK 6
PDF nr 1. Polskie normy zharmonizowane

 ZAŁĄCZNIK 7
Tab. nr 1. Niewyczerpujący wykaz 
procesów odzysku

 ZAŁĄCZNIK 8
Tab. nr 2. Przydatność materiałów 
opakowaniowych do recyklingu

 ZAŁĄCZNIK 9
Rys. nr 2.  Morfologia odpadów 
komunalnych na terenie KZG.
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3. POZIOMY RECYKLINGU NIEKTÓRYCH 
FRAKCJI ODPADÓW DO OSIĄGNIĘCIA

Ile odpadów rzeczywiście można 
odzyskać z domowego kosza? Jak było 
dotychczas w Polsce i na Pomorzu? Jakie 
poziomy recykl ingu Polska musi 
osiągnąć do 2020r.? Na te pytania 
znajdziesz odpowiedzi w niniejszym 
rozdziale. 

SŁOWA KLUCZOWE:

1. poziomy recyklingu

2. morfologia odpadów

3. wskaźnik wytwarzania odpadów 
komunalnych

4. wskaźniki recyklingu

Rozporządzenie MŚ z dn. 29 maja 2012r. w sprawie poziomów 
recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych jest aktem wykonawczym 
do ustawy z dn. 13.09. 1996 o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach; tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) . 
Obowiązek wynikający z rozporządzenia stanowi również transpozycję 
art. 11 ust.2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE 
z19 listopada 2008r. 

KOMENTARZ 6

Wskazówki metodyczne:
1. Biologia, geografia: umiejętność czytania tabel na podstawie 
poziomów recyklingu
2. Informatyka: tworzenie wykresów na podstawie tabel - poziomy 
recyklingu
3. Działania projektowe: ile odpadów odzyskać możemy z własnego 
kosza i jak zwiększyć tę ilość?

KOMENTARZ 7

Szerzej na temat bilansu wytwarzania odpadów na terenie kraju 
i Pomorza  czytaj w Zeszycie nr II w rozdz.. 3. Odpady komunalne  
charakterystyka, skala problemu, morfologia 

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.

Najwięcej odpadów na mieszkańca wytwarza się w Japonii (jeden 
mieszkaniec produkuje 1000 kg śmieci domowych w ciągu roku). 
Na drugim miejscu znajduje się USA z 864 kg na jednego mieszkańca. 
W Europie pierwsze miejsce zajmują Niemcy (mimo ich aktywności 
ekologicznej), gdzie przypada 460 kg odpadów na osobę.

Wskaźniki recyklingu są najwyższe w Austrii (63 %), a następnie 
w Niemczech (62 %), Belgii (58%), Holandii (51 %) oraz Szwajcarii (51 %). 
Ogółem w Europie poddaje się recyklingowi ok 35 % odpadów 
komunalnych, co oznacza, że część państw europejskich będzie miała 
kłopot z uzyskaniem wymaganych poziomów recyklingu. 

KOMENTARZ 8

KOMENTARZ 9

KOMENTARZ 10

KOMENTARZ 11
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 Załącznik 10. 
Treść dokumentu „Rozporządzenie MŚ 

z dn.29 maja 2012r. w sprawie poziomów 
recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych” (plik PDF)
 

Załącznik 11.
Tabela pt. „Poziomy recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia 
I odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych”  

Załącznik 12.
Rysunek pt. „Odpady komunalne 

wytwarzane w latach 2000 -2012. Polska  
- UE”                     

Załącznik 13.
Rysunek pt. „Postępowanie z odpadami 

w Europie”

Załącznik 14.
 Komplet scenariuszy lekcji pt. Ile można 

odzyskać z domowego kosza?

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

 ZAŁĄCZNIK 14
Kpl. nr 1 Scenariusze lekcji/projektów pt. Ile można odzyskać 
z domowego kosza?
Scenariusz nr 1 Projekt uczniowski pt. Ankieta inwentaryzacji odpadów 
Scenariusz nr 2 Tekst źródłowy z luką pt. „Ustal zasady 6xU”

 ZAŁĄCZNIK 10
PDF nr 2 Rozporządzenie MŚ z dn. 29 maja 2012r. w sprawie poziomów 
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych 

 ZAŁĄCZNIK 11
Tabela nr 3. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych

 ZAŁĄCZNIK 12
Rys. nr 3. Odpady komunalne 
wytwarzane w latach 2000 -2012. Polska - 
UE.

 ZAŁĄCZNIK 13
Rys. nr 4. Postępowanie z odpadami 
w Europie

 



4. SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH - OBOWIĄZEK - NIE 

WYBÓR

Podstawową zasadą pozwalającą na 
o g r a n i c z e n i e  i l o ś c i  o d p a d ó w  
trafiających do składowania jest ich 
selektywna zbiórka u źródła, czyli n.p.  
w domach. Obecnie każdy właściciel 
nieruchomości jest zobowiązany do 
segregowania odpadów, które sam 
wytwarza. W działaniu takim kontroluje 
mieszkańca gmina, która decyduje 
o rozwiązaniach dot. funkcjonowania 
systemu gospodarki w swoim regionie.  
W i ę c e j  w i a d o m o ś c i  z n a j d z i e s z  

w materiałach na załączonej płycie.

Załącznik 15.
Rysunek pt.: „Schemat selektywnej zbiórki 

i odzysku surowców wtórnych”  

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

5

SŁOWA KLUCZOWE:

1. selektywna zbiórka odpadów 

2. regulamin UCP 

selektywne zbieranie - […] rozumie się przez to zbieranie, w ramach 
którego dany strumień odpadów, w celu specyficznego 
przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się tymi 
samymi właściwościami i takimi samymi cechami.  
Art. 3ust. 1 pkt 24; ustawy z dn. 14  grudnia 2012 r. o odpadach ; Dz.U. 
z dn. 8 stycznia 2013r., poz. 21

Zgonie z art.4 ust.1 ustawy z dn. 13.09. 1996 o utrzymaniu czystości    
i porządku w gminach; Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala 
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (zwany 
Regulaminem); Regulamin jest aktem prawa miejscowego.

KOMENTARZ 12

KOMENTARZ 13

 ZAŁĄCZNIK 15
Rys. nr 5.  Schemat selektywnej zbiórki
i odzysku surowców wtórnych
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5.WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE 
Z ODPADAMI W DOMU

W niniejszym rozdziale znajdziesz cały 
wykaz praktycznych wskazówek, jak 
właściwie postępować z odpadami 
k o m u n a l n y m i  w   d o m u  c z y  
szkole/przedszkolu.  Gospodarka 
odpadami ma swój istotny etap 
w  g o s p o d a r s t w a c h  d o m o w y c h ,  
miejscach gdzie się uczymy czy 
pracujemy. To właśnie tam każdy z nas 
podejmuje decyzje, które ostatecznie 
wpływają na kształ t  gospodarki  
odpadami w skali gminy, województwa, 
a ostatecznie całego kraju. Dlatego 
właściwe postępowanie z odpadami 
u źródła przyczynia się do efektywnego 
działania systemu i wpływa pozytywnie 
na środowisko naturalne oraz zdrowie 
ludzkie. Niesie to ze sobą także korzyści 
ekonomiczne. 

SŁOWA KLUCZOWE:

1. postępowanie z odpadami  

2. odpady niebezpieczne   

3. odpady zielone 

4. prawo miejscowe 

Wskazówki metodyczne:
1. Lekcje wychowawcze: prowadzenie zajęć przez uczniów nt. 
sposobu postępowania z odpadami (forma dowolna  prezentacja, 
scenka, wykład, warsztaty itp.)
2. Informatyka - dokumenty TIK na temat postępowania z odpadami 
w domu (TIK - technologia informacyjno - komunikacyjna)
3. Akcja informacyjna w szkole (ulotki, apele, warsztaty itp.)
4. Działania projektowe nt. Moje decyzje w domu a kształt i efekty 
gospodarki odpadami w gminie, województwie, kraju.
5. Scenariusz lekcji  nr 2 :  Tekst źródłowy z luką pt. Ustal zasady 6x”U”

Odpady niebezpieczne:
· resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji i ochrony 
drewna, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania 
plam,
· pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,
· środki ochrony roślin i opakowania po nich,
· lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, np. 
świetlówki, termometry, przełączniki,
· baterie i akumulatory,
· zużyte kartridże i tonery,
· przepracowane oleje,
· przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, 
· sprzęt elektryczny i elektroniczny, m.in. niesprawne monitory, TV, 
radia, telefony komórkowe, roboty kuchenne, suszarki, żelazka itp.

Zgodnie z ustawą o odpadach,  jeśli odpady zielone nie są 
kompostowane w przydomowych kompostowniach, powinny być 
zagospodarowane w wyznaczonych do tego miejscach. Pozbywanie 
się odpadów i składowanie ich w niewyznaczonym do tego miejscu, 
a szczególnie w lasach podlega karze grzywny.

Szerzej na temat stanowienia prawa miejscowego czytaj w Zeszycie nr 
VI  pt. Utrzymanie porządku i czystości w gminie 

Gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy 
warunki niezbędne do ich utrzymania, w  szczególności udostępnia na 
stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty 
informacje o:
- podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości z terenu danej gminy,
- miejscach zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych,  
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania,
- osiągniętych przez gminy oraz podmioty odbierające odpady 
komunalne (w przypadku gdy nie działają na podstawie umowy 
z gminą) w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
- punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym 
ZSEE,
- zbierających ZSEE pochodzący z gospodarstw domowych.

(art. 3 ust. 2, pkt.9, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw ; Dz. U. nr 2013, poz.1399 ze 
zm); 

KOMENTARZ 14

KOMENTARZ 16

KOMENTARZ 17

KOMENTARZ 18

KOMENTARZ 15
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Załącznik 16.
Prezentacja PP pt. „Kompetencje 

i działania KZG Dolina Redy i Chylonki  

Załącznik 17.
Rysunek pt. „Organizacja systemu 

selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych  KZG” 

Załącznik 18.
Rysunek pt. „Co wrzucamy do żółtego 

kosza/worka?” 

Załącznik 19.
Rysunek pt. „Co wrzucamy do zielonego 

kosza/worka?”  

Załącznik 20.
Rysunek pt. „Co wrzucamy do 

niebieskiego kosza/worka?”
  

Załącznik 21
Prezentacja PP pt. „Związkowy system 

zbiorki odpadów niebezpiecznych” 

Załącznik 22.
Prezentacja PP pt. „Spółka Eko Dolina”  

Załącznik 23.
Katalog odpadów (załącznik do  

Rozporządzenia Ministra Środowiska z 27 
września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów w związku z ustawą z 14 

grudnia 2012 r. o odpadach)

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

 ZAŁĄCZNIK 16 
Prezentacja  nr 5.  Kompetencje i działania KZG Dolina Redy i Chylonki

 ZAŁĄCZNIK 17 
Rys. nr 6. Organizacja systemu 
selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych - KZG

 ZAŁĄCZNIK 18 
Rys. nr 7.  Co wrzucamy do żółtego 
kosza/worka?

 ZAŁĄCZNIK 19 
Rys. nr 8.   Co wrzucamy do zielonego 
kosza/ worka?

 ZAŁĄCZNIK 20 
Rys. nr 9.  Co wrzucamy do 
niebieskiego kosza/worka ?

 ZAŁĄCZNIK 21 
Prezentacja nr 6. Związkowy system zbiórki odpadów niebezpiecznych

 ZAŁĄCZNIK 22 
Prezentacja nr 7. Spółka Eko Dolina

 ZAŁĄCZNIK 23 
PDF nr 3.  Katalog odpadów (załącznik do  Rozporządzenia Ministra 
Środowiska  z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów  
w związku z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach)



6. METODY RECYKLINGU I ODZYSKU

W tym rozdziale znajdziesz opis różnych 
metod odzysku, w tym kompostowanie 
czy odzysk energii z biogazu. Dowiesz się 
także czym różn i  s ię  recykl ing 
m a t e r i a ł o w y  o d  r e c y k l i n g u  
surowcowego.
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SŁOWA KLUCZOWE:

1. kompostowanie

2. krystalizacja w recyklingu  

3. aglomerowanie w recyklingu

 4. recykling materiałowy (mechaniczny) 

5. recykling surowcowy (chemiczny)  

6. odzysk energetyczny  

7. energia z biogazu

8. kogeneracja 

Wskazówki metodyczne:
1. działania projektowe: produkcja kompostu na terenie szkolnym 
z odpadów zielonych
2. dziennik obserwacji procesu kompostowania w przydomowych 
ogródkach
3. fizyka, chemia: analiza procesu kompostowania

Wskazówki metodyczne:
1. Konkurs na wykonanie pracy z odpadów
2. Konkurs na pomysł na recykling materiałowy

http://www.recykling.pl/recykling/index.php/technologia/26
http://www.recykling.pl/recykling/index.php/technologia/27
Http://www.recykling.pl/recykling/index.php/technologia/29

Wskazówki metodyczne:
1. J. polski, godz. wychowawcza: dyskusja w klasie, dyskusja 
panelowa nt. termicznego przekształcania odpadów
2. Fizyka, chemia: dlaczego termiczne przekształcanie odpadów jest 
na dzień dzisiejszy jedną z najskuteczniejszych i najlepszych metod 
zagospodarowania odpadów?

Kogeneracja jest istotnym elementem polityki zrównoważonego 
zużycia energii, która w Unii Europejskiej zgodna jest ze standardem 
"20-20-20" (redukcja emisji CO  o 20%, wzrost zużycia energii ze źródeł 2

do 20%, zwiększenie efektywności energetycznej o 20% do 2020 r.) 
oraz innymi wymaganiami środowiskowymi.   W kogeneracji 
zdecydowanej redukcji ulega emisja dwutlenku węgla, czego 
powodem jest mniejsze zużycie paliw kopalnych w procesie 
produkcyjnym. 

KOMENTARZ 19

KOMENTARZ 22

KOMENTARZ 23

KOMENTARZ 24

KOMENTARZ 25

KOMENTARZ 21

KOMENTARZ 20

Aglomerowanie - łączenie drobnych cząstek ciał sypkich 
(sproszkowanych) w większe części.
Drobne cząstki ciała połączone w większe przybierają nową formę 
struktury, charakteryzującą się indywidualnymi właściwościami, 
innymi niż cząstki pierwotnie. (np.  cukier puder zaglomerowany 
nabiera lepszych właściwości, jeżeli chodzi o pylistość, tzn. nie 
rozpyla się).
Do przykładowych produktów i surowców podlegających 
procesowi aglomerowania zaliczyć możemy cukier puder , ekstrakt 
kawowy, herbatę, kakao, zupy błyskawiczne (ang. instant), napoje 
w proszku, odżywki i inne.
Aglomerowanie może odbywać się w strumieniu powietrza, wskutek 
czego zderzające się cząstki drobnego materiału ulegają sczepieniu 
i połączeniu w większe aglomeraty.W procesie aglomeracji 
wykorzystuje się media pośrednie, wpływające bezpośrednio na 
szybkość tworzenia aglomeratów. Zaliczamy do nich np. wodę, 
roztwory klejkujące (roztwór cukru) itp.

Krystalizator - to aparat, w którym realizuje się proces krystalizacji.  
Krystalizacja - proces powstawania fazy krystalicznej z fazy stałej, 
fazy ciekłej, roztworu lub fazy gazowej.  
Krystalizacja jest procesem egzotermicznym. Przeprowadza się ją 
w celu wyodrębnienia związku chemicznego z roztworu. Mieszaniny 
jednorodne cieczy (rozpuszczalnik) i ciała stałego (substancja 
rozpuszczona) mają graniczne stężenie, w którym rozpoczyna się 
proces krystalizacji.
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Załącznik 24.
Prezentacja PP pt. „Zagospodarowanie 

odpadów. Odzysk i recykling  
technologie” (autor: prof. J. Hupka, 

Politechnika Gdańska)
 

Załącznik 25.
Prezentacja PP pt. „Proces 

kompostowania - złożona technologia”
 

Załącznik 26.
Tabela pt. „Przykładowy skład obwodu 

drukowanego z elementami elektroniki”
 

Załącznik 27.
Rysunek pt. „Wytwarzanie energii 

w kogeneracji”

Załącznik 28.
Tabela pt. Ilość produkowanej energii 

z biogazu w instalacji na terenie zakładu 
Eko Dolina

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

 ZAŁĄCZNIK 24 
Prezentacja nr 8. Zagospodarowanie odpadów . Odzysk i recykling- 
Technologie. Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny; prof. dr 
hab.inż. J. Hupka i zespół

 ZAŁĄCZNIK 25 
Prezentacja nr 9. Proces kompostowania- złożona technologia

 ZAŁĄCZNIK 26 
Tab. nr 4 . Przykładowy skład obwodu 
drukowanego z elementami elektroniki

 ZAŁĄCZNIK 27 

Rys. nr 10. Wytwarzanie energii 

w kogeneracji

 ZAŁĄCZNIK 28 
Tab. nr 5. Ilość produkowanej energii 
z biogazu w instalacji na terenie 
zakładu Eko Dolina
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7. DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW: 
OD PRODUKTU DO PRODUKTU

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej 
k l u c z o w y m  c e l e m  g o s p o d a r k i  
odpadami jest przejście do gospodarki 
O obiegu zamkniętym. W takiej 
gospodarce normę stanowią ponowne 
wykorzystanie, naprawianie i recykling, 
a odpady nie są wytwarzane. W rozdziale 
zobaczysz na konkretnych przykładach 
sposoby, dzięki którym możemy to 
osiągnąć.

Załącznik 29.
Fotografia pt. „Makulatura zebrana do 

recyklingu”
  

Załącznik 30.
Fotografia pt. „Opakowania z tworzyw 

sztucznych zebrane do recyklingu”
 

Załącznik 31.
Fotografia pt. „Opakowania z aluminium 

zebrane do recyklingu”
 

Załącznik 32.
Fotografia pt. „Stłuczka szklana zebrana 

do recyklingu
  

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

SŁOWA KLUCZOWE:

1.recykling 

2. makulatura

3. tworzywa sztuczne

4. odpady metalowe

5. szkło

6. odpady organiczne

7. opakowania wielomateriałowe

Wskazówki metodyczne:
1. Przyroda, biologia: Co z czego i dlaczego?  czyli drugie życie 
odpadów - uczniowie przygotowują ciekawostki na temat 
wykorzystania surowców wtórnych i prezentują je innym w atrakcyjnej 
formie.

KOMENTARZ 26

 ZAŁĄCZNIK 29
Foto. nr 1 Makulatura zebrana do 
recyklingu
źródło: www.ekodolina.pl

 ZAŁĄCZNIK 30
Foto. nr 2 Opakowania z tworzyw 
sztucznych zebrane do recyklingu

 ZAŁĄCZNIK 31
Foto. nr 3 Opakowania z aluminium 
zebrane do recyklingu
źródło: www.panoramafirm.pl

 ZAŁĄCZNIK 32
Foto. nr 4 Stłuczka szklana  zebrana  do 
recyklingu
źródło: www.ekodolina.pl
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8. ODZYSK I RECYKLING NA TERENIE 
RGO EKO DOLINA

Region Gospodarki Odpadami (RGO) 
EKO DOLINA to dziewięć gmin, które 
zostały przyporządkowane do tego 
regionu zgodnie z Wojewódzkim Planem 
Gospodarki Odpadami (szerzej na temat 
w Zeszycie nr III pt. „Nowy system 
gospodarowania odpadami”). Na 
terenie regionu funkcjonuje regionalna 
instalacja przetwarzania odpadów 
komunalnych (RIPOK) o takiej samej 
nazwie. RIPOK EKO DOLINA ma zapewnić 
właściwe zagospodarowanie odpadów 
komunalnych w swoim regionie. 
W rozdziale dowiesz się, w jaki sposób 
odzyskuje się w nim poszczególne 

rodzaje odpadów.

Załącznik 33.
Tabela pt. „Odzysk odpadów w RIPOK 

EKO DOLINA” 
  

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

SŁOWA KLUCZOWE:

1. odpady opakowaniowe

2. preRDF 

3. odpady zielone

4. odpady budowlane 

5. odpady wielkogabarytowe 

6. odpady niebezpieczne 

Szerzej na temat frakcji preRDF czytaj w Zeszycie nr II pkt. 11. 
Ciekawostki

KOMENTARZ 27

 ZAŁĄCZNIK 33
Tab. nr 6.  Odzysk odpadów w sp. Eko 
Dolina w Łężycach
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selektywne zbieranie - […] rozumie się przez to 
zbieranie, w ramach którego dany strumień 
odpadów, w celu ułatwienia specyficznego 
przetwarzania, obejmuje jedynie odpady 
charakteryzujące się takimi samymi 
właściwościami i takimi samymi cechami.  
Art. 3ust. 1 pkt 24; ustawa z dn. 14  grudnia 
2012 r. o odpadach ; Dz.U. z 8 stycznia 2013r., 
poz. 21:

posiadacz odpadów - każdy kto faktycznie 
włada odpadami (wytwórca odpadów, 
osoba fizyczna, prawna, jednostka 
organizacyjna); władający powierzchnią  
ziemi jest posiadaczem odpadów 
znajdujących się na jego nieruchomości 

Ustawa z 14 grudnia 2012r. o odpadach , Dz. 
U. z dn. 08.01.2013r., poz. 21)

KOMENTARZ 28

KOMENTARZ 29

KOMENTARZ 30

9. WNIOSKI

Gospodarka odpadami,  prowadzona ma być w sposób zapewniający 
ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, a w szczególności z zasadą zapobiegania 
powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich 
negatywnego oddziaływania na środowisko.

Przyjęty sposób gospodarowania odpadami komunalnymi można 
uznać za racjonalny tylko wtedy, gdy będzie zgodny z przepisami 
prawa oraz efektywny pod względem ekonomicznym i ekologicznym, 
gdzie:
 - efektywność ekologiczna oznacza określone (wymierne) efekty 
ekologiczne uzyskane przy real izacj i  celów stawianych 
gospodarowaniu odpadami komunalnymi;
 - efektywność ekonomiczna oznacza zrealizowanie ww. celów na koszt 
wytwórcy odpadów, zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”.

Celem gospodarki odpadami komunalnymi, jest przede wszystkim 
zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko dla 
ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko i 
człowieka. Podstawową zasadą pozwalającą na ograniczenie ilości 
odpadów trafiających do składowania jest ich selektywna zbiórka 
u źródła, czyli w domach.

Cele gospodarowania odpadami, za które odpowiada gmina, są 
szczegółowo określone w ustawie z dn. 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u-ucp) znowelizowanej 
ustawą z dn. 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.  
Zgodnie z art. 3b.u-ucp gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 
grudnia 2020 r.:
 - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
 - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Gminy obowiązane są również (art. 3c ucp) ograniczyć masę 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania:
 - do dnia 16 lipca 2013 r.  do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania,
 - do dnia 16 lipca 2020 r.  do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania 
W stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Posiadacz odpadów jest zobowiązany w pierwszej kolejności do 
poddania ich odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on 
niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych, odpady te należy unieszkodliwić w sposób zgodny 
z wymaganiami ochrony środowiska oraz z planami gospodarki 
odpadami. 

Unieszkodliwianiu poddaje się wyłącznie te odpady, z których uprzednio 
wysegregowano odpady nadające się do odzysku. 

Ustawa o odpadach  wprowadza określoną hierarchię postępowania 
podczas działań powodujących lub mogących powodować 
powstanie odpadów. Działania takie należy planować, projektować 
i prowadzić, tak aby:
· zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilości i ich 
negatywne oddziaływanie  na środowisko podczas wytwarzania 
produktów oraz podczas i po zakończeniu ich użytkowania,
· zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska  odzysk, jeżeli nie
udało się zapobiec ich powstaniu,
·zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie
odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie
udało się poddać odzyskowi. 
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Odzysk lub unieszkodliwiane odpadów:
· należy w pierwszej kolejności przeprowadzić w miejscu ich 
powstawania; jeśli nie jest to możliwe, odpady te powinny być (przy 
uwzględnieniu najlepszej dostępnej techniki i technologii) skierowane 
do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane 
odzyskowi lub unieszkodliwieniu,  
· może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym w trybie
przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, w instalacjach lub 
urządzeniach, które spełniają określone wymagania. 



                                                                   
PEŁNĄ TREŚĆ ZESZYTU 

ZNAJDĄ PAŃSTWO NA ZAŁĄCZONEJ PŁYCIE CD., W TYM : 

10. Dobre praktyki
Gospodarka odpadami w Niemczech.
Gospodarka odpadami w Danii.

11. Ciekawostki

wpływowi opakowań na środowisko, w niektórych krajach 
wprowadzono dodatkowe obowiązki dla producentów i napełniających opakowania.
Recykling sprzętów elektronicznych.

12. Materiały dydaktyczne 

13. Prawo (tj. Akty prawne)

14. Słowniczek

15. Bibliografia 

1. Recykling - definicje i cel

2. Odzysk a recykling

3. Poziomy recyklingu niektórych frakcji odpadów do osiągnięcia

4. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - obowiązek - nie wybór

5. Właściwe postępowanie z odpadami w domu

6. Metody recyklingu i odzysku

7. Drugie życie odpadów: od produktu do produktu

8. Odzysk i recykling na terenie RGO EKO DOLINA

9. Wnioski

Pięć podstawowych pytań i odpowiedzi.
Aby przeciwdziałać negatywnemu 

- prawo Unii Europejskiej,
- prawo krajowe
- dokumenty strategiczne.

14






	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20

