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Bilans otwarcia



Uregulowania prawne

Tylko ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku                         
o ochronie i kształtowaniu środowiska

rozdział 8 – „Ochrona  środowiska przed 
odpadami i innymi zanieczyszczeniami”

Zasady szczegółowe - Rozporz ądzenie Rady 
Ministrów z dnia 30 wrze śnia 1980 roku                         
w sprawie ochrony środowiska przed odpadami  
i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania 
czysto ści i porz ądku w miastach i wsiach



gromadzenie transport

wysypisko

Pierwszy funkcjonuj ący system gospodarki odpadami



Początki recyklingu w Polsce



Wynikaj ące z Ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r.  
o ochronie i kształtowaniu środowiska przepisy 
w art. 55 okre ślały, Ŝe jednostki organizacyjne 
oraz osoby fizyczne wytwarzaj ące opakowania 
oraz inne wyroby, które po wykorzystaniu lub 
zuŜyciu zagra Ŝałyby środowisku, s ą
zobowi ązane okre ślić sposób ich powtór-
nego wykorzystania, a w razie braku takich 
moŜliwo ści – sposób gromadzenia lub likwidacji 
zapewniaj ący ochron ę środowiska. 

Był to jednak przepis bardzo nieprecyzyjny bez 
moŜliwo ści kontroli czy egzekucji.



Pod koniec lat osiemdziesi ątych świadczenie usł ug                                               
w zakresie oczyszczania miast i osiedli odbywało si ę
poprzez 24 jednobran Ŝowe przedsi ębiorstwa 
oczyszczania i 440 zakładów wielobran Ŝowych 
przedsi ębiorstw komunalnych.

Przedsi ębiorstwa jednobran Ŝowe znajdowały si ę głównie 
w du Ŝych miastach obsługiwały ok. 45% ludno ści 
miejskiej oraz ludno ść wiejsk ą w obszarze aglomeracji 
miejskiej. Przedsi ębiorstwa wielobran Ŝowe obsługiwały 
pozostał ą ludno ść miast i osiedli. Przedsi ębiorstwa miały 
charakter przedsi ębiorstw transportowych. 



Do roku 1989 podstawowym sposobem unieszkodliwiania  
odpadów było składowanie odpadów miejskich na 
wysypiskach (99,9%), w wi ększości nie doinwestowanych 
i prymitywnie eksploatowanych. 

W roku 1986 istniało 665 (w 1975 – 829) wysypisk 
komunalnych o przeci ętnej powierzchni 3,58 ha na obiekt, 
łączna powierzchnia wysypisk komunalnych wynosił
ok. 2.350 ha. 

„Wysypiska komunalne” obsługiwały 812 miast, które 
zamieszkiwało ok. 23 milionów mieszka ńców. 

„Wysypiska” wyposa Ŝone były w 560 spychaczy (niecałe 
0,9 spychacza na 1 wysypisko oraz a przypadało 4,2 h a na 
1 spychacz). 

Tylko w kilku du Ŝych aglomeracjach                                
pracowały na wysypiskach kompaktory. 



Selektywna zbiórka
Okręgowe Przedsi ębiorstwo Surowców                              
Wtórnych (OPSW) do roku 1989 w 240 oddział ach                            
i 1200 punktach skupu kupowało odpady od ka Ŝdego,               
kto chciał je sprzeda ć. Następnie odpady sortowano,                  
i sprzedawano (z niewielkim zyskiem!) przemysłowi. 

W roku 1984 OPSW wyprodukowało z odzyskanych 
surowców 144 t prz ędzy, 216 000 materaców, 128 000 
poduszek, 2 850 000 sztuk wyrobów z juty, 3 200 ton 
wyrobów z tektury itd. 

Podobnie było z makulatura stanowi ącą
40-80% wszystkich skupowanych                                      
surowców wtórnych. 



Lektury z makulatury - akcja z roku 1982, 
polegaj ąca na wydrukowaniu na papierze 
makulaturowym (papier druk. sat. kl. V, 71 g, 61cm)  
wszystkich dzieł Mickiewicza w 4 tomach. Niniejszy 
komplet, za symboliczn ą opłat ę 300 zł mógł naby ć
kaŜdy, kto w odpowiednim momencie wykazał si ę
szybk ą reakcj ą i odprowadził do punktów skupu 
surowców wtórnych min. 20 kg makulatury, na co 
pobrał stosowny kwit. Obowi ązkowe dostawy 
makulatury mobilizowały rodziców, najbli Ŝszą
rodzin ę i sąsiadów. 



Z Raportu O środka Badawczo-Rozwojowego Ekologii 
Miast w Łodzi (dawniej Oczyszczania Miast) mo Ŝna było 
przeczyta ć: „... w 1990 r. skup odpadów uległ
gwałtownemu załamaniu (o ponad 40%), a skup 
makulatury spadł do poziomu z roku 1970. Zjawisko to  
wyst ąpiło jeszcze drastyczniej w przypadku odpadów 
włókienniczych, stł uczki szklanej, tworzyw sztucznych                
i gumy, których skup w zasadzie przestał istnie ć".

Rozwini ęta, w latach poprzednich, sie ć skupu został a                    
w znacznym stopniu zniszczona. 

Część przedsi ębiorstw zaprzestała działalno ści lub 
została postawiona w stan likwidacji, a pozostałe
znacznie zmniejszyły swój stan posiadania. 

Ilość punktów skupu OPSW w Lublinie w roku 1991 była       
o 40% ni Ŝsza ni Ŝ w roku 1989, w Bydgoszczy o 44%, 
w Krakowie o 49%, a w Łodzi a Ŝ o 64%.



€

Pierwsza selektywna zbiórka -
zbieracze



8 - 10 czerwca 1989 r. - IV Kongres Oczyszczania Mias t
w Szczecinie organizowany pod hasłem „ Uwarunkowania             
i metody poprawy stanu czysto ści miast i osiedli w latach 
1990-2000”.
Obrady podzielono na 4 sesje tematyczne: 
I – Podstawowe problemy oczyszczania miast w skali

kraju i regionów, 
II – Problemy organizacji oczyszczania miast i utrzy mania 

czysto ści terenów miejskich, 
III – Odzysk i wykorzystanie materiałów i                                 

energii z odpadów komunalnych oraz 
IV – Post ęp w składowaniu odpadów. 

Wiele zagadnie ń poruszanych w czasie obrad jest do 
dzisiaj aktualnych i jeszcze do ko ńca niezrealizowanych.



W dniach 25-28 kwietnia 1989 roku odbył a                      
się Międzynarodowa Wystawa  Ekologiczna 
POLEKO’89 , która rozpocz ęła działanie 
najwi ększych w Polsce Międzynarodowych 
Targów Ekologicznych POLEKO obywaj ących si ę
na terenie Mi ędzynarodowych Targów 
Poznańskich w II połowie listopada. 



Pośrednio z gospodark ą odpadami, ale                            
bezpośrednio z utrzymaniem czysto ści wi ązały si ę
ustawy, uchwalone ju Ŝ przez parlament ju Ŝ
III Rzeczpospolitej: 
• Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o samorz ądzie 

terytorialnym,
• Ustawa z dnia 7 maja 1990 r. o podziale zada ń

i kompetencji, okre ślonych w ustawach 
szczegółowych, pomi ędzy organy gminy a organy 
administracji rz ądowej oraz                                                 
o zmianie niektórych ustaw. 

1990



gmina przestaje realizowa ć samodzielnie 
zadania w zakresie gospodarki komunalnej, 
zaczyna korzysta ć z usług przedsi ębiorstw                    
o mniej lub bardziej zaw ęŜonej specjalizacji. 

„prywatyzacja rynku 
odpadowego”



1991
Międzynarodowa Konferencja pt. „Wpływ na Środowisko 
Odpadów Niebezpiecznych” zorganizowana w Rydzynie 
przez Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia In Ŝynieró w                                             
i Techników Sanitarnych przy współudziale 
Międzynarodowej Organizacji ds. Gospodarki Odpadami 
(ISWA – International Solid Waste and Public Cleansing
Association ).

Była to pierwsza inicjatywa aktywnej współ pracy Polski             
z ISWA.

Hong Kong 2004



W 1991 roku po raz pierwszy ujrzał światło dzienne 
miesi ęcznik PRZEGLĄD KOMUNALNY zajmuj ący si ę
gospodark ą komunaln ą i ochron ą środowiska.                 
Pierwsze numery liczyły tylko 8 stron i były                        
głównie czarno-białe. 

Zaczął tak Ŝe być wydawany miesi ęcznik „Ekopartner –
środowisko o rozwój gospodarczy” przedstawiaj ący 
prezentacje, opinie, pogl ądy i aktualno ści z zakresu 
ochrony środowiska jak i gospodarki odpadami. 



Pod koniec 1991 roku władze miasta Warszawy 
rozpatrywały 3 konkurencyjne oferty budowy spalarni  
odpadów komunalnych dla miasta Warszawy. Wybrano 
ofert ę przedstawicielstwa firm włoskich System EKO 
(EMIT i Tecnimont), a lokalizacja Zakładu Utylizacj i 
Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) miała 
znajdowa ć się przy ul. Zabranieckiej. 



1992

Nowelizacja ustawy o ochronie i kształtowaniu 
środowiska z dnia 31 stycznia 1980 roku dotyczyła mi ędzy 
innymi równie Ŝ odpadów. 

Polska została od roku 1992 stron ą Konwencji 
Bazylejskiej o Kontroli Transgranicznego
Przemieszczania i Usuwania Odpadów Niebezpiecznych.  
Rezultatem podpisanej w czerwcu 1992 roku i nast ępnie 
ratyfikowanej konwencji był o zinwentaryzowanie                       
w Polsce składowisk odpadów niebezpiecznych 
i mogilników (ponad 3700) oraz podj ęcie ich 
monitorowania.



maj i czerwiec 1992 roku 

Najwy Ŝsza Izba Kontroli przeprowadziła  kontrol ę
realizacji ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska

- Wzrost ilo ść uci ąŜliwych dla środowiska odpadów 
przemysłowych, nagromadzonych na terenach 
zakładów i składowiskach zewn ętrznych z 914 mln
ton w 1980 r. do 1,758 mln ton w 1991 r.,

- Zmalało równie Ŝ o 24,2% wykorzystanie gospodarcze 
odpadów – z 86 mln ton do 65 mln ton,

- W 1991 roku zrekultywowano o 51% mniej gruntów ni Ŝ
w 1980 roku.



We wrześniu 1992 roku w Zielonej Górze powstało 
Stowarzyszenie – Krajowe Forum Dyrektorów 
Oczyszczania Miast . Do Stowarzyszenia nale Ŝą
szefowe firm oczyszczania miast i gospodarki 
odpadami, firm produkuj ących sprz ęt i urz ądzenia 
komunalne oraz firm pracuj ących na rzecz gospodarki 
komunalnej. 

Minister Finansów powołał fundacj ę EkoFundusz w celu 
efektywnego zarz ądzania środkami finansowymi 
pochodz ącymi z zamiany cz ęści zagranicznego długu 
na wspieranie przedsi ęwzięć w ochronie środowiska
(tzw. ekokonwersja długu). Decyzj ę o ekokonwersji 
polskiego długu podj ęły Stany Zjednoczone, Francja, 
Szwajcaria, Włochy, Szwecja i Norwegia.                            
EkoFundusz zarz ądzał środkami tych krajów                 
(łącznie było ponad 571 mln USD do  wydania                          
w latach 1992 - 2010).



Na przełomie 1992 i 1993 roku Departament Ochrony 
Powietrza i Powierzchni Ziemi Ministerstwa Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Le śnictwa                          
przy współpracy z Ministerstwem Przemysł u                                    
i Handlu rozpocz ął prace nad projektem Ustawy                           
o odpadach, która miała stanowi ć podstawowy                             
zbiór przepisów porz ądkuj ących gospodark ę
odpadami w Polsce. 

Do momentu opublikowania Ustawy ukazało si ę ponad  
20 jej projektó w, szeroko komentowanych                                        
i dyskutowanych w środowisku praktyków, przez 
przedstawicieli administracji publicznej i wszystki ch 
zainteresowanych.



1993
Minister Ochrony Środowiska, Zasobów                          
Naturalnych i Le śnictwa wydał Rozporz ądzenie                            
w sprawie ustalenia listy odpadów niebezpiecznych

Pierwsze gminy zaczynaj ą wprowadza ć selektywn ą
zbiórk ę odpadów. Ale ... Miejskie Zakłady Oczyszczania 
na razie gromadz ą stłuczk ę i staraj ą się znaleźć huty, 
które przerabiałyby zebrane szkło. Ostatecznie szkł o trafia 
na składowiska (...). 

Przy Zarz ądzie Głównym Polskiego Zrzeszenia In Ŝynierów  
i Techników Sanitarnych w dniu 19 kwietnia powołana  
została Krajowa Rada Oczyszczania Miast i Gospodark i 
Odpadami. Pierwszym przewodnicz ącym Rady został
Jan Baranowski dyrektor Miejskiego Zakładu Usług 
Sanitarnych w Szczecinie. Członkiem Rady mogły by ć
zakłady oczyszczania miast, placówki naukowo-badawc ze, 
biura projektowe, zakłady produkcyjne i usługowe.



Musimy posprzątać!!!



1994
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił długo 
oczekiwane akty prawne. S ą to:
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne                
i górnicze,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu 
przestrzennym,

oraz nowelizacj ę Ustawy z dnia 31.01.1980 r. o ochronie 
i kształtowaniu środowiska, wprowadzaj ącą zapisy 
dotycz ące odpadów. 



W Szczecinie we wrze śniu odbył si ę V Kongres Oczyszczania 
Miast organizowany jak zwykle przez szczeci ński Oddział
PZITS (Polskie Zrzeszenie In Ŝynierów i Techników
Sanitarnych) i Główn ą Sekcj ę Oczyszczania Miast PZITS. 
Uczestniczyło w nim 180 osób – wraz z wystawami sprz ętu      
i gośćmi zagranicznymi. Go ściem honorowym była pani Mira 
Stanisławska-Meysztowicz – inicjatorka akcji „ Sprzątanie 
Świata ” w Polsce i zało Ŝycielka Fundacji „Nasza Ziemia”

Kongres uchwalił wyst ąpienie do Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska 
w sprawie pilnej potrzeby uchwalenia ustawy o odpadac h. Kongres 
zwrócił uwag ę, Ŝe rozpocz ęty system selektywnej zbiórki odpadó w                               
w warunkach wkraczaj ącej gospodarki rynkowej załamał si ę i nie rokuje 
szans powodzenia. W warunkach wolnego rynku Ŝaden istniej ący przepis 
prawny nie zmusza do odbioru surowców wtórnych ich produ centó w,            
a bez tego selektywna zbiórka jest bezcelowa. 



W dniu 7 pa ździernika dokonano uruchomienia 
nowoczesnej sortowni papieru nale Ŝącej do spółki z o.o. 
„Rethamann-Sanitech Pozna ń”. W ci ągu roku mo Ŝna bylo
przesortowa ć w niej około 25 tys. ton makulatury. 

Zaczął si ę ukazywa ć, ale pocz ątkowo nieregularnie, 
biuletyn Narodowego i Wojewódzkich Funduszy 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niezale Ŝna 
grupa dziennikarzy z Klubu Publicystów Ochrony 
Środowiska EKOS postanowiła kontynuowa ć ideę
biuletynu ale ju Ŝ w nowej formule jako miesi ęcznika 
„ EKOFinanse ”. 



W 1994 roku została podj ęta w Polsce akcja sprz ątania 
świata. Ian Kiernan – australijski przedsi ębiorca 
budowlany, a Ŝeglarz z zamiłowania – stwierdził podczas 
rejsu samotników dookoła świata, Ŝe morza i oceany s ą
niesamowicie za śmiecone. Tu Ŝ po zako ńczeniu rejsu 
ogłosił na CAŁ Ą Australi ę, Ŝe zamierza uprz ątnąć śmieci 
w zatoce Sydney i Ŝe potrzebuje do tego wielu 
pomocników. 8 stycznia 1989 roku na brzegu morza 
zgromadziło si ę 40 tysi ęcy ochotników, którzy pod 
komend ą Iana Kiernana zebrali tony śmieci.                                   
Pomysł chwycił i w kolejnych latach sprz ątaniem                
obj ęto ju Ŝ całą Australi ę. 

We współpracy z Programem Ochrony Środowiska ONZ 
(UNEP) zapoczątkował wi ęc I. Kiernan w 1993 roku akcj ę
„Sprz ątanie Świata” (Clean up the world). W trzecim roku 
akcji uczestniczyło w niej ju Ŝ 110 państw.



1995

Przyj ęcie przez Sejm ustawy z dnia 16 marca 1995 r.                   
o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 

PZITS O/Poznań (Członek Wielkopolskiej Korporacji 
Technicznej NOT), Wydział Ochrony Środowiska Urz ędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Mi ędzynarodowe 
Stowarzyszenie Gospodarki Odpadami ISWA 
zorganizowały w maju I Mi ędzynarodowe Forum 
Gospodarki Odpadami w Poznaniu. W Forum wzi ęło udział
300 uczestników z 16 krajów. Kolejne spotkania 
specjalistów organizowano co dwa lata.

Ukazał si ę pierwszy numer kwartalnika „ Prawo i środowisko ”
wydawany przy pomocy merytorycznej Departamentu 
Prawnego Ministerstwa Środowiska. 



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej ogłasza I edycj ę Konkursu na zagospodarowanie 
odpadów na terenach wiejskich, w której wzi ęło udział
197 gmin i zwi ązków gmin, którym przyznano 70 nagród  
i wyró Ŝnień na łączną kwot ę 16,75 mln zł otych oraz                  
15 specjalnych nagród za szerzenie edukacji 
ekologicznej w wysoko ści 85 tys. złotych. 

Do 2 edycji Konkursu zgłosiły si ę 133 gminy i zwi ązki 
gmin. 91 laureatów nagrodzono kwot ą 29,6 mln złotych –
przyznano tak Ŝe 34 nagrody specjalne za krzewienie 
edukacji ekologicznej w śród dzieci i młodzie Ŝy na łączną
kwot ę 324 tys. złotych. 



1996

Zostaje uchwalona przez Sejm Rzeczpospolitej Polski  
długo oczekiwana ustawa z dnia 13 wrze śnia 1996 roku               
o utrzymaniu porz ądku i czysto ści w gminach. 
Przygotowana ona został a przez resort Budownictwa                                      
i Gospodarki Komunalnej. 

Aktem prawnym wprowadzaj ącym pozwolenia 
zintegrowane jest Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia                
24 września 1996 r. dotycz ąca zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, zwan a 
dyrektyw ą IPPC (ang. Integrated Pollution Prevention and
Control), któr ą określa si ę jako jeden z najwa Ŝniejszych 
aktów prawnych Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony
środowiska. 



1997

Aktualn ą strategi ę Unii w dziedzinie post ępowania                         
z odpadami wytycza rezolucja Rady z 24 lutego 1997 r oku 
w sprawie strategii Wspólnoty w gospodarowaniu 
odpadami (OJ C 076 z 11 marca 1997). 

Strategia podtrzymywała przyj ęte ju Ŝ wcześniej 
podstawowe zało Ŝenia post ępowania z odpadami zawarte 
w dyrektywie ramowej z 1975 roku. 

NajwaŜniejszym jest zapobieganie powstawaniu odpadów, 
a nast ępnie minimalizacja powstawania odpaów. Kolejno 
naleŜy zastosowa ć metody recyklingu, odzysku                               
i unieszkodliwianie jako swego rodzaju ostateczno ść, któr ą
naleŜy stosowa ć tylko wó wczas,                                                     
jeŜeli Ŝaden inny sposób dział ania                                                            
z odpadami nie b ędzie mo Ŝliwy



Dnia 27 czerwca 1997 roku zostaje uchwalona przez S ejm 
Rzeczpospolitej Polski tak Ŝe długo oczekiwana ustawa z o 
odpadach (Dz.U. z 1997, nr 96, poz. 592). Ustawa ok reślała 
zasady post ępowania z odpadami a w szczególno ści 
zasady zapobiegania powstawaniu odpadó w                                          
i minimalizacji ich ilo ści, usuwania odpadó w                                       
z miejsc powstawania a tak Ŝe wykorzystywania                           
lub unieszkodliwiania odpadów w sposób zapewniaj ący 
ochron ę Ŝycia i zdrowia ludzi oraz ochron ę środowiska. 
Ustawie towarzyszyło wiele rozporz ądzeń wydanych przez 
Radę Ministrów, Ministra O ŚZNiL, Ministra Gospodarki.
Została te Ŝ przyj ęta przez Sejm RP ustawa z dnia                        
19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów 
zawieraj ących azbest
Zgodnie z delegacj ą Ustawy o odpadach Minister Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Le śnictwa w dniu             
24 grudnia 1997 r. opublikował rozporz ądzenie w sprawie 
klasyfikacji odpadów. 



Po wielu miesi ącach przygotowa ń w dniu 8 maja 1997 
roku na walnym zgromadzeniu członków zało Ŝycieli 
została powołana w Warszawie Polska Izba Gospodarcz a 
EKOROZWÓJ. Jest organizacj ą samorz ądu 
gospodarczego skupiaj ącą osoby fizyczne i prawne
prowadz ące działalno ść na rzecz  środowiska
naturalnego.

Od roku 1997 organizowany jest, przy Mi ędzynarodowych 
Targach Ekologicznych, przez firm ę ABRYS Sp. z o.o. 
Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny, obecnie ENVICO.



1998

Według danych OBREM selektywna zbiórka odpadów 
prowadzona była w ok. 300 gminach, co stanowi ok. 12% 
gmin w Polsce. Na obszarach obj ętych zbiórk ą mieszkało 
ok. 7,8 mln osób (ok. 20% ludno ści naszego kraju). 
Dotychczasowe efekty s ą jednak skromne. Odzyskano 
około 22 tys. ton materiałów wtórnych, tj. ok. 2,8 kg na 
statystycznego Polaka.

Rozpocz ęcie procesu przegl ądu prawa polskiego 
pod k ątem jego zgodno ści z prawem wspólnotowym 
(screening ).



1999
Firma ABRYS sp. z o.o. zainaugurowała ogólnopolski 
Konkurs PRZEGL ĄDU KOMUNALNEGO o Szklan ą
Statuetk ę. Zamierzeniem konkursu jest propagowanie 
zbiórki stłuczki szklanej oraz wdra Ŝanie jej na                                 
stałe w programy gospodarki odpadami. 

Została opublikowana dyrektywa Rady Unii Europejskie j
1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r . w sprawie 
składowania odpadów. 

Szczegółowe wymagania techniczno-technologiczne umi eszczone 
zostały w trzech aneksach do dyrektywy:
Aneks I zawiera ogólne wymagania dla wszystkich klas  skł adowisk,             

w tym dotycz ące: lokalizacji, kontroli wód i zagospodarowania 
odcieków, zabezpieczenia gruntu i wody dla poszczegó lnych 
klas składowisk oraz Wytyczne w sprawie uszczelnienia  
wierzchowiny i rekultywacji składowisk, gospodarki ga zowej,

Aneks II - kryteria dopuszczenia odpadów do składowan ia,
Aneks III - procedury kontroli i monitoringu składowis k w okresie 

eksploatacji i po ich zamkni ęciu.



Dyrektywa składowiskowa definiuje poj ęcie 
przetwarzania (obróbki) odpadów i dodatkowo okre śla 
zasady umieszczania odpadów na składowiskach 
(wymienia rodzaje odpadów, które nie powinny by ć
składowane na składowiskach). 

Wymaga tak Ŝe od krajów członkowskich przyj ęcia 
krajowej strategii, zmierzaj ącej do ograniczenia ilo ści 
odpadów biodegradowalnych przeznaczonych do 
składowania. Ograniczenie powinno by ć osi ągane 
poprzez zast ępowanie składowania odpadów 
recyklingiem surowców wtórnych, kompostowaniem czy 
produkcj ą paliw formowanych.



W dniu 16 lutego zapocz ątkowano rozpocz ęcie Screening-u
wielostronnego w dziedzinie gospodarki odpadami, a 24 
lutego rozpocz ęcie Screening-u dwustronnego w dziedzinie  
gospodarki odpadami. W dniu 8 pa ździernika strona polska  
przekazała stronie wspólnotowej stanowisko negocjac yjne. 
Negocjacje zostały otwarte w dniu 7 grudnia. 

Bior ąc pod uwag ę spodziewane trudno ści we wdra Ŝaniu                           
nowego prawa, strona polska wyst ąpiła o okresy przej ściowe                                  
w odniesieniu do nast ępujących aktów prawa wspólnotowego:
- dyrektywy 96/61/WE z 24 wrze śnia 1996 r. w sprawie zintegrowanego 

zapobiegania i kontroli zanieczyszcze ń,
- dyrektywy 75/442/EWG w sprawie odpadów,
- dyrektywy 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznyc h,
- dyrektywy 75/439/EWG w sprawie usuwania olejów odpado wych,
-dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowa ń i odpadów z opakowa ń,
- rozporz ądzenia 259/93/EWG w sprawie nadzoru i kontroli przesył ania 

odpadów do Wspólnoty Europejskiej, w jej obr ębie oraz poza jej 
obszar.



2000
Ukazuje si ę pierwszy numer dwumiesi ęcznika                 
„ Odpady i  środowisko” – Prawo – Finanse -
Technika – Organizacja” , wydawany przez                     
dziennikarsk ą Agencj ę Wydawnicz ą MAXPRESS 

Pod koniec roku została opublikowana Dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia               
4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów



2001

Przyj ęcie przez Parlament RP ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Ustawa o odpadach okre śla zasady post ępowa-
nia z ró Ŝnymi odpadami, tak by zapewni ć
ochron ę Ŝycia i zdrowia ludzi oraz ochron ę
środowiska, w my śl zasady zrównowa Ŝonego                    
rozwoju. 

TakŜe przyj ęcie przez Parlament RP ustawy z dnia 11 maja 
2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych                

oraz ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowi ązkach 
przedsi ębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej.



W równie Ŝ roku zacz ęło działa ć Centrum Informacji o 
Środowisku, które powołane zostało na mocy Zarz ądzenia 
Nr 9 Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie 
utworzenia Centrum Informacji o Środowisku. 
Centrum Informacji o Środowisku powstało w wyniku 
realizacji Narodowego Programu Przygotowa ń do 
Członkostwa w UE i jest instytucj ą państwow ą podległ ą
Ministrowi Środowiska. 
Centrum udost ępnia publicznie informacje o środowisku, 
na podstawie danych zbieranych od jednostek 
administracji. 



Strategia zrównowa Ŝonego rozwoju Unii Europejskiej

2001 2005

kluczowe wyzwania

zrównowa Ŝona produkcja i konsumpcja oraz ochrona         
i zarządzanie wykorzystaniem zasobów naturalnych

Operacyjne cele

unikanie powstawania odpadów i wspieranie 
efektywnego wykorzystania zasobów 
naturalnych, poprzez wykorzystanie koncepcji 
cyklu Ŝycia oraz promocj ę ponownego 
wykorzystania i recyklingu.



2002

Opublikowano uchwał ę Rady Ministró w nr 219 z dnia                   
29 października 2002 r. w sprawie Krajowego Planu 
Gospodarki Odpadami . 
W tym roku tak Ŝe została sporz ądzona „ Polityka 
ekologiczna pa ństwa na lata 2003 - 2006 z uwzgl ędnieniem 
perspektywy na lata 2007 - 2010”
Sejm przyj ął ustaw ę z dnia 12 wrze śnia 2002 r.                                    
o portowych urz ądzeniach do odbioru odpadów oraz 
pozostało ści ładunkowych ze statków 
Wydane zostało rozporz ądzenie Ministra Środowiska z 
dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sp osobu 
oraz warunków prowadzenia monitorowania składowisk 
odpadów 



W Polityce Ekologicznej Pa ństwa mo Ŝna było przeczyta ć, 
iŜ gospodarka odpadami nie została uwzgl ędniona
w procesie transformacji ustrojowej Polski.                                                        
Według danych Inspekcji Ochrony Środowiska ponad
75% narusze ń prawa dotyczy złej gospodarki odpadami. 
Brak post ępów jest szczególnie widoczny w gospodarce
odpadami komunalnymi.

Odpady inne
niŜ niebezpieczne

Odpady 
niebezpieczne

Odpady
komunalne



Przedstawiono decyzj ę Parlamentu Europejskiego i Rady 
1600/2002/WE z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiaj ąca Szósty 
Program Wspólnoty Działa ń Środowiskowych (VI Program
działań na rzecz ochrony środowiska )

Polityka Unii Europejskiej w obszarze ochrony środowiska
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Do celów, których realizacj ę szósty program zakłada 
naleŜą:

� powstrzymanie zmian klimatu (ograniczenie do lat 20 08 -
2012 emisji gazów cieplarnianych o 8% w stosunku do  
roku 1999, zgodnie z protokołem z Kioto);

� ochrona przyrody i ró Ŝnorodno ści biologicznej –
ochrona rzadkich zasobów;

� zapewnienie odpowiednich relacji  środowisko –
zdrowie;

� zrównowa Ŝone wykorzystanie zasobów naturalnych, 
ograniczenie wytwarzania odpadów.

poprzez zmniejszenie całkowitej ilo ści wytwarzanych 
odpadów, zmniejszenie masy odpadów składowanych, 
wspieranie ponownego u Ŝycia, odzysku i recyklingu.



2003

Powołana została w dniu 14 kwietnia                                       
POLSKA IZBA GOSPODARKI ODPADAMI (PIGO),                      
jako organizacja samorz ądu gospodarczego                                  
przez 145 przedsi ębiorstw trudni ących si ę
gospodark ą odpadami oraz higien ą komunaln ą. 
PIGO działa w oparciu o ustaw ę o izbach gospodarczych, 
która zapewnia realizacj ę zasadniczych celów statutowych 
tzn. reprezentowanie i ochron ę interesów bran Ŝy wobec 
organów pa ństwowych innych organizacji krajowych i 
zagranicznych oraz tworzenie warunków dla rozwoju 
przedsi ębiorczo ści w gospodarce odpadami. Izba 

Wydano rozporz ądzenie Ministra Środowiska z dnia                   
24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymaga ń
dotycz ących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkni ęcia, 
jakim powinny odpowiada ć poszczególne typy składowisk 
odpadów 



KRAJOWA IZBA GOSPODARKI ODPADAMI (KIGO)
powołana została 17 listopada 2003 roku jako organi zacja 
samorz ądu gospodarczego przez ponad sto 
przedsi ębiorstw sektora gospodarki odpadami. Obecnie 
Izbę tworzy ponad 135 krajowych przedsi ębiorstw 
zajmuj ących si ę szeroko poj ętą gospodark ą odpadami 
(wywóz, składowanie, unieszkodliwianie, segregowani e 
odpadów) oraz produkcj ą sprzętu komunalnego. Izba stała 
się w procesie legislacyjnym wa Ŝnym ogniwem 
opiniuj ącym, zdolnym do współtworzenia okre ślonych 
rozwi ązań prawnych korzystnych dla całej bran Ŝy 
gospodarowania odpadami.



2004

1 maja –
przyst ąpienie do 
Unii Europejskiej                
10 nowych pa ństw: 
Czech, Cypru, 
Estonii, Litwy, 
Łotwy, Malty, Polski, 
Słowenii, 
Słowacji i W ęgier.





Kraje „starej” UE nawet 700 kg/Mieszka ńca i rok

Nowi członkowie UE – poni Ŝej 400 kg/Mieszka ńca i rok

Średnio w 27 krajach UE: 
- 524 kg/M i rok

2008



W Danii wytwarzane jest do 802 kg/ osob ę

Więcej ni Ŝ 700 kg odpadów na osob ę jest wytwarzanych                                       
w Irlandii, na Cyprze i w Luksemburgu. 

Mieszkańcy Malty, Holandii i Austrii wytwarzaj ą od 600 do 700 kg 
odpadów na osob ę.

Niemcy, Estonia, Hiszpania, Francja, Włochy, Finland ia, Szwecja oraz 
Wielka Brytania wytwarzaj ą ilość odpadów mieszcz ącą się
w przedziale od 500 do 600 kg na osob ę. 

Następna grupa pa ństw, w której wytwarzane jest od 400 do 500 kg 
odpadów na osob ę to Belgia, Bułgaria, Grecja, Litwa, W ęgry, 
Portugalia i Słowenia . 

Najmniejsza ilo ść odpadó w komunalnych produkowanych przez                   
1 osob ę, czyli poni Ŝej 400 kg powstaje w  Republice Czeskiej (306 kg), 
na Litwie, w Polsce, Rumunii i na Słowacji 



Jednym z najwa Ŝniejszych zada ń dla 
Polski było dostosowanie prawa ochrony
środowiska do wymaga ń UniiEuropejskiej



Powstanie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Komunalnych Zwi ązków Gmin, które  
współpracuje z 35 zwi ązkami gmin na terenie 
całego kraju.                                                      
Swoim zasi ęgiem OSKZG obejmuje ponad 300 
polskich gmin, w tym ok. 5,5 mln mieszka ńców.   

Statut OSKZG został wpisany do Krajowego 
Rejestru S ądowego 14 wrze śnia 2004 r. 

Stowarzyszenie zajmuje si ę wsparciem                            
i koordynacj ą działań w zakresie czynnej 
ochrony środowiska naturalnego, koordynacj ą
wspólnych działa ń mających na celu wdro Ŝenie 
i realizacj ę polskiego prawa wewn ętrznego i 
prawa wspólnotowego w zakresie gospodarki 
komunalnej i ochrony środowiska.



2005

Przyj ęta została 21 grudnia 2005 r. Strategia UE                             
w sprawie gospodarowania odpadami . Strategia                           
w sprawie gospodarowania odpadami stawiał a cele                        
i nakre ślała środki, za pomoc ą których Unia Europejska 
moŜe podąŜać w kierunku lepszej gospodarki odpadami. 

Celem długoterminowym jest to, aby Unia Europejska 
stała si ę społecze ństwem powszechnie stosuj ącym 
recykling, które stara si ę unikn ąć wytwarzania odpadów 
oraz wykorzystuje odpady w roli zasobów. Przy wysok ich 
normach referencyjnych w kwestii środowiska
naturalnego gotowych do wdro Ŝenia, rynek                         
wewnętrzny ułatwi działania zwi ązane                                                            
z recyklingiem i odzyskiwaniem.



Główne cele strategii tematycznej                 

w sprawie gospodarowania odpadami to:

• Mniej odpadów na składowiskach
• Więcej kompostu i odzyskiwania 

energii z odpadów

• Recykling – wi ęcej i lepiej

• upraszczanie i uaktualnianie 
istniej ących przepisów



przyj ęcie przez Sejm RP:
• ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu poja zdów 

wycofanych z eksploatacji. Ustawa okre śla zasady 
post ępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji 
w sposób zapewniaj ący ochron ę Ŝycia i zdrowia ludzi 
oraz ochron ę środowiska zgodnie z zasad ą
zrównowa Ŝonego rozwoju,

• ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o o dpadach 
oraz niektórych innych ustaw. W znowelizowanej 
ustawie został m.in. wprowadzony nowy rozdział 3a -
Zadania samorz ądu terytorialnego w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi,



• ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu Ŝytym sprz ęcie   
elektrycznym i elektronicznym. Celem Ustawy jest 
zapewnienie osi ągnięcia wysokiego poziomu 
selektywnego zbierania zu Ŝytego sprz ętu elektrycznego                  
i elektronicznego, w szczególno ści zebranie nie mniej ni Ŝ
4 kg zu Ŝytego sprz ętu elektrycznego i elektronicznego 
pochodz ącego z gospodarstw domowych na mieszka ńca 
rocznie oraz osi ągnięcie wysokiego poziomu odzysku                
i recyklingu, a tak Ŝe ograniczenie ilo ści odpadów 
powstałych ze zu Ŝytego sprz ętu elektrycznego                
i elektronicznego

Opublikowanie rozporz ądzenia Ministra Gospodarki                     
i Pracy z dnia 7 wrze śnia 2005 r. w sprawie kryteriów oraz 
procedur dopuszczania odpadów do składowania na 
składowisku odpadów danego typu,  które weszło w Ŝycie 
13 października 2005 roku. Jego dwie kolejne zmiany 
zostały opublikowane w 2006 i 2007 r.



2006

W Monitorze Polskim z 2006 roku, nr 90, poz. 946 zos tała 
opublikowana Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 grudni a 
2006 roku w sprawie „Krajowego Planu Gospodarki 
Odpadami 2010”. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 
zaczął obowi ązywać od 1 stycznia 2007 roku.

2007

przyj ęcie przez Sejm RP:
Ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r.  o mi ędzynarodowym 
przemieszczaniu odpadów,
Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu 
szkodom w środowisku i ich naprawie.



Podstaw ą gospodarki odpadami komunalnymi 
powinny sta ć się zakłady zagospodarowywania 
odpadów ZZO o przepustowo ści wystarczaj ącej do 
przyjmowania i przetwarzania odpadó w                      
z obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. 
mieszka ńców, spełniaj ące w zakresie technicznym 
kryteria najlepszej dost ępnej techniki,



ZZO powinny zapewnia ć co najmniej nast ępujący 
zakres usług:

� instalacje do ko ńcowego unieszkodliwiania odpadów 
np. mechaniczno-biologiczne lub termiczne 
przekształcanie zmieszanych odpadów 
komunalnych i pozostało ści z sortowni lub 
składowanie przetworzonych zmieszanych 
odpadów komunalnych, jako opcja najmniej 
preferowana,

� kompostowanie odpadów zielonych,
� sortowanie poszczególnych frakcji odpadów 

komunalnych zbieranych selektywnie 
(opcjonalnie),

� zakład demonta Ŝu odpadów wielkogabarytowych 
(opcjonalnie),

� zakład przetwarzania zu Ŝytego sprz ętu elektryczn-
ego i elektronicznego (opcjonalnie). 



2008

W systemie aktów normatywnych podstawowe znaczenie 
ma tzw. nowa dyrektywa ramowa. 

Jest to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/98/WE z 19 listopada 2008 roku w sprawie odpad ów 
oraz uchylaj ąca niektóre dyrektywy, która weszła w Ŝycie 
12 grudnia 2008 roku. 

Dyrektywa 2008/98/WE zobowi ązuje kraje członkowskie 
do podejmowania wszelkich działa ń umo Ŝliwiaj ących 
wspieranie ponownego wykorzystania produktów i 
przygotowanie do działa ń z tym zwi ązanych. Szczególne 
znaczenie ma propagowanie i realizowanie selektywne j 
zbiórki odpadów, co pozwoli na osi ągni ęcie ustalonych                 
w dyrektywie celów.



przyj ęcie przez Sejm RP:
• Ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywcz ych,

• Ustawy z dnia 3 pa ździernika 2008 r. o udost ępnianiu 
informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale 
społecze ństwa w ochronie środowiska oraz                          
o ocenach oddziaływania na środowisko.



2009

przyj ęcie przez Sejm RP:
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach                   
i akumulatorach 

Opublikowano rozporz ądzeniem Ministra Środowiska                         
z dnia 29 lutego 2009 r. zmieniaj ącym rozporz ądzenie                   
w sprawie szczegółowych wymaga ń dotycz ących 
lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkni ęcia, jakim 
powinny odpowiada ć poszczególne typy składowisk 
odpadów.

2010

Opublikowano uchwał ę nr 217 Rady Ministró w z dnia                                                      
24 grudnia 2010 r. w w sprawie „Krajowego Planu 
Gospodarki Odpadami 2014”.



Priorytety dla działań inwestycyjnych

Budowa regionalnych                                             
i ponadregionalnych zakładów 
zagospodarowania odpadów 

Zamkni ęcie składowisk znajduj ących si ę w obszarze 
oddziaływania tych zakładów



Uff!, uff, Uff



Kierunki działa ń na lata 2007 - 2010 w zakresie 
gospodarki odpadami przedstawione w polityce 
ekologicznej pa ństwa to m.in.:

- wspieranie wdra Ŝania efektywnych 
ekonomicznie i ekologicznie technologii 
odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów, 
w tym technologii pozwalaj ących na
odzyskiwanie energii zawartej w odpadach  
w procesach termicznego i biotermicznego
ich przekształcania



USTAWA z dnia 13 wrze śnia 1996 r. o utrzymaniu 
czysto ści i porz ądku w gminach (tp. Dz.U./1996 nr 132 
poz. 622, tj. Dz. U./2005 r. nr 236, poz. 2008 z pó źn. zm.)

Ostatnia zmiana – USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto ści i porz ądku               
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011  
nr 152, poz. 897)

2011



W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz .U. 
z 2010 r. nr185, poz. 1243 z pó źn. zm.) wprowadza si ę
nast ępuj ące zmiany:

W art. 3 ust.3 dodaje si ę pkt. 15a
Ilekro ć w ustawie jest mowa o selektywnym zbieraniu –
rozumie si ę przez to zbieranie, w ramach którego dany 
strumie ń odpadów, w celu ułatwienia okre ślonego 
sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje 
odpadów charakteryzuj ące si ę takimi samymi 
właściwo ściami i takim samym charakterem;



Opublikowano Rozporz ądzenie Rady (UE) Nr 333/2011                
z dnia 31 marca 2011 r. ustanawiaj ące kryteria 
określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestaj ą być
odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE, które                         
wchodzi w Ŝycie 9 pa ździernika 2011 r.

Polskie Zrzeszenie In Ŝynierów i Techników Sanitarnych 
O/Poznań (Członek Wielkopolskiej Korporacji 
Technicznej NOT) zorganizował o w maju                                      
IX Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami, które 
odbyło si ę w Rydzynie



EDUKACJA EKOLOGICZNA

Przez dzieci trafiamy do rodziców:
� „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole ”

� „Eko Lekcje ”

� Eko - festyny „PokaŜ mi swoje śmieci, a powiem Ci kim jeste ś”



Edukacja ekologiczna

Konsultacje społeczne



Edukacja ekologiczna

Konsultacje społeczne





DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘDZIDZIĘĘKUJKUJĘĘ PAPAŃŃSTWU ZA UWAGSTWU ZA UWAGĘĘ

barbara.kozlowska@p.lodz.pl
tel./fax 42 631 37 78


