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1 Wprowadzenie 
 
1.1 O dokumencie 

Charakter 
Prawo Unii Europejskiej wymaga od właściwych władz każdego Państwa 
Członkowskiego opracowania jednego lub więcej planów gospodarki 
odpadami zgodnych z właściwymi w tym zakresie dyrektywami unijnymi. 
Stosowanie zasad z tych dyrektyw podczas wdrażania krajowego systemu 
gospodarki odpadami pozostaje w gestii poszczególnych Państw 
Członkowskich. Jako takie, planowanie gospodarowania odpadami stało się 
stałym elementem wysiłków na rzecz planowania publicznego we wszystkich 
Państwach Członkowskich Unii Europejskiej. 
 
Zadaniem wskazówek zawartych w poniższym opracowaniu jest dostarczenie 
narzędzia do planowania w dziedzinie gospodarowania odpadami oraz 
wspieranie rozwijania bardziej spójnych i właściwych praktyk planowania w 
Państwach Członkowskich UE, zgodnie z wymogami odpowiednich unijnych 
przepisów. 
 
Niniejsze wskazówki są skierowane przede wszystkim do władz 
odpowiedzialnych za przygotowywanie planów gospodarowania odpadami, 
takich jak krajowa administracja i agencje ochrony środowiska oraz władze 
lokalne i regionalne. Jest jednak oczywistym, że na inne kwestie kładzie się 
nacisk w planowaniu gospodarki odpadami na poziomie krajowym i na 
poziomie lokalnym czy regionalnym. Należy tę kwestię mieć na uwadze w 
trakcie czytania niniejszego dokumentu. 
 
Ponadto w procesie planowania istotną rolę odgrywa wiele stron: politycy, 
pracownicy administracji i planiści, wykonawcy, różne organizacje publiczne, 
grupy interesów oraz obywatele. Każda z tych grup znajdzie w niniejszym 
dokumencie fragmenty, które najbardziej jej dotyczą. 
 
Wskazówki mają szerokie zastosowanie i mogą być wykorzystywane do 
opracowywania zarówno krajowych planów gospodarowania odpadami w 
Państwach Członkowskich UE jak i na poziomie lokalnym dla gmin czy 
regionów danego państwa. Niełatwo jest sporządzić zestaw wskazówek o tak 
obszernym spektrum zastosowania, dlatego w wielu częściach znajdują się 
wskazania, do jakiego poziomu administracyjnego odnoszą się omawiane 
warunki. Krajowe wymogi dotyczące regionalnych/ lokalnych planów 
gospodarki odpadami nie zostały w ogóle ujęte w tym dokumencie. 
Kilkukrotnie jednak wspomina się o konieczności wzięcia ich pod uwagę.  
 
Wskazówki te zostały opracowane przez Europejskie Centrum Tematyczne 
Odpadów i Przepływu Materiałowego z inicjatywy Komisji Europejskiej. Jako 
takie nie powinny być traktowane jako wyrażenie oficjalnych poglądów 
Komisji Europejskiej lub narzucanie czy sugestia wymagań proceduralnych.  
 
Struktura 
Wskazówki zawierają przegląd ogólnych polityk i zasad stosowanych do 
planowania w dziedzinie gospodarki odpadami w Unii Europejskiej. Obejmują 
także przegląd obowiązującego prawa, a w niektórych dziedzinach wskazane 
są praktyczne metody uzyskania zgodności treści planów gospodarki z 
ramami ustanowionymi przez UE oraz poszczególne Państwa Członkowskie. 
Ponadto przedstawiony jest schemat typu „krok- po-kroku” mogący służyć 
jako źródło inspiracji do opracowywania poszczególnych planów gospodarki 
odpadami. 
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W tekście opracowania znajdują się ramki z przykładami zaczerpniętymi z 
planów gospodarowania odpadami lub z innych opracowań, a także 
odniesienia do informacji potrzebnych przy opracowywaniu planu. Ponadto 
rozdziały 3, 4 i 5 zawierają tzw. listę kontrolną wymieniającą kwestie, które 
należy wziąć pod uwagę w procesie planowania.  
 
Na końcu dokumentu, celem dalszej pomocy, znajduje się spis 
najważniejszych odniesień, włącznie z linkami do przydatnych stron 
internetowych. 
 
1.2 W jakim celu powstają plany gospodarki odpadami? 

Plany gospodarki odpadami odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu 
zrównoważonej gospodarki odpadami. Ich podstawowym celem jest ogólna 
charakterystyka strumieni odpadów oraz sposobów ich przetwarzania. 
Bardziej szczegółowo, celem tych planów jest zapewnienie ram 
planistycznych na potrzeby poniższych kwestii: 
 
 Zgodność z polityką w sprawie odpadów oraz osiąganie celów: plany 

gospodarki odpadami, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym/ 
regionalnym, są istotnym instrumentem przyczyniającym się do 
wdrożenia polityk i osiągnięcia celów ustanowionych w dziedzinie 
gospodarki odpadami na poziomie krajowym i wspólnotowym. 

 
 Ogólna charakterystyka odpadów i wystarczająca wydajność 

gospodarowania nimi: plany gospodarki odpadami ukazują strumień i 
ilości odpadów, którymi trzeba gospodarować. Ponadto przyczyniają się 
one do zapewnienia, że wydajność oraz charakterystyka systemów 
zbierania i przetwarzania odpadów są właściwe dla przeznaczonych do 
zagospodarowania odpadów. 

 
 Kontrola środków technologicznych: charakterystyka odpadów zapewnia 

identyfikację obszarów, na których należy podjąć działania 
technologiczne w celu eliminacji lub zminimalizowania niektórych 
rodzajów odpadów. 

 
 Zarys wymogów ekonomicznych i inwestycyjnych: plany gospodarki 

odpadami umożliwiają określenie nakładów finansowych potrzebnych na 
działania związane ze zbieraniem odpadów, z ich przetwarzaniem, etc. 
Na tej podstawie można określić potrzeby przyszłych inwestycji w 
ramach planów przetwarzania odpadów. 

 
Ponieważ rozwiązywanie wielu problemów związanych z gospodarką 
odpadami wymaga zaangażowania różnych uczestników/ władz, spójne 
planowanie pomaga uniknąć niepotrzebnego nakładania się wysiłków i 
przynosi korzyści wszystkim wspólpracującym uczestnikom.  
 
Rosnąca złożoność kwestii odpadów i normy ustanowione dyrektywami UE 
pociągają za sobą wzrost wymagań w stosunku do zakładów przetwarzania 
odpadów. W wielu przypadkach oznacza to większe rozmiary oraz złożoność 
tych zakładów i wymaga współpracy wielu regionalnych jednostek przy ich 
stworzeniu i funkcjonowaniu. Aby można było korzystać z działań na dużą 
skalę i obejmujących większy obszar, usługi świadczone są często przez 
jednostki międzygminne lub przez przedsiębiorstwa prywatne. Ma to sens 
szczególnie w przypadku strumieni odpadów i metod ich przetwarzania 
wymagających kosztownego sprzętu, jak na przykład spalarnie. 
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1.3 Struktura standardowego planu gospodarki odpadami 

Nie istnieje sztywny szablon pokazujący w jaki sposób należy konstruować 
plany czy strategie gospodarowania odpadami. Wskazane jest jednak, aby w 
strukturze planu znalazły się dwie kluczowe części: opis oraz planowanie.  
 
Ramowa dyrektywa w sprawie odpadów ustanawia szereg kryteriów 
odnośnie planu gospodarowania odpadami. Dodatkowo, w kilku innych 
dyrektywach UE wymienione są pewne elementy, które muszą znaleźć się w 
planie. Podstawy prawne zawarte w legislacji UE są szerzej omówione w 
Rozdziale 2. 
 
Krajowy plan gospodarki odpadami będzie często miał charakter 
strategiczny, choć z pewnymi celami, podczas gdy plany regionalne czy 
lokalne będą się bardziej koncentrowały na działaniu – będą planami 
operacyjnymi zawierającymi szczegółowe opisy aktualnie działających 
systemów zbierania odpadów, zakładów przetwarzania odpadów, etc.  
 
Krajowe strategie/plany czy regionalne/lokalne plany gospodarki odpadami 
mogą jednak zawierać środki bardziej rozległe w zależności od prawa 
krajowego oraz regionalnej czy lokalnej polityki w dziedzinie odpadów. 
 
Ramka 1.1 poniżej podaje przykład możliwych elementów planu gospodarki 
odpadami. Należy zauważyć, że plan taki może być opracowany w inny 
sposób.  
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Ramka 1.1 Elementy planu gospodarki odpadami 
 

Tło  
1. Ogólna problematyka odpadów 
2. Prawo UE  
3. Prawo krajowe 
4. Opis krajowej polityki w dziedzinie odpadów i dominujących 

zasad 
5. Opis celów ustanowionych w poszczególnych obszarach 
6. Wkład procedury konsultacji 

 
Opis  

1. Ilości odpadów, np. 
a) strumienie odpadów 
b) źródła odpadów 
c) możliwości gospodarowania odpadami 

2. Zbieranie i przetwarzanie odpadów 
3. Ekonomia i finansowanie 
4. Ocena poprzednich celów  

 
Planowanie 

1. Założenia przyjęte przy planowaniu 
2. Określenie celów, np. w odniesieniu do  

a) strumieni odpadów 
b) źródeł odpadów 
c) możliwości gospodarowania odpadami 

3. Plan działania, włącznie ze środkami dla osiągnięcia celów 
a) systemy zbierania odpadów 
b) infrastruktura gospodarki odpadami 
c) podział odpowiedzialności 
d) ekonomia i finansowanie  

 
 
1.4 Proces planowania i konsultacje społeczne 

Proces planowania gospodarki odpadami przebiega cyklicznie, tj. w zasadzie 
jest to proces ciągły, w trakcie którego plan czy strategia podlega rewizjom 
w regularnych odstępach czasu. Proces może być rozbity na 6 etapów: 
uwagi ogólne do problemu, opis, planowanie, konsultacje, wdrożenie i 
rewizja planu. Proces planowania został przedstawiony na rysunku 1.1.  
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Rysunek 1.1 Proces planowania 
 
Uwagi ogólne do problematyki i tło 
Punktem wyjściowym jest podjęcie inicjatywy sporządzenia planu gospodarki 
odpadami oraz zebranie wszystkich założeń. Na tym etapie ustala się okres 
planowania, a także wyznacza się inne granice zakresu planowania. Istotną 
kwestią jest tutaj udział społeczeństwa – kto i w jaki sposób powinien być 
zaangażowany w proces planowania? Ustala się także harmonogramy prac i 
harmonogramy czasowe przygotowania planu. Ponadto bierze się tutaj pod 
uwagę związki z innymi planami, takimi jak planowanie przestrzenne oraz w 
zakresie energetyki. Uwagi ogólne przedstawione są w Rozdziale 3 
niniejszego dokumentu. 
 
W części dotyczącej tła dla stworzenia planu gospodarki odpadami bierze się 
pod uwagę unijne zasady gospodarowania odpadami, jak również aktualnie 
obowiązujące i spodziewane nowe dyrektywy UE. Ramy prawne UE 
przedstawione zostały w Rozdziale 2.  
 
Opis 
Na tym etapie zbierane są i analizowane wszystkie dane i informacje na 
temat bieżącej sytuacji w zakresie gospodarki odpadami. Następnie poddany 
zostaje ocenie aktualny system gospodarowania odpadami, tj. określa się 
problemy aktualnego systemu i możliwe sposoby ich rozwiązania. Na tym 
etapie należy odpowiedzieć na pytania: czy aktualny system jest zgodny z 
celami już ustanowionymi i spodziewanymi w przyszłości (np. ze strony UE) 
a jeżeli nie, to jak można ten system poprawić? Część opisowa umieszczona 
została w Rozdziale 4.  
 
Planowanie  
Część dotycząca planowania opracowana jest w oparciu o wymogi prawa 
unijnego i krajowego, część opisową oraz właściwe założenia dotyczące 
dalszego rozwoju w przyszłości. Głównym elementem jest określenie celów 
politycznych, np. dla priorytetowych strumieni odpadów czy ich 
przetwarzania, i rozwinięcie sposobów monitorowania czy udało się osiągnąć 
wyznaczone cele. Innym istotnym elementem jest ocena, w jaki sposób 

Uwagi ogólne & 
tło 

Rewizja 
planu 

Konsultacje  

Konsultacje  

Konsultacje 

Wdrożenie 

Planowanie 

Opis 
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można te cele osiągnąć najskuteczniej. Ważny jest przy tym wybór 
właściwych środków i instrumentów do wdrożenia planu czy strategii. Część 
dotycząca planowania została przedstawiona w Rozdziale 5.  
 
Proces konsultacji 
Społeczeństwo powinno być zaangażowane w określenie przyszłego systemu 
gospodarowania odpadami, należy więc w procesie planowania uwzględnić 
etap konsultacji przed zatwierdzeniem ostatecznego planu i przejściu do jego 
realizacji. 
 
Konsultacje społeczne mogą mieć miejsce na różnych etapach procesu 
planowania. Mogą przyjąć formę początkowego spotkania jeszcze przed fazą 
opisową, pozwalając właściwym władzom uzyskać pomysły i wkład ze strony 
grup interesów lub społeczeństwa. Alternatywą jest przeprowadzenie 
konsultacji społecznych tuż przed etapem planowania, kiedy określone 
zostały już problemy i możliwe sposoby ich rozwiązania.  
 
Jednakże w praktyce w trakcie przygotowywania krajowego planu 
gospodarki odpadami często społeczeństwo włączane jest w proces 
konsultacji gdy powstanie już pierwszy projekt planu. Runda konsultacji 
może być bardzo ograniczona – projekt planu jest przesyłany do oceny w 
formie uwag na piśmie do wybranych grup interesów (partii politycznych, 
organizacji przemysłowych w sektorze gospodarki odpadami, organizacji 
konsumenckich i ochrony środowiska, organizacji pozarządowych, etc.).  
 
Przygotowanie regionalnego/lokalnego planu gospodarki odpadami często 
obejmuje znacznie szersze konsultacje społeczne, np. w formie spotkań 
publicznych, roznoszenia ulotek i publikowania informacji o planie w 
Internecie. Konsultacje społeczne i ich uczestnicy procesu planowania 
omówione zostało w podrozdziale 3.2.  
 
Wdrożenie 
Po przyjęciu planu gospodarki odpadami, jego założenia przekładane są na 
praktykę poprzez ustawodawstwo i akty wykonawcze, negocjacje z sektorem 
przemysłowym lub formie informacji podanych do publicznej wiadomości. 
Niniejsze wskazówki nie zawierają więcej szczegółów na temat wdrożenia 
planu/ strategii gospodarki odpadami.  
 
Rewizja planu 
Na długo przed upłynięciem czasu, na jaki przewidziany był proces 
planowania, podejmowane są kroki w celu zrewidowania planu. Na początku 
nowego okresu planowania powtarzany jest proces przedstawiony na 
rysunku 1.1.  
 
Najpierw zbiera się wszystkie założenia i szczegółowo analizuje wyniki 
poprzedniego planu w trakcie nowego raportu opisującego. W szczególności 
należy zadać sobie pytania: które cele osiągnięto? których działań nie 
wdrożono lub nie przyniosły pożądanego efektu? oraz czy któreś z podjętych 
działań miało nieoczekiwany wpływ na inne sektory?  
 
W oparciu o nowy raport opisujący oraz wszelakie nowe cele polityczne lub 
inne wymogi, np. ze strony UE, opracowuje się plan gospodarki odpadami 
nowej generacji. 
 
Proces rewidowania planu nie jest szczegółowo omówiony w niniejszych 
wskazówkach. 
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2 Ramy prawne 
 
 
W niniejszym rozdziale przedstawione są unijne ramy prawne w odniesieniu 
do planowania gospodarki odpadami. Prezentacja skupia się przede 
wszystkim na trzech dyrektywach wprowadzających obowiązek planowania 
(dyrektywa w sprawie odpadów, dyrektywa w sprawie odpadów 
niebezpiecznych oraz dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów 
opakowaniowych). Następnie zaprezentowane są niektóre elementy, które 
można wziąć pod uwagę w planie gospodarki odpadami.  
 
2.1 Ustawodawstwo dotyczące odpadów  

Rysunek 2.1 poniżej zawiera listę aktualnie obowiązujących dyrektyw UE w 
sprawie odpadów.  
 
  Ramy ogólne dotyczące 

odpadów 

  

Poszczególne strumienie 
odpadów 

 
Dyrektywa w sprawie 
odpadów 
(75/442/EWG)  
 

Infrastruktura 
przetwarzania i 
unieszkodliwiania 

Unieszkodliwianie olejów 
odpadowych (75/439/EWG) 

Odpady pochodzące z 
przemysłu ditlenku 
tytanu (78/176/EWG) 

 Dyrektywa w sprawie 
odpadów 
niebezpiecznych 
(91/689/EWG) 

Spalanie odpadów 
komunalnych 
(89/429/EWG i 
89/369/EWG) 
Spalanie odpadów 
niebezpiecznych  
(94/67/WE) 

Osady ściekowe 
(86/278/EWG) 

 
Spalanie odpadów 
(2000/76/WE) 
(uchylająca 3 wyżej 
wymienione dyrektywy) 

Baterie i akumulatory 
(91/157/EWG) 

 
Składowanie odpadów 
(1999/31/WE) 

Opakowania i odpady 
opakowaniowe 
(94/62/WE) 
Unieszkodliwianie PCB i 
PCT (96/59/WE) 

 

 

Zintegrowane 
zapobieganie 
zanieczyszczeniom i ich 
kontrola 
(96/61/WE) 
(obejmuje niektóre działania 
odzysku i unieszkodliwiania) 

Pojazdy wycofane z 
eksploatacji 
(2000/53/WE) 

 Transport, przywóz i 
wywóz 

  

Portowe urządzenia do 
odbioru odpadów  
(2000/59/WE) 

 

Odpady z wyposażenia 
elektrycznego i 
elektronicznego  
(2002/95/WE i 2002/96/WE) 

 

 
Nadzór i kontrola 
transgranicznego 
przesyłania odpadów  
(Rozporządzenie 259/93) 

 
Rysunek 2.1 Przegląd dyrektyw UE w sprawie odpadów 
 
 
Dyrektywy podzielone są na cztery grupy z dyrektywą w sprawie odpadów 
(75/442/EWG) stanowiacą ogólne „ramy” przepisów UE. Dyrektywa ta 
ustanawia wymagania dla wszystkich typów odpadów, chyba że jakaś grupa 
odpadów podlega szczególnym uregulowaniom w osobnych dyrektywach. 
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Drugą częścią ramowej legislacji w sprawie odpadów stanowi dyrektywa w 
sprawie odpadów niebezpiecznych, opisująca gospodarowanie, odzysk oraz 
właściwe unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. 
 
Poza ramową dyrektywą w sprawie odpadów, cały szereg dyrektyw reguluje 
poszczególne strumienie odpadów. Są to dyrektywy odnoszące się do 
odpadów ditlenku tytanu, opakowań i odpadów opakowaniowych, olejów 
odpadowych, polichlorowanych bifenyli i trifenyli (PCB i PCT), baterii i 
akumulatorów, osadów ściekowych, pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
odpadów z wyposażenia elektrycznego i elektronicznego jak również 
portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i 
pozostałości ładunku. 
Wreszcie grupa dyrektyw regulujących przetwarzanie odpadów: spalanie 
odpadów komunalnych i niebezpiecznych, oraz unieszkodliwianie odpadów 
poprzez ich składowanie. Zgodnie z dyrektywą Rady 96/61/WE w sprawie 
zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń, na niektóre działania 
związane z gospodarką odpadami niezbędne jest specjalne pozwolenie. 
 
Rozporządzenie Rady 259/93 reguluje transgraniczne przesyłanie odpadów.  
 
Ramowa dyrektywa w sprawie odpadów 
Dyrektywa Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów1 
zobowiązuje Państwa Członkowskie do sporządzenia planu gospodarki 
odpadami.  
 
Przepisy mają zastosowanie do każdej substancji lub przedmiotu, których 
właściciel pozbywa się, ma zamiar pozbyć się lub jest do tego zmuszony, co 
ogólnie oznacza każdy rodzaj odpadów (załącznik I). Jednakże przepisy te 
nie mają zastosowania do wyziewów gazowych, jak również do niektórych 
kategorii odpadów (np. odpadów radioaktywnych, odpadów przemysłu 
wydobywczego, tusz zwierzęcych i odpadów rolniczych oraz ścieków), jeżeli 
podlegają one innym przepisom wspólnotowym (artykuł 2 ust. 1). 
 
Główne cele zostały sformułowane w artykułach 3, 4 i 5 w poniższy sposób:  
• Po pierwsze – zapobiegać lub ograniczać produkcję oraz szkodliwość 

odpadów, po drugie – odzyskiwać odpady w drodze recyklingu, 
ponownego wykorzystania regeneracji lub innego procesu prowadzącego 
do uzyskania surowców wtórnych, lub wykorzystywać odpady jako 
źródła energii. Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich 
środkach, które zamierzają podjąć w celu osiągnięcia wyżej 
wymienionych celów.  

• Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, 
że odpady są odzyskiwane lub unieszkodliwiane bez zagrażania zdrowiu 
ludzkiemu oraz bez stosowania procesów lub metod, które mogłyby 
szkodzić środowisku naturalnemu. Podejmują one także niezbędne 
środki zakazujące porzucania, wysypywania lub niekontrolowanego 
unieszkodliwiania odpadów.  

• Państwa Członkowskie, we współpracy z innymi Państwami 
Członkowskimi w przypadku, gdy jest to niezbędne lub zalecane, 
podejmują właściwe środki w celu stworzenia odpowiedniej 
zintegrowanej infrastruktury do unieszkodliwiania odpadów, 
uwzględniając najlepsze dostępne technologie nie pociągające za sobą 
nadmiernych kosztów. Sieć musi umożliwiać Wspólnocie jako całości 

                                                
1 Dyrektywa była zmieniana przez: dyrektywę Rady 91/156/EWG z dnia 18 Marca 
1991 r.; dyrektywę Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r.; decyzję Komisji 
96/350/WE z dnia 24 Maja 1996 r.; oraz dyrektywę Rady 96/59/WE z dnia 16 
września 1996 r.  



 

 13

samowystarczalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów, a Państwom 
Członkowskim stopniowe osiąganie tego celu indywidualnie, biorąc pod 
uwagę warunki geograficzne lub potrzebę specjalistycznych urządzeń dla 
niektórych typów odpadów. 

 
Zgodnie z artykułem 7, właściwa władza zobowiązana jest to sporządzenia 
planu gospodarowania odpadami, odnoszącego się w szczególności do:  
• rodzaju, ilości oraz pochodzenia odpadów przeznaczonych do odzysku 

lub unieszkodliwienia,  
• ogólnych wymogów technicznych,  
• wszelkich szczegółowych uzgodnień dotyczących określonych rodzajów 

odpadów,  
• odpowiednich miejsc lub urządzeń do unieszkodliwiania. 
 
Plany te mogą przykładowo obejmować:  
• osoby fizyczne lub prawne upoważnione do gospodarowania odpadami,  
• szacowane koszty odzyskiwania i unieszkodliwiania,  
• właściwe środki mające na celu wspieranie racjonalizacji zbierania, 

sortowania oraz przetwarzania odpadów.  
 
Inne akty prawne UE zawierające przepisy odnośnie planowania 
odpadami 
Poza ogólnym wymogiem opracowania planu gospodarki odpadami, 
dyrektywa w sprawie odpadów niebezpiecznych zobowiązuje Państwa 
Członkowskie do sporządzenia planów gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi. Dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów 
opakowaniowych zobowiązuje Państwa Członkowskie do umieszczenia w 
planach gospodarki odpadami specjalny rozdział dotyczący gospodarki 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.  
 
Wyżej wymieniona legislacja jest zebrana w tabeli 1.  
 
Tabela 1. Dyrektywy wprowadzające obowiązek planowania  
Dyrektywa 75/442/EWG 
z dnia 15 lipca 1975 r. 
w sprawie odpadów 

Artykuł 7  
W celu osiągnięcia celów określonych w art. 3, 4 i 5, 
właściwe władze lub władza określone w art. 6, 
zobowiązane są do możliwie jak najszybszego sporządzenia 
co najmniej jednego planu gospodarki odpadami. 

Dyrektywa 91/689/EWG 
z dnia 12 grudnia 1991 
r. w sprawie odpadów 
niebezpiecznych  

Artykuł 6  

1. Jak przewidziano w art. 7 dyrektywy 75/442/EWG, 
właściwe władze opracowują, oddzielnie lub w ramach ich 
ogólnych planów gospodarowania odpadami, plany 
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi oraz 
udostępniają te plany do publicznej wiadomości. 

2. Komisja porównuje te plany, w szczególności metody 
unieszkodliwiania i odzyskiwania. Komisja udostępnia te 
plany właściwym władzom Państw Członkowskich, które 
się o nie zwrócą. 

Dyrektywa 94/62/WE 
z dnia 15 grudnia 
1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów 
opakowaniowych  

Artykuł 14 
Plany gospodarowania. Zgodnie z celami i środkami 
określonymi w niniejszej dyrektywie, Państwa 
Członkowskie umieszczają w planach gospodarowania 
odpadami, wymaganych na podstawie art. 17 dyrektywy 
75/442/EWG, specjalny rozdział dotyczący gospodarowania 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w tym 
środków podejmowanych na podstawie art. 4 i 5. 
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Artykuł 4 
Zapobieganie. Państwa Członkowskie zapewniają, iż oprócz 
środków podejmowanych w celu zapobiegania 
powstawaniu odpadów opakowaniowych, podjętych 
zgodnie z art. 9, podejmują inne środki zapobiegawcze. 
Środki takie mogą składać się z programów krajowych lub 
podobnych akcji podejmowanych, gdzie właściwe, w 
konsultacji z podmiotami gospodarczymi, i mających na 
celu gromadzenie oraz wykorzystywanie licznych inicjatyw 
podejmowanych w Państwach Członkowskich w zakresie 
zapobiegania. Są one zgodne z celami niniejszej 
dyrektywy, określonymi w art. 1 ust. 1. 
 
Artykuł 5  
Państwa Członkowskie mogą zachęcać do stosowania 
systemów opakowań wielokrotnego użytku w sposób 
przyjazny dla środowiska, zgodnie z Traktatem. 

Uwaga: Tekst napisany kursywą jest cytatem zaczerpniętym z dyrektyw. W celu zapoznania się 
z pełnym brzmieniem dyrektyw należy odwołać się do obowiązującego prawa. Powyższa tabela 
jest tylko ogólnym przeglądem.  
 
Powyższe dyrektywy uzupełnione są grupą dyrektyw mających na celu 
uregulowanie poszczególnych strumieni odpadów. Przepisy tych dyrektyw 
odnoszące się do planów gospodarowania odpadami zostały streszczone w 
Tabeli 2. 
 
Tabela 2. Inne przepisy prawne UE, które mogą być brane pod 
uwagę w procesie planowania gospodarki odpadami 
Dyrektywa 78/176/EWG 
z dnia 20 lutego 1978 r. 
w sprawie odpadów 
pochodzących z 
przemysłu ditlenku 
tytanu 

Artykuł 9 
Państwa Członkowskie opracowują programy stopniowego 
zmniejszania i ostatecznej eliminacji zanieczyszczeń 
powodowanych przez odpady z istniejących zakładów 
przemysłowych. 
Powyższe programy: 
 …ustalają ogólne cele dotyczące zmniejszenia 

zanieczyszczenia odpadami płynnymi, stałymi i 
gazowymi,…  

 …zawierają cele pośrednie.  
 …zawierają informacje o stanie danego środowiska, 

środkach podejmowanych w celu zmniejszenia 
zanieczyszczenia oraz o metodach przetwarzania 
odpadów pochodzących bezpośrednio z procesu 
produkcyjnego. 

 …są wysłane do Komisji. 

Dyrektywa 75/439/EWG 
z dnia 16 czerwca 1975 
r. w sprawie 
unieszkodliwiania 
olejów odpadowych 
 

Artykuł 2 
Państwa Członkowskie podejmują niezbędne kroki w celu 
zagwarantowania gromadzenia i unieszkodliwiania olejów 
odpadowych, nie powodując przy tym jakichkolwiek 
możliwych do uniknięcia szkód dla człowieka i środowiska 
naturalnego.  
Artykuł 3 
Jeżeli techniczne, ekonomiczne i organizacyjne 
ograniczenia na to pozwalają, Państwa Członkowskie 
podejmują środki konieczne do nadania priorytetu 
przetwarzaniu olejów odpadowych przez ich regenerację. 
Artykuł 7 
Państwa Członkowskie informują Komisję o środkach 
podjętych w celu regeneracji olejów odpadowych.  
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Dyrektywa 96/59/WE z 
dnia 16 września 1996 
r. w sprawie 
unieszkodliwiania 
polichlorowanych 
bifenyli i 
polichlorowanych 
trifenyli (PCB/PCT) 
 

Artykuł 11 
Państwa Członkowskie … sporządzają: 

 plany dekontaminacji i/lub unieszkodliwiania 
urządzeń objętych inwentaryzacją oraz zawartych 
w nich PCB; 

 projekty gromadzenia i późniejszego 
unieszkodliwiania urządzeń. 

Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują te plany i 
projekty Komisji. 

Dyrektywa 91/157/EWG 
z dnia 18 marca 1991 r. 
w sprawie baterii i 
akumulatorów 
zawierających niektóre 
substancje 
niebezpieczne  

Artykuł 6 
Państwa Członkowskie opracowują programy zmierzające 
do osiągnięcia następujących celów: 

 zmniejszenie zawartości metali ciężkich w 
bateriach i akumulatorach, 

 wspieranie wprowadzania do obrotu baterii i 
akumulatorów zawierających mniejsze ilości 
substancji niebezpiecznych i/lub zawierających 
substancje powodujące mniejsze 
zanieczyszczenie, 

 stopniowe zmniejszanie, w odpadach z 
gospodarstw domowych, ilości zużytych baterii i 
akumulatorów…, 

 wspieranie badań mających na celu zmniejszenie 
zawartości substancji niebezpiecznych w bateriach 
i akumulatorach oraz sprzyjanie używaniu 
zastępczych substancji powodujących mniejsze 
zanieczyszczenie oraz badań dotyczących metod 
recyklingu, 

 oddzielne unieszkodliwianie zużytych baterii i 
akumulatorów…. 

… Programy podlegają regularnym przeglądom 
i uaktualnieniom, co najmniej co cztery lata, głównie pod 
kątem postępu technicznego, sytuacji gospodarczej i 
sytuacji w dziedzinie ochrony środowiska. Komisja jest 
informowana o zmienionych programach we właściwym 
czasie.  

Dyrektywa 1999/31/WE 
z dnia 26 kwietnia w 
sprawie składowania 
odpadów 
 

Artykuł 5 
 Państwa Członkowskie ustanawiają strategię krajową 

dotyczącą zmniejszenia ilości odpadów ulegających 
biodegradacji, które trafiają na składowiska … i 
powiadamiają Komisję o tej strategii. 

 Strategia taka powinna obejmować środki mające na 
celu osiągnięcie celów wymienionych w ust. 2 [tej 
dyrektywy], w szczególności poprzez recykling, 
kompostowanie, produkcję biogazu i odzyskiwanie 
materiałów / energii. 

 Krajowa strategia ma zapewnić osiągnięcie celów 
zawartych w dyrektywie.  

Uwaga: Tekst napisany kursywą jest cytatem zaczerpniętym z dyrektyw.  
 

2.2 Zasady gospodarki odpadami w UE 

Zasady ustanowione przez dyrektywę ramową 75/442/EWG w sprawie 
odpadów oraz Wspólnotowa Strategia Gospodarowania Odpadami2 są 

                                                
2 Komunikat Komisji w sprawie rewizji Wspólnotowej Strategii Gospodarowania 
Odpadami KOM(96) 399 ost. Rezolucja Rady z dnia 24 lutego 1997 r. w sprawie 
wspólnotowej strategii gospodarowania odpadami. 
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wyjątkowo istotne w procesie planowania i można je streścić w następujący 
sposób: 
 
• Zapewnić ochronę przyrody i zasobów naturalnych, ograniczać i w miarę 

możliwości unikać produkowania odpadów (zasada zapobiegania). 
• Zapewnić ograniczenie negatywnego wpływu odpadów na ludzkie 

zdrowie i środowisko naturalne, w szczególności ograniczyć ilość 
substancji niebezpiecznych w odpadach, zgodnie z zasadą ostrożności.  

• Zapewnić, że jednostki produkujące odpady lub zanieczyszczające 
środowisko poniosą w pełni koszty swoich działań zgodnie z zasadami, 
że zanieczyszczający płaci, a producent ponosi odpowiedzialność.  

• Zapewnić właściwą infrastrukturę poprzez ustanowienie zintegrowanej i 
adekwatnej sieci zakładów unieszkodliwiania odpadów, w oparciu o 
zasadę bliskości i samowystarczalności. 

 
Zasady te pokazują historyczny rozwój systemu gospodarki odpadami od 
nadawania najwyższego priorytetu aspektom infrastrukturalnym, dodając 
później aspekt ochrony zdrowia ludzi i środowiska, wreszcie włączając w to 
także troskę o ochronę przyrody i zasobów naturalnych. 
 
Dyrektywa ramowa określa różne formy przetwarzania właściwe dla 
gospodarki odpadami. Rozróżnia odzysk (formy przetwarzania odpadów 
zapewniające powtórne użycie surowców, jak np. recykling czy spalanie z 
odzyskiem ciepła odpadowego) i unieszkodliwianie (formy pozbywania się 
odpadów bez wtórnego wykorzystania surowców, takie jak spalanie bez 
odzysku ciepła odpadowego czy składowanie odpadów). 
 
Hierarchia działań w ramach gospodarki odpadami ustanowiona została w 
dyrektywie 75/442/WE oraz we Wspólnotowej Strategii Gospodarowania 
Odpadami. W hierarchii tej najwyższy priorytet nadany jest zapobieganiu 
powstawania odpadów, następnie przykłada się wagę do recyklingu i innych 
sposobów odzysku surowców. Optymalne końcowe unieszkodliwienie 
odpadów znajduje się na samym dole tej hierarchii. 
 
Strategia Wspólnotowa podkreśla także potrzebę:  
 ograniczenia przemieszczania odpadów i poprawy przepisów 

odnoszących się do transportu odpadów  
 nowych i lepszych narzędzi gospodarowania odpadami, takich jak: 

− instrumenty prawne i ekonomiczne, 
− wiarygodne i porównywalne statystyki na temat odpadów, 
− plany gospodarowania odpadami, 
− właściwe egzekwowanie prawa.  

 
Są to strategiczne środki do osiągnięcia celów stawianych w ramowej 
dyrektywie w sprawie odpadów. 
 
W pozostałej części niniejszego rozdziału pokazana jest hierarchia odpadów 
oraz cele dla poszczególnych strumieni odpadów.  
 
Zapobieganie powstawaniu odpadów staje się coraz istotniejszym 
elementem strategicznym europejskiej polityki w sprawie odpadów. Jasnym 
jest, że w Europie ilość produkowanych odpadów rośnie z roku na rok i 
wzrost ten jest szybszy od wzrostu ekonomicznego. Ze względu na to, że 
jednym z podstawowych celów UE jest zapewnienie wzrostu gospodarczego i 
dobrobytu, należy niezwłocznie przerwać zależność między wzrostem 
gospodarczym a produkcją odpadów. 
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Inicjatywy zapobiegające powstawaniu odpadów skierowane są zarówno do 
sektora przemysłowego poprzez popieranie zastosowania czystej technologii 
oczyszczania, jak i do szkół, gospodarstw domowych itp. poprzez kampanie 
na rzecz podniesienia świadomości społecznej. 
 
Ponieważ zapobieganiu nadano najwyższy priorytet wśród unijnych zasad 
gospodarowania odpadami, należy dołożyć wszelkich starań w celu 
ograniczenia ilości produkowanych odpadów. Dwa terminy są często 
używane w tym kontekście: „zapobieganie powstawaniu odpadów” oraz 
„minimalizacja odpadów”.  
 
Na jednej z konferencji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
OECD3 przyjęto definicję minimalizacji odpadów i zapobiegania ich 
powstawaniu. Jak wynika z poniższego rysunku, termin „minimalizacja 
odpadów” ma szersze znaczenie niż „zapobieganie”. Zapobieganie 
powstawaniu odpadów obejmuje swoim znaczeniem „zapobieganie”, 
„ograniczanie u źródła” oraz „wtórne wykorzystanie produktów”. Natomiast 
minimalizacja odpadów obejmuje także środki gospodarowania odpadami z 
rodzaju „podnoszenia jakości” (takie jak ograniczanie substancji 
niebezpiecznych) czy „recyklingu”.  
 
Rysunek 2.2. Definicja zapobiegania powstawaniu odpadów i 
minimalizacji odpadów wg OECD  
Środki zapobiegawcze Środki Gospodarowania Odpadami  

Zapobiegan
ie 

Ogranicza
nie u 
źródła 

Wtórne 
wykorzyst
anie 
produktów 

Podnoszenie 
jakości 

Recykling Odzysk 
ciepła 
odpadowe
go 

Wstępne 
przetwarz
anie 

Minimalizacja odpadów   

 
 
Europejska polityka w kwestii odpadów podkreśla wagę rozwijania takich 
środków jak:  
 promowanie czystych technologii i produktów,  
 ograniczenie stopnia niebezpieczeństwa odpadów,  
 ustanowienie norm technicznych, a może także wspólnotowych reguł w 

celu ograniczenia zawartości w produktach niektórych substancji 
niebezpiecznych,  

 promowanie systemów wtórnego wykorzystania i recyklingu,  
 właściwe zastosowanie instrumentów ekonomicznych,  
 równowaga ekologiczna,  
 systemy audytu środowiskowego,  
 analiza cyklu życia,  
 działania na rzecz informowania i edukacji konsumentów oraz 

stworzenie systemu etykiet ekologicznych. 
 
 
Ramka 2.1 Przewodnik Dobrej Praktyki Minimalizacji Odpadów 
 
Agencja Ochrony Środowiska Anglii i Walii opublikowała Przewodnik Dobrej Praktyki 
Minimalizacji Odpadów. Przewodnik ten jest przydatny dla małych i średnich 
przedsiębiorstw we wdrażaniu programów minimalizacji odpadów w miejscu pracy. 
Krok po kroku pomaga ograniczać wytwarzanie odpadów poprzez wdrażanie wielu 
praktycznych i sprawdzonych rozwiązań.  
 
                                                
3 „Budowanie podstaw wspólnego rozumienia minimalizacji odpadów”, Warsztaty 
OECD, październik 1996 r. w Berlinie. 
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Przewodnik dostępny jest na stronie internetowej:  
http://www.environment-agency.gov.uk/commondata/105385/good_practice.pdf 

 
 
Odzysk przyczynia się do wykorzystania zasobów zawartych w odpadach, a 
tym samym do oszczędzania surowców pierwotnych.  
 
Niektóre dyrektywy Unii Europejskiej zawierają specjalne cele związane z 
odzyskiem, recyklingiem i wtórnym wykorzystaniem surowców. Są to: 
dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, dyrektywa w 
sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz dyrektywa w sprawie 
odpadów z wyposażenia elektrycznego i elektronicznego. Cele każdej z wyżej 
wymienionych dyrektyw zostały przedstawione poniżej.  
 
Tabela 3. Dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów 
opakowaniowych: cele istniejące i proponowane nowe 
Procentowo Cele zawarte w 

dyrektywie 
94/62/WE 

Proponowane nowe cele* 

Docelowy odzysk ogółem min 50%, max 65% min 60% 

Docelowy recykling 
ogółem 

min 25%, max 45% min 55%, max 80% 

Docelowy recykling wg kategorii materiałowej:  

 - szkło  15% 60% 

 - papier/ tektura 15% 60% 

 - metale 15% 50% 

 - tworzywa sztuczne 15% 22.5% 

 - drewno  - 15% 

Rok osiągnięcia 
zamierzonych celów 

30 czerwca 2001 r. 31 grudnia 2008 r. 

* Źródło: Propozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 
94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (KOM (2001) 729 ost.) – Wspólne 
Stanowisko przyjęte przez Radę dn. 6/3/2003 (Dz. U. C 107 E, z 6/5/2003, str. 17). 
Proponowane nowe cele podlegają zmianom w kontekście trwającego procesu 
ustawodawczego, który można śledzić na stronie 
http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=170079#348577. 
 
Tabela 4. Dyrektywa w sprawie pojazdów wycofanych z 
eksploatacji: cele 
 Odsetek 

wtórnie 
wykorzystany i 
odzyskany 

Odsetek 
wtórnie 
wykorzystany i 
poddany 
recyklingowi 

Średni procent na pojazd i na rok w 2006 r. 85% 80% 

Średni procent na pojazd i na rok w 2015 r. 95% 85% 
Źródło: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w 
sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji 
Dyrektywa w sprawie odpadów z wyposażenia elektrycznego i 
elektronicznego (WEEE) zawiera cel osiągnięcia najpóźniej do końca roku 
2006 minimalnego wskaźnika gromadzenia osobno średnio czterech 
kilogramów na osobę na rok odpadów z wyposażenia elektrycznego i 
elektronicznego. Dyrektywa wymaga także od producentów wdrożenia, 
wspólnie lub indywidualnie, systemów odzysku i recyklingu odpadów z 
wyposażenia elektrycznego i elektronicznego. Za osiągnięcie celów 
związanych z odzyskiem i recyklingiem odpowiadają producenci. 



 

 19

 
Tabela 5. Dyrektywa w sprawie odpadów z wyposażenia 
elektrycznego i elektronicznego (WEEE): cele  
 Minimalny 

odsetek 
odzysku 

Minimalny 
stopień 
wtórnego 
wykorzystania i 
recyklingu 
składników, 
surowców i 
substancji 

Duże urządzenia gospodarstwa domowego i 
automaty do sprzedaży, średni odsetek na 
urządzenie 

80 % 75 % 

Sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny 
oraz wyposażenie konsumenckie, odsetek 
wszystkich urządzeń  

75 % 65 % 

Małe urządzenia gospodarstwa domowego; 
sprzęt oświetleniowy; narzędzia elektryczne 
i elektroniczne; zabawki, sprzęt do rozrywki 
i sportowy; urządzenia do monitorowania i 
kontroli, średni odsetek na urządzenie 

70 % 50 % 

Lampy wyładowcze, odsetek wszystkich 
lamp 

- 80 % 

Rok osiągnięcia zamierzonych celów 31 grudnia 2006 r. 
Źródło: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE z dn. 27 stycznia 2003 r. w 
sprawie odpadów z wyposażenia elektrycznego i elektronicznego (WEEE) – Wspólna Deklaracja 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w odniesieniu do Artykułu 9. 
 
 
Składowanie znajduje się na najniższym szczeblu w hierarchii odpadów ze 
względu na brak wtórnego wykorzystania zasobów z odpadów. Składowanie 
pozostaje jednak nadal najczęstszym sposobem pozbywania się odpadów w 
Unii Europejskiej.  
 
Składowiska odpadów mogą wpływać na środowisko na różne sposoby. Po 
pierwsze, przyczyniają się do efektu cieplarnianego poprzez emisję metanu. 
Odcieki ze składowiska mogą również zanieczyścić wody gruntowe, jeżeli 
brak jest właściwie wyścielonego podłoża. Inny rodzaj wpływu to zapachy i 
ogólne niedogodności dla osób mieszkających w pobliżu składowiska.  
 
Istnieje więc kilka przyczyn, dla których celem dyrektywy w sprawie 
składowania odpadów (1999/31/WE) jest ograniczenie ilości odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji wywożonych na składowiska. Celem 
jest osiągnięcie do roku 2016 ograniczenia ilości wywożonych na 
składowiska odpadów ulegających biodegradacji do 35% poziomu odpadów 
wyprodukowanych w 1995 r. Odpowiada to pozbyciu się w sposób inny niż 
składowanie około 70 milionów ton odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji4 w UE w roku 2016, zakładając że całkowita ilość nie wzrośnie.  
 
Tabela 6. Odpady komunalne ulegające biodegradacji: cele 
ograniczenia odpadów wywożonych na składowisko 
Rok osiągnięcia 
celu 

Na podstawie ilości odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji wyprodukowanych w 1995 r.1, odpady komunalne 
ulegające biodegradacji wywożone na składowisko należy 
ograniczyć do:  

                                                
4 Gospodarka odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji w Europie, Raport 
tematyczny EOG nr 15/2001. Tabela 6, BMW Baseline - 1995. 
http://reports.eea.eu.int/topic_report_2001_15/en.  
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16 lipca 2006 r. 75 % 

16 lipca 2009 r. 50 % 

16 lipca 2016 r. 35 % 
Uwaga 1: Lub ostatni rok przed rokiem 1995, dla którego dostępne są dane w Eurostacie. 
Źródło: Dyrektywa Rady 1999/31/WE z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów. 
 
Państwa Członkowskie, które w roku 1995 (lub w ostatnim roku przed 
rokiem 1995, dla którego dostępne są dane w Eurostacie) wywiozły więcej 
niż 80% zebranych odpadów komunalnych na składowisko, może opóźnić 
osiągnięcie celów o okres nie dłuższy niż cztery lata.  
 
Ramka 2.2 Przykład: Kierowanie odpadów w inne miejsce niż na 
składowisko 
 
W Holandii Dekret w sprawie odpadów (Zakaz Składowisk) wszedł w życie w 1995 
roku. Dekret zabrania składowania odpadów, które mogą zostać poddane 
recyklingowi lub wtórnemu użyciu lub też spalone z odzyskaniem ciepła odpadowego. 
Zakaz dotyczy także odpadów z gospodarstw domowych, papieru i kartonu, 
odpadków organicznych z gospodarstw domowych oraz opakowań. W 1997 roku 
zakaz objął także odpady z drewna. Co więcej, wprowadzono wysoki podatek od 
odpadów możliwych do wtórnego wykorzystania lub spalenia. Mimo że ilość odpadów 
z gospodarstw domowych wzrosła o 13,4% pomiędzy rokiem 1995 a 1998, ilość 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania 
zmniejszyła się o ponad 50%. W 1998 roku, tylko 13,1% pochodzących z 
gospodarstw domowych odpadów ulegających biodegradacji przeznaczonych było do 
składowania. 
 
Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie: 
http://reports.eea.eu.int/topic_report_2001_15/en 

 
 
2.3 Inne powiązane prawo UE 

Poza ustawodawstwem bezpośrednio związanym z gospodarką odpadami, 
proces planowania gospodarowania odpadami powinien uwzględniać szereg 
innych powiązanych z tematem dyrektyw, które mogą mieć wpływ na 
podejmowane decyzje, szczególnie w odniesieniu do lokalizacji i 
funkcjonowania zakładów gospodarowania odpadami. W szczególności 
dotyczy to poniższych aktów prawnych: 
 
• Ramowa dyrektywa wodna 2000/60/WE ustanawiająca ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej; 
• Dyrektywa Ocena Wpływu na Środowisko 85/337/EWG zmieniona 

dyrektywą 97/11/WE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez 
niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko; 

• Dyrektywa Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko 
2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów 
na środowisko (przedstawiona bardziej szczegółowo w części 3.3 
poniżej); 

• Dyrektywa Siedliskowa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 
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3 Kwestie ogólne do rozważenia przy 
sporządzaniu planu gospodarki odpadami 

 
 
Poparcie polityczne oraz zrozumienie potrzeby sporządzenia planu 
gospodarki odpadami są kwestiami podstawowymi. Jeżeli taki plan już 
istnieje, może wymagać rewizji. Jeżeli jednak pierwszy plan gospodarki 
odpadami jest wciąż jeszcze nie opracowany, niezwykle istotnym jest, aby 
potrzeba takiego planu została zaakceptowana na poziomie politycznym i 
aby przyznać wystarczające środki na jego wykonanie. Dlatego też zaleca się 
stworzenie politycznego punktu wyjścia do zrealizowania prac nad planem 
gospodarki odpadami.  
 
Polityczny punkt wyjścia powinien obejmować podjęcie decyzji w odpowiedzi 
na następujące pytania: 
 W jakim celu sporządza się plan gospodarki odpadami? 
 Jaki jest zakres planu gospodarki odpadami? 
 Kto będzie zaangażowany w przygotowanie planu gospodarki odpadami? 
 Jaki jest harmonogram czasowy przewidziany na realizację planu 

gospodarki odpadami? 
 Jakie są powiązania z innymi planami?  

 
3.1 Zdefiniowanie zakresu planu  

Przed przystąpieniem do planowania należy określić zakres planu.  
 
Na tym etapie należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:  
• Jaki jest zakres geograficzny planu? Krajowy, regionalny czy lokalny?  
• Jakie strumienie odpadów zostaną ujęte w planie? Całość odpadów, 

odpady komunalne, niebezpieczne, opakowaniowe czy inne?  
• Jakie sektory zostaną objęte planem?  
• Jaki jest horyzont czasowy planu? np. 3, 5 czy 10 lat?  
 
Strumienie odpadów i sektory do ujęcia w planie 
Kwestie, które należy wziąć pod uwagę odnośnie strumieni odpadów 
obejmują określenie źródeł, strumieni i ilości produkowanych odpadów, 
aktualne sposoby zbierania, transportowania i przetwarzania odpadów, oraz 
w jaki sposób może to ulec zmianie w przyszłości. Jasne definicje strumieni 
odpadów są bardzo ważne. Ponadto należy wyraźnie określić które 
strumienie uznane są za priorytetowe.  
 
Decyzje w sprawie strumieni odpadów do ujęcia w planie mogą mieć 
również wpływ na sektory gospodarcze, których plan dotyczy. W większości 
państw władze lokalne są odpowiedzialne tylko za gospodarkę odpadami 
komunalnymi. Jednak w niektórych krajach władze lokalne mogą z wyboru 
gospodarować także odpadami przemysłowymi, bądź też otrzymać prawo 
gospodarowania wszystkimi odpadami.  
 
Horyzont czasowy planu gospodarki odpadami 
Horyzont czasowy planu zależy od wielu czynników. W celu ich 
uwzględnienia plan może składać się z dwóch części: części 1, obejmującej 
natychmiastowe działania, oraz części 2, o perspektywie długoterminowej. 
Powodem stworzenia oddzielnej części odnoszącej się do perspektywy 
długoterminowej jest możliwość wystąpienia znaczących problemów ze 
znalezieniem właściwych miejsc dla zakładów przetwarzania odpadów lub 
składowisk w obszarach miejskich lub w ich pobliżu. Ponadto, aby otrzymać 
zgodę na wykorzystanie nowych miejsc, trzeba będzie  włożyć znaczny 
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wysiłek w wybranie miejsca, ocenę oddziaływania na środowisko oraz 
konsultacje społeczne. Wreszcie zakłady przetwarzania odpadów to duże 
inwestycje, których zwrot wymaga dłuższego czasu. 
 
Koszty związane ze zbieraniem odpadów mają charakter bardziej 
krótkoterminowym i nie wymagają tak dużego kapitału inwestycyjnego. 
Podstawowymi jednostkami są najczęściej umowy z wykonawcami na nie 
dłużej niż pięć lat. 
 
Z praktycznego punktu widzenia, horyzont czasowy planu powinien być 
wystarczająco daleki aby umożliwić ocenę osiągnięcia celów wyznaczonych 
w planie. Dlatego też nie byłoby praktycznym dokonywanie powtórnej oceny 
planu przed upływem co najmniej trzech lat. Horyzont czasowy planu może 
także być odbiciem kwestii związanych ze sceną polityczną, np. kadencją 
władz lokalnych.  
 
Stąd horyzont od trzech do pięciu lat wydaje się być najbardziej 
odpowiednim na rewizję planu działania w ramach planu gospodarki 
odpadami.  
 
3.2 Uczestnicy procesu planowania 

Zaangażowanie różnych grup interesów oraz szerokiego grona społecznego 
w proces planowania ma na celu zapewnienie akceptacji polityki w sprawie 
odpadów jako całości oraz przyczynienie się do osiągania jej poszczególnych 
celów. Powinno to przebiegać na różnych poziomach administracji, odbijając 
tradycje kulturowe i strukturę polityczną. 
 
W ramach ogólnych kwestii uwzględnianych przy sporządzaniu projektu 
planu gospodarki odpadami należy jasno określić kto będzie uczestniczył w 
poszczególnych etapach procesu planowania oraz jak i kiedy 
administracja/twórcy planu je wprowadzą. 
 
Zaangażowanie społeczeństwa wymagane jest dyrektywą 2001/42/WE w 
sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, która dotyczy 
także planów gospodarki odpadami (patrz część 3.3). Jest to także zgodne z 
Konwencją Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ o dostępie do informacji, 
udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska („Konwencja z 
Aarhus”). Konwencja została podpisana przez 40 państw i ratyfikowana 
przez 22 państwa. Unia Europejska i jej 15 Państw Członkowskich podpisały 
Konwencję, która weszła w życie 30 października 2001 r.  
 

Ramka 3.1 Cel Konwencji z Aarhus 
 
Aby przyczynić się do ochrony prawa każdej osoby z obecnego oraz przyszłych 
pokoleń do życia w środowisku odpowiednim dla jej zdrowia i pomyślności, każda ze 
stron gwarantuje prawo dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących środowiska zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji. 
 
Całość tekstu Konwencji dostępna jest w języku angielskim na stronie: 
http://www.unece.org/env/pp/treatytext.htm 

Dostęp do informacji dotyczących środowiska oraz udział 
społeczeństwa  
W chwili obecnej dwie unijne dyrektywy wdrażają postanowienia Konwencji 
z Aarhus.  
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Dyrektywa w sprawie dostępu społeczeństwa do informacji dotyczących 
środowiska ustanawia dla władzy publicznej ramy postępowania z wnioskami 
o dostęp do informacji dotyczących środowiska. Pozwala ona także na 
rozpowszechnianie informacji dotyczących środowiska i określa ich 
minimalną zawartość. 
 
Dyrektywa przewidująca udział społeczeństwa wprowadza procedurę 
konsultacji społecznych przy sporządzaniu planów i programów w zakresie 
środowiska, włączając w to plany gospodarki odpadami. Precyzuje ona 
rodzaj informacji, jakie należy dostarczyć społeczeństwu w celach 
konsultacyjnych i wymaga rozsądnych ram czasowych dla zapewnienia 
efektywnego zaangażowania społeczeństwa w proces decyzyjny w sprawach 
środowiska na jego wczesnym etapie. 
 
Ramka 3.2  
 
Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2003 r. w sprawie dostępu społeczeństwa do informacji 
dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG 
 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/dat/2003/l_041/l_04120030214en00260032.pdf 
 
Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 
2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania 
niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w 
odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE 
 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/dat/2003/l_156/l_15620030625en00170024.pdf 
 
 
 
Kto powinien być zaangażowany w proces planowania? 
Aby ująć wszystkie istotne aspekty, wśród uczestników procesu planowania 
gospodarki odpadami powinno się znaleźć szerokie grono stron 
zainteresowanych. Może ono obejmować następujące grupy:  
• przedstawiciele ze szczebla polityki i administracji (ministerstwa, władze 

regionalne, władze lokalne) 
• eksperci ds. odpadów  
• przedstawiciele sektora gospodarki odpadami (zbieranie, recykling, 

kompostowanie, biogaz, spalanie i składowanie) 
• przemysł, organizacje przemysłowe i handlowe 
• stowarzyszenia i rady konsumenckie 
• organizacje pozarządowe.  
 
Inne strony również mogą być zaangażowane w proces planowania. 
 
W jaki sposób uczestnicy powinni być zaangażowani? 
Minimalnym wymaganym stopniem zaangażowania jest przedłożenie 
projektu planu gospodarki odpadami do konsultacji społecznych. Konsultacja 
może przebiegać na zasadzie pisemnej procedury, gdzie tylko najbardziej 
zainteresowane strony (np. wyżej wymienieni uczestnicy) otrzymują projekt 
planu i czas na wyrażenie swojej opinii na jego temat.  
 
Projekt planu można także udostępnić publicznie na stronach internetowych 
oraz w siedzibach władzy lokalnej i bibliotekach publicznych. Może to 
obejmować zaproszenie dla wszystkich obywateli do zgłaszania uwag na 
temat projektu.  
 



 

 24

Bardziej dogłębne podejście polega na powołaniu komitetu doradczego na 
wysokim szczeblu oraz grupy roboczej.  
 
Celem komitetu doradczego jest kierowanie całością procesu planowania i 
wnoszenie wkładu do planu gospodarowania odpadami w istotnych 
kwestiach, takich jak wyznaczanie priorytetowych strumieni odpadów, 
ustanawianie realnych celów i środków wdrożenia planu. Komitetowi 
doradczemu może zostać też powierzona bardziej wpływowa rola jako 
komitetowi sterującemu. Powinien się on składać z przedstawicieli 
właściwych władz (np. w dziedzinie środowiska, finansów, energetyki i 
przemysłu), przedstawicieli władz lokalnych/ regionalnych, sektora 
gospodarki odpadami, przemysłu, konsumentów i organizacji 
pozarządowych.  
 
Celem grupy roboczej jest wykonywanie wszystkich prac związanych ze 
zbieraniem danych, przygotowywaniem analiz istniejącej sytuacji, 
wskazywaniem potencjalnych problemów, pisaniu propozycji celów do 
uwzględnienia i możliwych skutków różnych środków wdrożeniowych, etc., 
oraz oczywiście samo przygotowywanie projektu planu gospodarki 
odpadami. Grupa robocza będzie także pełnić rolę sekretariatu komitetu 
doradczego. Grupa robocza będzie się składać z pracowników właściwych 
władz (np. krajowej agencji ochrony środowiska lub władz lokalnych) ale 
może także zaangażować przedstawicieli władzy lokalnej/ regionalnej (jeżeli 
jest to plan na szczeblu krajowym lub regionalnym), oraz przedstawiciela 
sektora gospodarki odpadami.  
 
Należy określić zakres uprawnień zarówno dla komitetu doradczego jak i 
grupy roboczej. Powinien on być przygotowany przed powołaniem tych 
dwóch grup w celu uniknięcia nakładania się prac i niespójności struktury 
organizacyjnej. 
 
Poza komitetem doradczym oraz grupą roboczą, udział w procesie 
planowania można poszerzyć o serię warsztatów. Początkowe warsztaty 
mogłyby zostać zorganizowane celem stworzenia wzajemnego zrozumienia 
problematyki odpadów i potrzeby działania. Program warsztatów może 
obejmować przedstawienie bieżącej sytuacji: ilości produkowanych 
odpadów, wpływu przetwarzania odpadów na środowisko oraz wydajności 
przetwarzania odpadów. Byłaby to także okazja do zebrania pomysłów 
odnośnie kierunków przyszłego rozwoju sektora odpadów, priorytetowych 
strumieni odpadów oraz sugestii co do celów.  
 
Warsztaty mogą się także odbyć na dalszym etapie procesu, kiedy plan 
zacznie nabierać kształtu i gotowe będą sugestie odnośnie przyszłych celów. 
W zakresie zainteresowania stron są zazwyczaj także środki wdrażania 
planu. Ogólnie rzecz biorąc, najważniejszym celem takich warsztatów jest 
otrzymanie pomysłów od stron zainteresowanych oraz wymiana informacji 
na temat różnych aspektów planowania w dziedzinie odpadów.  
 
Wreszcie inną możliwą opcją jest zorganizowanie grup roboczych bądź 
warsztatów poświęconych poszczególnym strumieniom odpadów. Może to 
być właściwe dla priorytetowych strumieni odpadów, „nowych” strumieni, 
których do tej pory nie zbierano ani nimi nie gospodarowano, lub jeżeli 
zachodzi potrzeba wprowadzenia radykalnych zmian w jakichś konkretnych 
strumieniach odpadów.  
 
Ramka 3.3 Przykład: Uczestnictwo w opracowywaniu regionalnych planów 
gospodarki odpadami 
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„Narodową Strategię w sprawie odpadów: Szkocja” przyjęto pod koniec 1999 roku. W 
celu wdrożenia tej strategii trzeba opracować Lokalne Plany w sprawie odpadów dla 
każdego z jedenastu obszarów. Lokalne Plany zostaną poddane procesowi integracji, 
aby stworzyć zintegrowany plan dla całej Szkocji.  
 
W trakcie opracowywania Lokalnych Planów powstała Lokalna Grupa Strategiczna ds. 
Odpadów (Waste Area Strategy Group WASG) obejmująca partnerstwo władz 
lokalnych, przemysł gospodarki odpadami, producentów odpadów oraz lokalną sieć 
przedsiębiorstw.  
 
Status każdego Lokalnego Planu jak również proces konsultacji są udostępnione 
społeczeństwu poprzez Internet na stronach szkockiej Agencji Ochrony Środowiska: 
http://www.sepa.org.uk/ 

 
 
Świadomość społeczna 
Konsultacje społeczne w sprawie projektu planu gospodarki odpadami może 
stanowić integralną część działań na rzecz podniesienia świadomości 
społeczeństwa. Świadomość społeczna wykracza jednak daleko poza 
wyrażanie uwag do projektu planów i należy ją uwzględniać jako istotny 
czynnik społecznej akceptacji problemów związanych z gospodarką 
odpadami.  
 
Podnoszeniu świadomości społecznej poświęcone jest więcej miejsca w 
rozdziale 5.4 na temat możliwych środków wdrażania planu gospodarki 
odpadami.  
 
3.3 Ocena wpływu niektórych planów i programów na 
środowisko  

Dyrektywa w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na 
środowisko ma zastosowanie do planów i programów, które będą 
prawdopodobnie miały istotny wpływ na środowisko i które przygotowywane 
są oraz przyjmowane przez właściwe władze.  
 
Automatycznie wymaga się oceny oddziaływania na środowisko dla planów i 
programów opracowywanych na potrzeby planowania i zagospodarowania 
przestrzennego, transportu, energetyki, gospodarki odpadami, gospodarki 
wodnej, przemysłu, telekomunikacji, rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i 
turystyki. Zanim plan lub program zostanie zatwierdzony, bądź nawet 
przedłożony do procedury legislacyjnej, właściwa władza zainteresowanego 
Państwa Członkowskiego zostanie poproszona o dokonanie oceny 
oddziaływania na środowisko i, po konsultacji z właściwymi władzami ds. 
środowiska, o przygotowanie sprawozdania na ten temat.  
 
Projekt planu lub programu i sprawozdanie na temat oddziaływania na 
środowisko muszą zostać udostępnione zarówno władzom odpowiedzialnym 
za stan środowiska, jak i społeczeństwu. Władze i społeczeństwo będą 
mogły wyrazić swoje opinie na temat projektów zanim zostaną one przyjęte 
lub przedłożone do procedury legislacyjnej.  
 
Ramka 3.4 Więcej informacji na temat oceny oddziaływania niektórych 
planów i programów na środowisko 
 
Dyrektywa 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu 
niektórych planów i programów na środowisko: 
 http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/en/oj/dat/2001/l_197/l_19720010721en00300037.pdf 
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Strona Komisji Europejskiej poświęcona ocenie oddziaływania na środowisko 
(Environmental Impact Assessment – EIA):  
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm 
 
 
 
3.4 Harmonogram czasowy procesu planowania  

Należy przygotować harmonogram czasowy podający spodziewany czas 
trwania poszczególnych etapów oraz przewidywaną datę zakończenia planu 
gospodarki odpadami. Harmonogram czasowy powinien także uwzględniać 
proces konsultacji społecznych, które mogą być czasochłonne.  
 
Cały proces planowania może zabrać około 18 miesięcy, ale jest to zmienne 
w zależności od okoliczności.  
 
Planowanie czasowe powinno również wskazywać jakie decyzje należy 
podjąć na poszczególnych etapach oraz kiedy mogą odbywać się warsztaty.  
 
3.5 Powiązania z innymi planami i politykami 

Planowanie gospodarki odpadami powinno być integralna częścią całego 
krajowego systemu planowania, zarówno jako szerokie podejście do 
zrównoważonego rozwoju jak i dla osiągnięcia ogólnych celów założonych w 
planach gospodarki odpadami. Niektóre obszary planowania są bezpośrednio 
związane z planowaniem gospodarki odpadami i należy je rozważnie wziąć 
pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zakresie i treści planu gospodarki 
odpadami. 
 
Planowanie przestrzenne 
Przepisy dotyczące planowania przestrzennego, ustanawiające ramy do 
uregulowania wszelakiego rozwoju na danym obszarze, mogą mieć wpływ 
na lokalne zadania w dziedzinie gospodarki odpadami. Przepisy takie mogą 
obejmować specjalne wymagania do uzyskania pozwolenia lub licencji na 
przetwarzanie odpadów lub zakłady unieszkodliwiania odpadów, oraz mogą 
się skupiać na zapewnieniu dobrej kontroli działań. Krajowe prawo związane 
z prywatyzacją także może mieć znaczenie. 
 
Szczegółowe planowanie, wskazujące przeznaczenie dla poszczególnych 
gruntów, tworzy podstawę do prowadzenia działań prywatnych i publicznych 
i jest środkiem rozwiązywania konfliktów między poszczególnymi działaniami 
/sposobami zagospodarowania przestrzennego. 
 
Planowanie w dziedzinie środowiska 
Planowanie w dziedzinie odpadów jest ściśle powiązane z ogólnym 
planowaniem w dziedzinie środowiska. Z jednej strony, planowanie 
gospodarki odpadami jest częścią ogólnego planowania zapewniającego 
osiąganie pewnych celów w dziedzinie środowiska, z drugiej strony, cele 
zawarte w planie gospodarki odpadami mogą zostać zrealizowane tylko 
wtedy, jeżeli normy ekologiczne będą ustalone i kontrolowane we wszystkich 
działaniach w zakresie gospodarki odpadami. 
 
Planowanie w dziedzinie energetyki 
Zakłady przetwarzania odpadów mogą być jednocześnie elektrowniami, 
spalarniami, zakładami przetwarzającymi biogaz lub innymi zakładami 
przemysłowymi wykorzystującymi odpady jako paliwo. W celu wykorzystania 
energii produkowanej przez niektóre zakłady przemysłowe, muszą one być 
uwzględnione w ogólnym planowaniu w dziedzinie energetyki. Produkcja 
energii w spalarniach lub zakładach przetwarzających biogaz może nawet 
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stać się jednym ze środków osiągnięcia celów w ramach polityki 
klimatycznej.  
 
Zdrowie ludzi 
Odpady często zawierają substancje chemiczne mogące mieć wpływ na 
zdrowie ludzi. Przykładem mogą być odpady niebezpieczne, z gospodarstw 
domowych oraz z produkcji energii i rolnictwa. Niektóre substancje mogą 
być ukryte lub skupione w produktach lub strumieniach odpadów. Kwestie te 
należy zawrzeć w planowaniu zarówno w zakresie ochrony ludzkiego zdrowia 
jak i gospodarki odpadami.  
 
Zdrowie pracowników 
Zbieranie i przetwarzanie odpadów może mieć istotny wpływ na zdrowie 
pracowników, należy więc już w początkowym okresie planowania zadbać o 
uniknięcie tego negatywnego wpływu. Przy planowaniu systemów zbierania 
odpadów, należy w szczególny sposób zadbać o unikanie podnoszenia 
znacznych ciężarów oraz przenoszenia kontenerów, mogących spowodować 
nadwerężenia. Należy także zwrócić szczególną uwagę na warunki pracy w 
spalarniach, kompostowniach i zakładach recyklingu.  
 

 Lista kontrolna: 
 
Zaleca się powołanie zespołu roboczego z jasno określonymi zadaniami do 
wykonania.  
 
1. Czy istnieje polityczne zrozumienie i poparcie dla procesu planowania 

gospodarki odpadami?  
 
2. Czy przyznano wystarczające zasoby na ten proces? 
 
3. Zakres planu gospodarki odpadami: 

 Jaki jest zakres geograficzny planu? Krajowy, regionalny czy lokalny?  
 Jakie strumienie odpadów zostaną ujęte w planie? Całość odpadów, odpady 

komunalne, niebezpieczne, opakowaniowe czy inne?  
 Jakie sektory zostaną objęte planem?  
 Jaki jest horyzont czasowy planu? np. 3, 5 czy 10 lat? 

 
4. Czy wskazano uczestników procesu planowania? Czy są wśród nich 

przedstawiciele ministerstw, władz lokalnych, eksperci w dziedzinie odpadów, 
przedstawiciele sektora gospodarki odpadami i przemysłu produkującego 
odpady, oraz organizacji pozarządowych? 

 
5. Czy opracowano harmonogram czasowy procesu przygotowania planu 

gospodarki odpadami? Szacowany czas na wykonanie prac powinien być realny. 
 
6. Czy dostrzeżono związki miedzy planem gospodarki odpadami a innymi planami 

(np. planowaniem przestrzennym, planowaniem w dziedzinie energetyki, itp.)? 
Czy mają one wpływ na elementy planu gospodarki odpadami? 
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4 Opis 
 
 
Aby wyznaczyć cele planu gospodarki odpadami oraz żeby ocenić 
wypełnienie założeń poprzedniego planu, jeżeli taki plan istniał, 
sprawozdanie powinno przedstawiać ogólny opis bieżącej sytuacji. 
Sporządzone sprawozdanie jest swoistym punktem odniesienia i określa 
potrzebę dalszego rozwoju systemu. Ponadto sprawozdanie opisujące jest 
niezbędne do pomiaru poziomu osiągnięcia celów w porównaniu z 
założeniami.  
 
Aktualny system zbierania i przetwarzania odpadów powinien być opisany w 
aspekcie rzeczowym, finansowym i organizacyjnym. Dlatego też analiza 
bieżącego stanu systemu pozwala na stwierdzenie, czy spełnia on już 
wcześniej ustanowione cele, jak na przykład ogólny cel recyklingu, zbieranie 
odpadów z niektórych strumieni, osiąganie w zakładach przetwarzania 
odpadów niektórych norm ekologicznych, itp. Sprawozdanie opisujące 
sporządzane jest przede wszystkim przez władze administracyjne, we 
współpracy z różnymi stronami w ramach aktualnego systemu gospodarki 
odpadami.  
 
Do przygotowania sprawozdania opisującego niezbędne jest zebranie danych 
i zgromadzenie ogólnej wiedzy odnośnie źródeł odpadów, ich ilości,  
rodzajów, sposobów ich zbierania, przewożenia, przetwarzania i 
unieszkodliwiania, oraz struktury bieżącego systemu gospodarki odpadami.  
 
Schemat sprawozdania opisującego będzie inny na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym, ponieważ różna jest potrzeba informacyjna na 
każdym z tych poziomów. Na poziomie krajowym istotne będą dane 
sumaryczne, podczas gdy na poziomie regionalnym/lokalnym sprawozdanie 
opisujące musi być bardziej szczegółowe w każdej dziedzinie. Tak więc 
regionalne/lokalne sprawozdania powinny np. zawierać ilości i rodzaje 
odpadów produkowanych w poszczególnych sektorach i przetwarzanych w 
różnych zakładach, wydajność zakładów na danym obszarze oraz 
charakterystyczne regionalne/lokalne uwarunkowania związane ze strukturą 
biznesową czy zjawiskami naturalnymi. 
 
Pierwszym krokiem przy sporządzaniu sprawozdania opisującego jest 
zebranie danych i informacji. Drugim krokiem jest opisanie bieżącego 
systemu włącznie ze wskazaniem obszarów, gdzie system należałoby 
ulepszyć. Trzecim krokiem jest ocena wydajności aktualnie działającego 
systemu gospodarki odpadami.  
 
Zarówno opis jak i planowanie mogą być usystematyzowane według „źródeł 
odpadów” (różne działania prowadzące do powstawania odpadów na danym 
obszarze), strumieni odpadów (surowców z jakich składają się odpady) oraz 
możliwości gospodarowania odpadami (np. zbieranie, sortowanie, 
przetwarzanie i unieszkodliwianie).  
 
4.1 Ilości odpadów 

Aby sprawozdanie opisujące było możliwie wierne i dokładne, ważnym jest, 
aby wykorzystać dokładne i aktualne dane i informacje. Zbieranie danych 
często wymaga obszernej pracy. Zalecane jest więc, aby systemy zbierania 
danych stworzyć najszybciej jak to możliwe w procesie planowania. Na 
samym jego początku może być trudno uzyskać wiarygodne dane liczbowe. 
W tym przypadku można dokonywać oszacowań. 
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W zasadzie informacje i dane na temat ilości odpadów potrzebne są 
odnośnie: 
 „źródeł odpadów”; 
 strumieni odpadów; 
 procesów gospodarki odpadami: wytwarzanie, zbieranie, transport, 

sortowanie, przetwarzanie i unieszkodliwianie. 
 
Dzięki wskazaniu „źródeł odpadów” można kierować kampanie podnoszące 
świadomość społeczną oraz programy zapobiegania powstawaniu odpadów 
bezpośrednio na źródła produkujące największe ilości lub na źródła 
produkujące najbardziej niebezpieczne odpady. Jednocześnie stworzy to 
wspólną platformę dla szczegółowych przepisów kierowanych do 
poszczególnych strumieni odpadów i producentów odpadów. Wreszcie 
można w ten sposób wzmocnić skuteczność kontroli i wdrażania. 
 
Ramka 4.1 Przykład istotnych źródeł odpadów 
 
 Gospodarstwa domowe 
 Usługi komunalne 
 Przemysł 
 Rolnictwo/leśnictwo 
 Instytucje, handel i biura 
 Place budowy i rozbiórki 
 Elektrownie  
 Górnictwo 
 Oczyszczalnie ścieków  
 Zakłady przetwarzania odpadów 

 
Poprzez zwrócenie uwagi na strumienie odpadów można uzyskać informacje 
na temat ilości i składu odpadów z poszczególnych strumieni. W ten sposób 
władze będą miały podstawy do ustanowienia celów strategicznych dla 
każdego strumienia odpadów, jak również przyszłych metod i zakładów ich 
przetwarzania potrzebnych do osiągnięcia tych celów. Na przykład 
dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych zawiera różne 
cele dla różnych surowców opakowaniowych.  
 
Ramka 4.2 Przykład istotnych strumieni odpadów 
 
Priorytetowe strumienie odpadów w UE: 
 Odpady komunalne  Odpady niebezpieczne 
 Odpady opakowaniowe  Pojazdy wycofane z 

eksploatacji 
 Opony  Odpady medyczne 
 Odpady z wyposażenia elektrycznego i 

elektronicznego 
 Oleje odpadowe 

 Odpady budowlane i z rozbiórki   Osady ściekowe 
 
Inne strumienie odpadów: 

 

 Szczątki organiczne (odpady z ogrodów)  Odpady spożywcze i 
organiczne 

 Karton  Papier 
 Tworzywa sztuczne  Tekstylia 
 Żelazo  Pozostałości obojętne 
 Inne metale  Baterie 
 Odpady rolnicze  Odpady masowe 
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 Odpady przemysłowe  Odpady kopalniane 

 
Stan bieżącego systemu gospodarki odpadami i jego opis pozwalają na 
wskazanie potrzeb w zakresie projektowania, wydajności i nowych inicjatyw. 
 
Właściwym jest także, a jednocześnie obowiązkowym zgodnie z ramową 
dyrektywą w sprawie odpadów, przedstawienie ilości odpadów, które 
przechodzą przez poszczególne procesy (tworzenie, zbieranie, transport, 
sortowanie, przetwarzanie i unieszkodliwianie). Dokonuje się tego przede 
wszystkim w celu umożliwienia oceny czy bieżąca wydajność zakładów 
przetwarzania odpadów jest wystarczająca.  
 
 
Ramka 4.3 Lokalne i/lub regionalne systemy gospodarki odpadami 
 
Jeżeli ma zostać przygotowany lokalny bądź regionalny plan gospodarki odpadami, 
należy w nim zawrzeć szczegółowy opis funkcjonującego systemu gospodarki 
odpadami. Opis lokalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi może 
zawierać następujące przykłady jako minimum:  
 
 Sprzęt do zbierania odpadów (pojemniki, pojazdy) 
 Schematy transportu (logistyka, lokalizacja zakładów przetwarzania) 
 Przesył/urządzenia sortujące 
 Rodzaje zakładów przetwarzania (np. składowiska, spalarnie) 
 Działania związane z recyklingiem – zarówno prowadzone przez władze jak i 

prywatne organizacje (np. Czerwony Krzyż)  
 Schematy dokonywania płatności 
 Przepisy (krajowe i lokalne) 

 
 
Metody zbierania danych i informacji 
Przy przygotowywaniu krajowego planu gospodarowania odpadami istnieją 
dwie główne metody zbierania danych i informacji: 
 scalanie sprawozdań sporządzonych przez władze lokalne 
 wykorzystywanie głównych danych liczbowych otrzymanych na 

podstawie przeprowadzonych lokalnie pomiarów i wyrywkowych testów.  
 
Główne dane statystyczne mogą być wyrażone w formie wskaźnika produkcji 
odpadów per capita, na sektor przemysłowy, ilości odpadów niebezpiecznych 
na pracownika w galwanoplastyce, odsetka szkła i papieru w stałych 
odpadach komunalnych, itp. W rzeczywistości krajowy plan gospodarowania 
odpadami często zawiera dane zebrane na oba sposoby. 
 
Ramka 4.4 Przykład: Opis strumieni odpadów i ich ilości  
 
W planie gospodarki odpadami na lata 1998-2005 w Finlandii sprawozdanie 
opisujące zawiera przegląd bieżącej sytuacji w Finlandii w zakresie odpadów. Opis 
ten opiera się zarówno na danych zebranych przez lokalne władze, jak i na 
danych obliczonych na podstawie głównych danych liczbowych. Na przykład, 
wykaz odzysku odpadów sporządzono wg źródła odpadów i ich rodzaju, 
wyszczególnienia rocznej produkcji odpadów przemysłowych sporządzono wg 
sektora przemysłowego, a specyfikacje odpadów fabrycznych wg sektora. 
 
Specyfikacja wszystkich odpadów produkowanych rocznie w Finlandii sporządzona 
jest wg następujących strumieni odpadów: 
 Odpady kopalniane 
 Odpady rolnicze 
 Odpady przemysłowe 
 Odpady budowlane 
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 Odpady z dostaw energetycznych i wodnych 
 Odpady komunalne 
 Osady ściekowe 
 Odpady niebezpieczne 

 
Opis w wersji angielskiej dostępny jest na stronie internetowej 
http://www.vyh.fi/eng/orginfo/publica/electro/waste/waste.pdf 

 
Ponadto na potrzeby planu krajowego można uzyskać dane statystyczne, na 
przykład na temat rozwoju demograficznego, potrzebne do kluczowych 
założeń przy planowaniu (patrz rozdział 5.1). Dane te są normalnie zbierane 
przez krajowe lub regionalne/lokalne władze i stamtąd można je łatwo 
uzyskać. 
 
Zbieranie szczegółowych danych i informacji na potrzeby 
lokalnego/regionalnego planu gospodarki odpadami często oznacza pomiary 
bezpośrednio w strumieniu odpadów. Pomiary takie mogą mieć 
zróżnicowaną skalę złożoności. Tam, gdzie jest to możliwe, należy zważyć 
odpady, ponieważ jest to najbardziej precyzyjny sposób zapisywania 
dokładnych ilości. Jeżeli niemożliwe są bezpośrednie pomiary, można 
dokonać obliczeń na podstawie danych pochodzących z aktualnie używanego 
sprzętu (liczby opróżnionych pojemników, liczby ciężarówek 
przyjeżdżających do zakładu, itp.). 
 
Wielu potrzebnych danych mogą dostarczyć właściwe władze lokalne, 
przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami, produkujące odpady lub 
poddające je recyklingowi . Strony te posiadają często istotne informacje na 
temat ilości zebranych odpadów, poddanych recyklingowi lub 
przetworzonych, a także na temat ich składu. Posiadają także informacje 
odnośnie kosztów przetwarzania, itp.  
 
Informacje statystyczne, które należy zebrać, obejmują także:  
 Wielkość populacji; 
 Geograficzny zakres obszaru, z którego zbierane są odpady, podzielony 

na mieszkalny, przemysłowy i handlowy; 
 Szczegółowy obraz wielkości i liczby głównych sektorów oraz działalności 

produkujących odpady (przemysł, przedsięwzięcia handlowe włącznie z 
rolnictwem, oraz turystyka); 

 Roczne ilości odpadów i ich skład, zanalizowane wg wahań sezonowych. 
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Ramka 4.5 Rozporządzenie UE w sprawie statystyk odpadów 
 
Problem niepełnych i trudno porównywalnych danych na temat odpadów związany z 
różnymi definicjami i metodami badawczymi może zostać w przyszłości pokonany w 
pewnej mierze dzięki nowemu rozporządzeniu UE w sprawie statystyk odpadów. Trzy 
załączniki do tego rozporządzenia opisują jakie dane należy zbierać i w jaki sposób 
należy tego dokonywać.  
 
Główne statystyki z rozporządzenia w sprawie statystyk odpadów zostaną 
przedstawione w dwóch głównych tabelach – tabeli produkcji odpadów (zgodnie z 
Klasyfikacją Działalności Gospodarczej we Wspólnotach Europejskich (NACE) oraz 
drugą wersją Europejskiego Katalogu Odpadów (EWC-stat V2) klasyfikującego 
odpady i odpady niebezpieczne) oraz tabeli gospodarki odpadami (recykling, spalanie 
z odzyskiem ciepła odpadowego, spalanie bez odzysku ciepła odpadowego i 
składowanie).  
 
Rozporządzenie w sprawie statystyk odpadów zostało przyjęte 25 listopada 2002 r. i 
weszło w życie 29 grudnia 2002 r. Dlatego tez pierwszym rokiem referencyjnym dla 
zbierania danych będzie rok 2004, co prowadzi do ukazania się pierwszych publikacji 
najwcześniej w roku 2006. 
 
Państwa Członkowskie UE stosowały dotychczas zróżnicowane metody badawcze i 
statystyczne definicje odpadów. Nowe rozporządzenie będzie prowadzić do bardziej 
zharmonizowanych danych na temat głównych rodzajów odpadów w UE.  
 
Tekst rozporządzenia 2150/2002 w sprawie statystyk odpadów dostępny jest na: 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj/2002/l_33220021209en.html 

 
4.2 Zbieranie i przetwarzanie odpadów 

 Do osiągnięcia obrazu strumieni zbieranych i przetwarzanych odpadów 
niezbędny jest przede wszystkim opis bieżącego systemu zbierania odpadów 
oraz zakładów przetwarzania. Opis ten stanowi podstawę do wskazania 
miejsc, gdzie można wprowadzić ulepszenia.  
 
W opisie należy uwzględnić systemy zbierania wszystkich strumieni odpadów 
i na ile jest to możliwe – do opisu powinien być załączony wykaz stron 
odpowiedzialnych za zbieranie odpadów. Dotyczy to szczególnie tych 
strumieni odpadów, dla których cele związane z ich zbieraniem i/lub 
recyklingiem/odzyskiem ustanowione są w dyrektywach unijnych.  
 
Na poziomie krajowym opis systemów zbierania odpadów będzie 
przedstawiał ogólny zarys funkcjonujących systemów, podczas gdy na 
poziomie regionalnym/lokalnym opis ten może mieć bardziej szczegółowy 
charakter, wskazując na przykład na różny system zbierania odpadów w 
blokach mieszkalnych oraz w domach jednorodzinnych.  
 
Infrastruktura gospodarowania odpadami będzie się często składała z wielu 
różnych zakładów przetwarzania odpadów, jak np. spalarni, składowisk oraz 
zakładów różnego typu recyklingu (włącznie z kompostowniami). 
 
W opisie systemu powinno być również ujęte rzeczywiste wykorzystanie, 
wydajność każdego zakładu oraz aspekty finansowe przetwarzania odpadów.  
Opis powinien zawierać ilość odpadów przetwarzanych rocznie z każdego 
strumienia odpadów, maksymalną wydajność zakładów oraz spodziewany 
czas ich funkcjonowania, koszty przetwarzania dla każdego strumienia 
odpadów, itp. Należy także opisać plany rozbudowy lub renowacji zakładów. 
Rejestracji można dokonać za pomocą kwestionariuszy lub poprzez wizytę w 
zakładach. 
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4.3 Ekonomia i finansowanie 

W zapewnienie ciągłego rozwoju systemu gospodarki odpadami 
zaangażowane są znaczące nakłady finansowe, a w całej Europie istnieje 
wiele metod jego finansowania. Zbieranie odpadów i ich transport, zakłady 
przetwarzania i składowiska finansowane są i obsługiwane przez 
przedsiębiorstwa prywatne i państwowe, jednostki półpubliczne oraz związki 
gmin. 
 
Konkretne zalecenia na ten temat wykraczają poza zakres niniejszego 
opracowania. Jednak ważne jest, aby w zestawieniach finansowych do 
planów ująć niektóre kluczowe dane liczbowe pokazujące konsekwencje 
ekonomiczne planów. Informacje te są bardzo istotne przy próbie 
przewidzenia finansowych konsekwencji zmian proponowanych do 
wprowadzenia w aktualnie działającym systemie gospodarki odpadami.  
 
Krajowy plan może zawierać główne dane liczbowe odnośnie zbierania i 
przetwarzania odpadów w całym kraju, np. całkowity koszt składowania 
odpadów na terenie całego kraju, średnią cenę za składowanie jednej tony 
azbestu czy górną i dolną cenę segregacji odpadów papierowych. Nie jest 
zazwyczaj możliwe przedstawienie w krajowym planie/strategii dokładnego 
odwzorowania problematyki ekonomicznej. 
 
Regionalny/lokalny plan powinien natomiast zawierać rzeczywiste informacje 
na temat kosztów administracyjnych oraz zbierania, transportu, segregacji, 
przetwarzania i ostatecznego unieszkodliwiania odpadów. Informacje te 
obejmują dane liczbowe odnośnie: 
 
• Ceny przetwarzania jednej tony odpadów w różnych zakładach 

przetwarzania (składowisko, spalarnia, miejsce segregowania, itp.); 
• Koszty związane z zebraniem jednej tony odpadów, rozdzielone na 

metody zbierania i strumienie odpadów; 
• Koszty związane z transportem jednej tony odpadów podzielonych na 

strumienie. 
 
Finansowanie systemu gospodarki odpadami zależy od krajowego prawa 
oraz od stopnia przyjęcia zwyczaju obciążania użytkownika kosztami usługi. 
Opłaty wprowadza się zwykle za zbieranie i przetwarzanie odpadów, mimo 
że do niektórych strumieni odpadów stosuje się inne sposoby finansowania, 
jak np. odpowiedzialność producenta . 
 
 
Ramka 4.6 Finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi 
 
Komisja przeprowadziła badania na temat finansowania gospodarki odpadami 
komunalnymi. Celem tego badania było: (1) uzupełnienie istniejących danych 
odnośnie cen i kosztów gospodarki odpadami, które to dane są niezbędne do 
przeprowadzenia analizy ekonomicznej; (2) scalenie informacji na temat różnych 
modeli finansowanie wykorzystywanych przez władze lokalne oraz na szczeblu 
centralnym w Państwach Członkowskich w celu rozpowszechnienia najlepszych 
praktyk, włącznie z oceną doświadczeń z tymi systemami.  

Sprawozdanie z badania dostępne jest w języku angielskim na stronie:  

http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/eucostwaste_manag
ement.htm  
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4.4 Podstawa do podejmowania decyzji i oceny 
poprzednich celów 

Na podstawie informacji oraz analiz bieżącej sytuacji powinno być możliwe 
dokonanie oceny osiągnięć dotychczasowego systemu. Stąd też dla 
administracji oraz polityków podejmujących decyzje powstaje płaszczyzna 
pozwalająca na wskazanie jakie problemy wymagają szczególnej uwagi w 
przyszłości oraz które cele są realne i możliwe do wykonania w ramach 
czasowych planu gospodarki odpadami. 
 
Ponadto, zanim określi się nowe cele na kolejny okres planowania, 
naturalnym jest ocenienie czy poprzedni plan gospodarki odpadami oraz 
inicjatywy podjęte w jego ramach przyniosły pożądane efekty. Dlatego też 
plan powinien zawierać część oceniającą czy cele ustanowione w poprzednim 
planie zostały spełnione, a jeśli nie, to dlaczego tak się stało. 
 
 
Lista kontrolna: 
  
Opis systemu gospodarki odpadami dostarczy stronom zaangażowanym w 
planowanie gospodarki odpadami ogólnego obrazu bieżącego systemu gospodarki 
odpadami.  
 
Sprawozdanie opisujące sporządzane jest przede wszystkim przez władze 
administracyjne, we współpracy z różnymi stronami uczestniczącymi w aktualnym 
systemie gospodarki odpadami. Należy zauważyć, że praca na tym etapie jest 
obszerna, niezależnie czy jest to sprawdzenie istniejących danych czy też badania lub 
zbieranie danych wykonywane po raz pierwszy.  
 
Sprawozdanie opisujące powinno dać podstawy do odpowiedzi na poniższe pytania: 
 
1. Czy aktualnie funkcjonujący system gospodarki odpadami spełnia polityczne cele 

odnośnie: 
 zapobiegania powstawaniu odpadów/ ich minimalizacji, 
 recyklingu/odzysku ciepła odpadowego, 
 bezpiecznych zakładów unieszkodliwiania odpadów? 

 
2. Czy bieżący system gospodarki odpadami uwzględnia we właściwym obszarze 

planu gospodarki odpadami kwestie ochrony środowiska, zdrowia i 
bezpieczeństwa?  
 

3. Czy bieżący system gospodarki odpadami stanowi adekwatne ramy 
administracyjne i organizacyjne odnośnie skuteczności w określonych 
obszarach? 
 

4. Jak wygląda wstępna lista potencjalnych zmian, dzięki wprowadzeniu których: 
 spełnione zostaną cele polityczne, 
 poprawi się wydajność bieżącego systemu odnośnie ochrony środowiska, 

zdrowia i bezpieczeństwa, 
 poprawi się wydajność i rzeczywiste osiągnięcia (wyposażenie do zbierania 

odpadów, ciężarówki, dostęp do zakładów przetwarzania odpadów) 
systemu gospodarki odpadami tak z punktu widzenia całości systemu jak i z 
punktu widzenia jego bliskości i samowystarczalności, 

 poprawi się skuteczność oraz ramy organizacyjne systemu? 
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5 Planowanie 
 
Częś poświęcona planowaniu sporządzone zostanie na podstawie a) unijnych 
i krajowych przepisów i strategii w sprawie odpadów, które mogą 
uwzględniać cele ustanowione w poszczególnych obszarach, oraz b) 
informacji z części opisowej, tj. analizę i ocenę bieżącej sytuacji.  
 
W planowaniu należy wyróżnić następujące aspekty:  

• przyszłe cele polityczne, włącznie z celami pośrednimi i wskaźnikami  
• zmiany niezbędne dla ulepszenia skuteczności bieżącego systemu w 

zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa  
• zmiany niezbędne odnośnie potencjalnej i rzeczywistej wydajności 

systemu gospodarki odpadami  
• zmiany niezbędne dla polepszenia skuteczności i ram organizacyjnych 

systemu. 
 
Elementy, które można umieścić w części planistycznej zawarte są w Tabeli 
7.  
 
Tabela 7. Elementy, które można umieścić w planowaniu  
1. Wskazanie i analiza 

spodziewanych 
parametrów istotnych 
dla produkcji 
odpadów oraz 
wskazania możliwości 
gospodarowania 
odpadami 

Ilości odpadów i ich skład w odniesieniu do: 
- wzrostu populacji 
- zmian w sytuacji gospodarczej (wzrost/recesja) 
- zmian w popycie na dobra konsumpcyjne oraz ich 

charakter 
- zmian w metodach produkcyjnych 
- nowych metod przetwarzania odpadów 
- skutków zmian polityki 

2. Określenie celów - zapobieganie powstawaniu odpadów, ich recykling, 
odzysk i bezpieczne unieszkodliwianie 

- strumienie odpadów, np. strumienie priorytetowe 
- źródła odpadów, np. przemysł i gospodarstwa 

domowe 

3. Przyszły system 
gospodarki odpadami 
– plan działania  

- zbieranie (wywożenie odpadów komunalnych, 
systemy zbierania poszczególnych rodzajów 
odpadów, miejsca recyklingu) 

- zakłady gospodarowania odpadami (recykling, 
spalanie z odzyskiem ciepła odpadowego, 
składowanie) 

- podział obowiązków pomiędzy władze lokalne a 
przemysł (odpady komunalne/ przemysłowe, 
odpowiedzialność producenta, itp.). 

- konsekwencje ekonomiczne i finansowanie:  
- całkowity koszt systemu gospodarki 
- wykorzystanie należności, opłat i podatków, 

płatności z tytułu odpowiedzialności producenta 

- środki wdrażania planu gospodarki odpadami 

4. Rozwój długofalowy - przyszłe inwestycje w nowe zakłady przetwarzania 
odpadów 

- dodatkowe badania i opracowania do wykonania 
 
W okresie planowania wiele czynników może mieć istotny wpływ na 
strumienie odpadów oraz ich ilości. Aby móc planować realnie, należy 
wskazać dominujące parametry oraz opisać i ocenić ich spodziewany wpływ 
na te strumienie. Należałoby także umieścić w planie niezbędne środki do 
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przeciwdziałania i kontroli niepożądanych tendencji do wdrożenia w trakcie 
okresu planowania. 
 
5.1 Założenia do planowania 

Istotne parametry wpływające na planowanie to: 

• rodzaje odpadów i ich ilości,  
• geograficzne pochodzenie odpadów oraz 
• dostępność zakładów gospodarowania odpadami.  
 
Część opisowa pokazała na przykład, że ilość odpadów wzrosła na 
niektórych obszarach i może to oznaczać potrzebę podjęcia kroków 
zapobiegawczych lub też powiększenia wydajności w odniesieniu do tego 
rodzaju odpadów. Podobnie zmniejszenie ilości niektórych rodzajów 
odpadów może pociągnąć za sobą dostosowanie wydajności przetwarzania. 
W każdym przypadku wzrosty i spadki na przestrzeni roku należy dokładnie 
przeanalizować w celu stwierdzenia czy jest to rzadkie wahanie czy stała 
tendencja. Aspekty te zostały zanalizowane w trakcie sporządzania 
sprawozdania opisującego jak opisano w Rozdziale 4.  
 
W okresie planowania również inne parametry mogą mieć wpływ na 
produkcję odpadów, więc w celu oszacowania przyszłego zapotrzebowania 
na usługi związane z gospodarką odpadami itp., należy określić wpływ 
następujących czynników:  
 
• Wzrost populacji 
• Zmiany w sytuacji gospodarczej (wzrost/recesja) 
• Zmiany w popycie na dobra konsumpcyjne oraz zmiany ich charakteru 
• Zmiany w metodach produkcyjnych 
• Nowe metody przetwarzania odpadów 
• Skutki zmian polityki (zapobieganie, minimalizacja, wtórne 

wykorzystanie, recykling) 
 
Z niektórymi z tych parametrów łączy się pewien czynnik niepewności, 
dlatego też ilość odpadów i zapotrzebowanie na zakłady gospodarowania 
nimi itp. mogą zostać określone tylko w przybliżeniu. 
 
W konsekwencji nie można przygotować absolutnie pewnej i jednoznacznej 
prognozy produkcji odpadów w przyszłości. Istnieje jednak oczywista 
potrzeba uzyskania wiarygodnej podstawy celem zabezpieczenia niezbędnej 
wydajności systemu w okresie planowania, szczególnie w odniesieniu do 
przyszłych inwestycji, stworzenia systemów zbierania odpadów, itp. Jednym 
ze sposobów poradzenia sobie z tym problemem jest opracowanie pewnej 
liczby scenariuszy uwzględniających zmienność produkcji odpadów i ich 
przetwarzania. 
 
Na podstawie zdolności i wydajności kraju, włączając w to kwestie 
gospodarcze, przyjęte polityki i istniejące narzucone cele jak np. cele 
wyznaczone dyrektywami UE, jako punkt wyjścia do opracowania planu 
może zostać wybrany scenariusz najbardziej realistyczny.  
  
Biorąc pod uwagę trudności w przewidzeniu wpływu, jaki mogą wywrzeć 
wyżej wymienione parametry, należy w scenariuszach uwzględnić pewien 
stopień elastyczności tak, aby zapewnić możliwość dostosowania planu 
opartego na wybranym scenariuszu do zmian w założeniach, w ilości 
odpadów, itp. 
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Na przykład zmiany w liczebności populacji na określonym obszarze mogą 
mieć istotny wpływ na system zbierania odpadów, wydajność systemu 
gospodarowania nimi, itp. Dlatego też zależność między liczebnością 
populacji a różnymi działaniami ujętymi w planie powinna być jasno 
określona tak, aby niezbędne dostosowania spowodowane zmianą 
liczebności populacji wprowadzać we właściwych częściach planu. 
 
Innym przykładem jest możliwość rozwinięcia się nowej technologii 
recyklingu strumienia odpadów, który dotychczas był spalany lub 
składowany. Wpływ tej technologii na dany strumień odpadów powinien być 
widoczny tak, aby móc ocenić czy zasadnicze zmiany w aktualnym systemie 
będą korzystne. 
 
Dlatego też przejrzystość jest narzędziem dalszej elastyczności w 
planowaniu; na przykład w obliczaniu wydajności przejrzystość umożliwia 
śledzenie wpływu ilości i pochodzenia różnych strumieni odpadów na system 
gospodarki odpadami.  
 
Ramka 5.1 Przykład sposobu obliczania tendencji odnośnie odpadów z 
gospodarstw domowych  
 
Dane dla określonego obszaru:  
• liczba zameldowanych mieszkańców w roku n: Ainhab 
• produkcja odpadów na mieszkańca mierzona lub szacowana na rok n: Pt/yr*inhab 
• odpady na tym obszarze na rok n: Gn = Ainhab * Pt/yr*inhab 
 
Hipotezy dotyczące możliwego rozwoju (wartości podano jako przykład): 
• populacja; niska hipoteza +0.4% rocznie, wysoka hipoteza +0.9% rocznie 
• produkcja odpadów na mieszkańca; niska hipoteza +0.6% rocznie, wysoka 

hipoteza +1% rocznie 
 
Szacowana ilość odpadów, do zagospodarowania w roku (n+5): 
Zastosowanie niskiej hipotezy do rozwoju populacji i produkcji na mieszkańca:  
Gn+5: Ainhab * (1.004)5 * Pt/yr*inhab * (1.006)5 = Gn * 1.051 
 
Zastosowanie wysokiej hipotezy do rozwoju populacji i produkcji na mieszkańca:  
Gn+5: Ainhab * (1.009)5 * Pt/yr*inhab * (1.01)5 = Gn * 1.099 
 
Źródło: Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych: Plany dla 
departamentów, ADEME 2001. Przewodnik ten jest dostępny w języku francuskim na 
stronie: http://www.ademe.fr/collectivites/Dechets-new/Politique-
planif/plans/guide.htm 

 
 
5.2 Ustanawianie celów 

Wyniki uzyskane w części opisowej będą stanowić istotną podstawę do 
określenia celów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Ogólnie 
cele powinny prowadzić do uzyskania równowagi między ilością odpadów a 
wydajnością ich przetwarzania, na przykład poprzez wdrożenie inicjatyw 
ograniczających produkcję odpadów, poprzez zwiększenie recyklingu i 
odzysku czy też zwiększenie wydajności przetwarzania. 
 
W krajowych planach gospodarki odpadami cele mogą zostać w niektórych 
przypadkach ustalone z góry, jak np. cele UE w kwestii recyklingu. Ponadto 
krajowe cele mogą być ustalane w odniesieniu do redukcji odpadów lub ich 
recyklingu. Ogólną strategią określenia nowych celów jest hierarchia 
odpadów opisana w punkcie 2.2. Jednak dla strumieni bądź źródeł odpadów, 
dla których cele nie zostały jeszcze ustalone, należy dokonać oceny 
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oddziaływania na środowisko i gospodarkę, tak aby móc wybrać optymalną 
możliwość gospodarki odpadami.  
Cele jakościowe i ilościowe można ustalać dla priorytetowych strumieni 
odpadów, dla poszczególnych możliwości gospodarowania odpadami 
(zapobieganie powstawaniu, recykling, itp.) oraz dla sektorów 
gospodarczych lub gospodarstw domowych (źródeł odpadów).  
 
W regionalnym i lokalnym planie gospodarki odpadami, strategię osiągnięcia 
zgodności z zasadami wyznaczonymi przez hierarchię odpadów należy 
odzwierciedlić w celach dla różnych obszarów gospodarki odpadami. Cele na 
poziomie regionalnym i lokalnym mogą być ustalone tak, aby przyczyniać się 
do rozwiązywania lokalnych problemów. W każdym wypadku cele muszą być 
zharmonizowane z ogólną strategią narodową w kwestii odpadów.  
 
Jeżeli istnieją wcześniejsze plany lub cele gospodarki odpadami, określenie 
celów powinno uwzględniać czy te poprzednie cele zostały osiągnięte lub czy 
istnieją wskazania, że można je osiągnąć w okresie, o którym mowa. 
Dlatego też w niektórych przypadkach poprzednie cele należy dostosować 
lub utrzymać, lub też wdrożyć środki, dzięki którym osiągnięcie celów stanie 
się realne. 
  
Ramka 5.2 Przykład: Ustanawianie celów 
 
W 1999 roku rząd Norwegii uchwalił swoją „Białą Księgę Nr 8 Rządowa polityka 
ochrony środowiska i stan środowiska naturalnego w Norwegii”. Księga zawiera 
rozdział na temat odpadów z trzema celami politycznymi: 

• wzrost objętości odpadów powinien być znacząco mniejszy niż stopa wzrostu 
gospodarczego 

• ilość odpadów poddanych końcowemu unieszkodliwieniu (składowanie i spalanie 
bez odzysku ciepła odpadowego) w roku 2010 powinna wynosić 25% ilości 
produkowanych odpadów 

• wszystkich rodzajów odpadów specjalnych należy pozbywać się w bezpieczny i 
dopuszczalny sposób 

 
Cele te muszą zostać przekształcone w środki i cele ilościowe. W Księdze norweskiej 
środki przedstawiają się następująco: zwiększyć zróżnicowanie w opłatach za 
odpady, zwiększyć wymagania dla instalacji do spalania oraz zwiększyć zbieranie 
olejów odpadowych poprzez takie środki jak zmiana systemu zwrotów finansowych. 
 
Źródło (w języku angielskim): http://odin.dep.no/md/engelsk/publ/rapporter/022051-
220006/index-dok000-b-n-a.html – present methods 

 
Monitorowanie postępu osiągania celów 
Polityczne cele jakościowe, stanowiące punkt wyjścia dla planowania, muszą 
zostać przekształcone w cele ilościowe tak, aby były funkcjonalne i 
mierzalne.  
 
Aby monitorować osiąganie celów politycznych, do każdego celu 
politycznego można dołączyć system kontroli. W systemie kontroli można 
wykorzystać mierzalne cele i wskaźniki, środki oraz wskazanie warunków 
wstępnych dla każdego celu. Zamysłem jest wykorzystanie mierzalnego 
wskaźnika lub wielu wskaźników do monitorowania czy cel jest osiągany. 
 
Jeżeli można zastosować cele ilościowe do celu politycznego, często 
jednocześnie określa się wskaźnik. Jeżeli nie można określić wskaźników 
ilościowych lub jeżeli jest potrzeba określenia ich dokładniej, wskaźniki 
pokazujące czy cele jakościowe i ilościowe zostały osiągnięte stają się istotne 
do monitorowania postępu oraz zgodności z przyjętym planem odnośnie 
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odpadów. W niektórych przypadkach potrzeba jest większej ilości 
wskaźników do monitorowania celu. Ponadto zalecane jest, aby zarówno 
cele jak i wskaźniki były mierzalne, ponieważ pozwala to na bardziej rzetelne 
monitorowanie.  
 
Środki mają zapewnić osiągnięcie celów politycznych, podczas gdy warunki 
wstępne polegają na przeprowadzeniu badań, testów, zdobyciu informacji, 
itp., które są niezbędne zanim wprowadzi się jakiś środek.  
 
Każdy cel polityczny może mieć kilka pomniejszych celów i instrumentów lub 
środków. Można na przykład mieć ogólny cel odnośnie recyklingu i łączyć go 
z celami recyklingu dla poszczególnych strumieni lub źródeł odpadów.  
 
System monitorowania dla pojedynczego celu jest zilustrowany w Tabeli 8. 
Jako przykład użycia systemu kontroli wybrany został polityczny cel 
zmniejszenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 
Mierzalne cele zostały określone w dyrektywie w sprawie składowania 
odpadów, podczas gdy o wskaźnikach i niezbędnych środkach decyduje 
samo Państwo Członkowskie, zgodnie z warunkami wstępnymi.  
 
Tabela 8. Ilustracja systemu monitorowania ze wskaźnikami 
Cel 
polityczny 

Mierzalne cele Mierzalne 
wskaźniki 

Środki Warunki 
wstępne 

Zmniejszen
ie 
wykorzysta
nia 
składowisk 

Rok 2006: 
Ilość BMW(1) 
wywożonych na 
składowiska 
musi ulec 
zmniejszeniu do 
75% całkowitej 
ilości wagowej 
BMW 
produkowanych 
w 1995 roku. 
Rok 2009: musi 
ulec 
zmniejszeniu do 
50%. 
Rok 2016: musi 
ulec 
zmniejszeniu do 
35%. 

Każdego roku ilość 
składowanych BMW 
jest monitorowana i 
przygotowywane są 
prognozy w celu 
oceny zdolności 
osiągnięcia celów 
Rok 2004 
Zakłady 
przetwarzania BMW 
winny być utworzone 
równolegle do 
stopniowego rozwoju 
oddzielnych 
systemów zbierania 
papieru, kartonu, 
odpadów 
ogrodowych i 
odpadów 
spożywczych  

Rok 2002:  
a) 
Zatwierdzić 
ramy prawne 
w celu 
zapewnienia 
jednostkoweg
o oddzielenia 
odpadów 
ulegających 
biodegradacji 
b) Zwiększać 
co roku o 
20% podatki 
od odpadów 
wywożonych 
na 
składowiska 

Rok 2001-
02: 
Przeprowad
zenie 
podstawow
ych badań 
nad 
właściwymi 
metodami 
przetwarza
nia 

Uwaga: Cele pochodzą z dyrektywy Rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów.  
(1) BMW: Odpady komunalne ulegające biodegradacji. 
 
 
5.3 System gospodarki odpadami w okresie planowania – 

plan działania  

Po dokonaniu analiz bieżącej sytuacji oraz spodziewanego przyszłego 
rozwoju odnośnie ilości odpadów oraz po uzgodnieniu celów, należy podjąć 
decyzję jak te cele zrealizować. Ten etap może być traktowany jako rdzeń 
procesu planowania.  
 
Plan działania zawiera: 

• Wybór systemu zbierania 
• Wskazanie niezbędnych zakładów przetwarzania odpadów 
• Przydzielenie zadań różnym stronom 
• Wzięcie pod uwagę konsekwencji ekonomicznych i kwestii finansowania 
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• Wzięcie pod uwagę wykorzystania środków do wdrożenia planu 
gospodarki odpadami (możliwe środki przedstawione zostały w części 
5.4).  

  
Systemy zbierania 
Należy zdecydować, jakie systemy zbierania zostaną zastosowane do 
wskazanych źródeł i strumieni. System zbierania może odgrywać istotną rolę 
w osiąganiu celów, dlatego należy przemyśleć, jaki rodzaj systemu będzie 
najbardziej odpowiedni w perspektywie osiągnięcia celów. Na przykład 
standardowy system wywożenia odpadów może być bardziej efektywny od 
systemu, w którym każdy producent odpadów musi sam dostarczyć odpady 
na miejsce ich recyklingu. System ten jest jednak często droższy. 
 
Kwestie ekonomiczne mogą zatem odgrywać istotną rolę w podejmowaniu 
decyzji odnośnie wyboru systemu zbierania odpadów; jednak również 
intencje polityczne odnośnie norm usług i aspekty związane ze środowiskiem 
mają swoja wagę. 
 
Dla każdego strumienia odpadów może znaleźć się w planie odniesienie do 
metod zbierania odpadów, ich przetwarzania, itp. W regionalnym/lokalnym 
planie gospodarki odpadami mogą zostać ustalone szczegółowe wymagania 
związane z przetwarzaniem, transportem, itp. niektórych frakcji odpadów. 
 
Bieżące prawodawstwo może szczegółowo określać strukturę systemu 
zbierania odpadów, i podobnie wprowadzenie systemów zbierania odpadów 
może być promowane przez nowe prawodawstwo ustanawiające jaki należy 
wybrać system zbierania odpadów. 
 
Niektóre strumienie odpadów są szczególne ze względu na wymagania 
związane z ich recyklingiem. Wskazanym jest przeanalizowanie takich frakcji 
odpadów w ramach jednego opisu i jednej sekcji planowania. Ma to 
zastosowanie na przykład do odpadów opakowaniowych, dla których cele w 
odniesieniu do poziomu recyklingu zostały ustalone na poziomie Wspólnoty. 
Dlatego niezależnie od źródła – gospodarstwa domowe czy przemysł i 
handel – odpady opakowaniowe mogą być zbierane w ramach konkretnej 
sekcji. Podobnie może być w przypadku odpadów niebezpiecznych i baterii 
podlegających dyrektywie w sprawie baterii i akumulatorów, jak i wielu 
innych strumieni odpadów. Ponadto niektóre strumienie odpadów są dla UE 
priorytetowe i muszą być uwzględnione w planie działania.  
 
Warunkiem wstępnym w regionalnym lub lokalnym planie gospodarki 
odpadami jest szczegółowe planowanie rzeczywistego gospodarowania 
odpadami, włączając w to ich przetwarzanie i unieszkodliwianie. 
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Ramka 5.3 Przykład: Odpady ogrodowe 
 
Plan wykonawczy w odniesieniu do odpadów żywnościowych i roślinnych 
(ogrodowych) w regionie flamandzkim w Belgii ustanowił cel, że każdy mieszkaniec 
Flandrii do końca roku 1997 powinien mieć dostęp do oddzielnego zbierania odpadów 
roślinnych. Odpady ogrodowe są zbierane poprzez wywożenie (zazwyczaj hurtowe) 
lub poprzez systemy zbierania poszczególnych rodzajów odpadów. Jednakże niektóre 
władze lokalne oferują także, za darmo lub za dodatkową opłatą, plastikowe lub 
papierowe torby ulegające biodegradacji. W takich przypadkach częstotliwość 
zbierania odpadów jest generalnie większa niż w przypadku zbierania hurtowego.  
 
Źródło: Gospodarka odpadami ulegającymi biodegradacji w Europie: strategie i 
instrumenty, Europejska Agencja Ochrony Środowiska, 2001. 
http://reports.eea.eu.int/topic_report_2001_15/en 

 
Infrastruktura gospodarki odpadami 
Plan działania powinien zawierać decyzje odnośnie rodzaju i wydajności 
zakładów gospodarowania odpadami. Decyzje w tej sprawie powinny być 
dogłębnie przemyślane, ponieważ zakładanie takich zakładów jest dość 
kosztowne.  
 
Plany regionalne/lokalne powinny zawierać szczegółową ocenę 
zapotrzebowania na różne rodzaje zakładów i ich wydajność. Plan działania 
powinien zawierać szacunkową ocenę czy osiągnięta będzie zgodność z 
krajowymi strategiami w odniesieniu do odpadów, np. zasada bliskości i 
samowystarczalności. Poza tym plan działania powinien oceniać czy różnego 
rodzaju zakłady zostały zaadaptowane do ogólnych celów planu/ strategii 
dotyczących odpadów w kwestii wydajności i metod przetwarzania, biorąc 
pod uwagę hierarchię odpadów. Każdy zakład przetwarzania odpadów 
powinien być opisany, a jego wydajność porównana ze spodziewaną ilością 
odpadów wyprodukowanych w okresie planowania. 
 
Ponadto zakłady mogą mieć wieloletni okres przydatności, dlatego ich 
lokalizację należy wybierać bardzo rozważnie. 

 
Czasowy horyzont planowania dla różnych metod zbierania i przetwarzania 
odpadów zależy przede wszystkim od oszczędności na skali wymaganego 
wyposażenia. Wyznacza to minimalną wydajność zakładu, jeżeli ma on 
działać oszczędnie w minimalnym przedziale czasowym, aby zapewnienić 
zwrot kosztów. Oparte na doświadczeniu wartości zamieszczone są w Tabeli 
9. 
 
Tabela 9. Minimalny horyzont czasowy planowania dla różnych 
metod zbierania i przetwarzania odpadów 

System Minimalny horyzont 
czasowy planowania 

Zbieranie stałych odpadów komunalnych 3 lata 

Kompostownia (technologia niezaawansowana) 5 lat 

Higieniczne składowanie 10 lat 

Spalanie 20 lat 

Kompostownia (technologia zaawansowana) 20 lat 

Zakład przetwarzania odpadów niebezpiecznych 20 lat 
Uwaga: Wartości oparte są na doświadczeniu i zależą od wydajności zakładów i urządzeń. 
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W planowaniu należy także oszacować czy zakłady są zgodne z aktualnymi i 
przyszłymi wymogami, a sam plan powinien zawierać plany rozbudowy, 
modernizacji, itp. Wreszcie winna być opisana potrzeba nowych pozwoleń. 
 
Ramka 5.4 Przykład: Kwestie środowiskowe i gospodarcze  
 
Rada hrabstwa Staffordshire oraz Rada miasta Stoke-on-Trent stwierdzają w 
lokalnych planach w sprawie odpadów, że: Propozycje w odniesieniu do spalania 
odpadów zostaną zatwierdzone, jeżeli proponowane rozwiązania: 

i) reprezentują najlepszą praktyczną opcję dla środowiska (Best Practicable 
Environmental Option BPEO); 

ii) zawierają odzysk ciepła odpadowego przez generowanie połączenia ciepła i 
mocy lub energii elektrycznej; oraz 

iii) nie będą podważać działania zakładów przetwarzania odpadów stojących na 
wyższym poziomie w hierarchii odpadów, obejmując kompostowanie i 
recykling surowców oraz zakłady przetwarzające odpady na energię. 

 
W odniesieniu do punktu iii) stwierdzono że: Spalanie może stanowić dużą 
inwestycję, wymaga kontraktów długoterminowych oraz znacznych ilości 
odpadów, aby być rentowną. Jest więc istotne w kontekście najlepszej 
praktycznej opcji dla środowiska (BPEM), hierarchii odpadów, oraz zasady 
bliskości, aby wziąć pod uwagę ekonomiczne implikacje proponowanego 
rozwiązania równolegle z implikacjami środowiskowymi i społecznymi. 
 
Dlatego w momencie podejmowania decyzji odnośnie powstawania zakładów 
przetwarzania odpadów, należy brać pod uwagę ogólną strategię w sprawie 
odpadów. Należy także uwzględnić wpływ na istniejące już zakłady przetwarzania 
odpadów tak, aby proponowane rozwiązanie nie podważało bardziej 
zrównoważonych metod gospodarowania odpadami.  
 
Źródło: http://www.staffordshire.gov.uk/waste/revisedcontents.pdf  

 
 
Przed podjęciem decyzji w sprawie metod przetwarzania oraz lokalizacji 
zakładów gospodarowania odpadami, przydatne może się okazać 
przeprowadzenie jednej lub kilku analiz kosztów i korzyści scenariuszy 
dotyczących strumieni i źródeł odpadów. Analiza kosztów i korzyści jest 
narzędziem do utworzenia zarysu konsekwencji/oddziaływań różnych opcji 
oraz stanowi pomoc dla osób podejmujących decyzje. Zastosowanie analizy 
kosztów i korzyści może także stanowić okazję do rozpatrzenia 
oddziaływania systemu gospodarowania odpadami na inne plany, związane 
np. z ochroną zdrowia, planowaniem przestrzennym, itp.  
 
Ramka 5.5 Przykład: Kryteria lokalizacji zakładów przetwarzania 
odpadów 
 
Rada hrabstwa Staffordshire oraz Rada miasta Stoke-on-Trent uzgodniły 
szczegółowe kryteria w odniesieniu do lokalizacji zakładów przetwarzania 
odpadów.  
 
Dlatego też w lokalnym planie gospodarki odpadami stwierdza się, że:  
Propozycje nowych zakładów przetwarzania odpadów otrzymają pozwolenie w 
przypadku, kiedy proponowane rozwiązanie stanowi najlepszą praktyczną opcję 
dla środowiska i jednocześnie: 

1. będzie kompatybilne z innymi przyległymi oraz okolicznymi formami 
użytkowania gruntów; i 

2. uzupełni istniejące działania lub stworzy część zintegrowanego zakładu 
gospodarowania odpadami; lub 

3. przywróci zdegradowanym, skażonym lub opuszczonym gruntom wartość 
produktywną, lub wykorzysta opuszczone budynki. 
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Dlatego też lokalna polityka w odniesieniu do użytkowania skażonej ziemi oraz 
powtórnego wykorzystania opuszczonych budynków zawarta jest w procesie 
podejmowania decyzji odnośnie lokalizacji zakładów przetwarzania odpadów. 
 
Źródło: http://www.staffordshire.gov.uk/waste/index.htm 

 
 
Odpowiedzialność 
Odpowiedzialność za gospodarkę odpadami może zostać przypisana wielu 
stronom, takim jak władze lokalne czy przemysł. Również w niektórych 
przypadkach odpowiedzialność za doprowadzenie do recyklingu lub innyego 
wtórnego wykorzystania produktów, które stały się odpadami, spoczywa po 
stronie producenta. Obowiązki te mogą opierać się na prawodawstwie lub 
umowach.  
 
Niezależnie od podziału zadań i odpowiedzialności w ramach bieżącego 
systemu, odpowiedzialność za wszystkie strumienie odpadów powinna być 
opisana jednoznacznie, a osoby i instytucje odpowiedzialne powinny być 
jasno wskazane. 
  
Harmonogram czasowy na wdrożenie wszystkich działań niezbędnych do 
osiągnięcia celów należy uznać za istotną część planu gospodarki odpadami. 
Wskaźniki poszczególnych etapów realizacji planu mogą okazać się 
przydatne, ponieważ pozwalają dostrzec odchylenia od harmonogramu na 
tyle wcześnie, aby zastosować środki korygujące.  
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Ramka 5.6 Przykład: Podział odpowiedzialności 
 
Plan gospodarowania odpadami w regionie walońskim zawiera dla każdego 
strumienia odpadów tabelę pokazującą strukturę i strony odpowiedzialne. Poniżej 
zaprezentowany został fragment dotyczący odpadów niebezpiecznych. Działania 
podzielone są na spis odpadów, zapobieganie powstawaniu odpadów, zbieranie 
odpadów, unieszkodliwianie odpadów, itp. W przypadku odpadów niebezpiecznych, 
tabela w planie zawiera 36 haseł, spośród których dwa są podane poniżej jako 
przykłady.  

Działanie Promotor Operator Termin
Spis odpadów 
Wprowadzić obowiązek sporządzania 
wg wzoru rejestru ilościowych, 
jakościowych i ekonomicznych 
informacji na temat niebezpiecznych 
odpadów, ich pochodzenia, ich 
przeznaczenia oraz przetworzonych 
pozostałości, jak również 
standardowej półrocznej deklaracji 
zawierającej informacje z rejestru, 
które będą losowo sprawdzane w celu 
zapewnienia poprawności i 
obiektywizmu deklaracji 

 
Rząd Walonii 

 
 Przemysł 
 Sektor 
odpadów 
 Związki władz 
miejskich 

1999 

 

Zbieranie odpadów 
Sporządzić listę niebezpiecznych 
odpadów w ilościach rozproszonych, 
zbieranych osobno 

 
Rząd Walonii 

 
 Przemysł 
 Władze 

miejskie  

 
1999 

 Źródło (w języku francuskim):  

http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/frames.cfm 

 
 
Konsekwencje gospodarcze i finansowanie 
Osiągnięcie właściwej proporcji metod przetwarzania dla każdego strumienia 
odpadów w przyszłym systemie jest prawdziwą łamigłówką w planowaniu 
gospodarki odpadami. Końcowy wynik może składać się z wielu środków i 
instrumentów (prawnych i ekonomicznych) do uruchomienia, kampanii na 
rzecz świadomości, nowych systemów zbierania odpadów i dostępu do 
nowych zakładów ich przetwarzania. 
 
Poza oszacowywaniem skuteczności podjętych inicjatyw w kategoriach ilości 
odpadów o danych i o zmienionych kierunkach w ogólnym strumieniu 
odpadów, przyszły system gospodarowania odpadami będzie pociągał za 
sobą znaczące inwestycje i dodatkowe koszty operacyjne.  
 
Głównym elementem przy podejmowaniu ostatecznych decyzji i 
zatwierdzaniu nowego systemu gospodarowania odpadami będzie podjęcie 
decyzji dotyczących konsekwencji ekonomicznych zarówno pierwotnych 
inwestycji i kosztów operacyjnych, jak i przyszłego poziomu opłat 
pobieranych od różnych użytkowników. Każda inicjatywa powinna być 
oceniona w kategoriach konsekwencji ekonomicznych i ostatecznie zawarta 
w jednym wspólnym opracowaniu.  
 
Celem jest oszacowanie całkowitych kosztów w kategorii kosztów 
kapitałowych i kosztów operacyjnych. Jednakże, ponieważ sprzęt do 
zbierania odpadów, składowiska i inne urządzenia wymagane w całości 
systemu gospodarowania odpadami mają różny okres przydatności i 
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deprecjacji, należy dokonać kalkulacji w celu porównania i scalenia kosztów 
wielu operacji. Jednym ze sposobów może być obliczenie całkowitych 
rocznych kosztów, tzn. koszt operacyjny plus roczny koszt inwestycji.  
 
Jeżeli jest to możliwe, koszty powinny być zróżnicowane na:  

 koszty ogólnych działań administracyjnych, takich jak koszty planowania 
odpadami, wydawania pozwoleń, tworzenia prawodawstwa, itp.,  

 koszty ogólnych działań na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów i 
 koszty związane z przetwarzaniem różnych strumieni odpadów włącznie 

z kosztami inwestycji.  
 
W ten sposób powinno być możliwe śledzenie ekonomicznych kosztów 
osiągania celów. Powinno to także umożliwić porównanie kosztów bieżącego 
systemu gospodarki odpadami z kosztami nowego planu gospodarki 
odpadami.  
 
Obliczenie kosztów na tonę odpadów może pomóc zorientować się w 
średnich kosztach i pozwala na porównanie z kosztami alternatyw.  
 
5.4 Możliwe środki wdrażania planu gospodarki odpadami 

Do wdrożenia planu gospodarki odpadami potrzebnych jest wiele różnych 
środków . Każdy cel wymieniony w planie powinien zazwyczaj być wsparty 
przez jeden lub więcej środków.  
 
Kluczowym pytaniem w wyborze środków dostępnych właściwym władzom 
jest pytanie, jaki środek najskuteczniej zmieni zachowanie ludzi? W 
odniesieniu do każdego celu władze powinny ocenić nie tylko jaki środek jest 
najlepszy do zmniejszenia presji środowiskowej, ale również jakie mogą być 
konsekwencje ekonomiczne danego środka i jego wykonalność z 
politycznego punktu widzenia. 
 
W odniesieniu do niektórych celów najlepszą opcją będą uregulowania 
prawne. Ma to zastosowanie szczególnie w przypadku, gdy cel związany jest 
z unikaniem rozprzestrzeniania się konkretnych substancji niebezpiecznych. 
Bodźce ekonomiczne mogą być bardziej skuteczne w przypadku celów 
związanych ze zmniejszeniem produkcji odpadów lub wzrostem poziomu 
recyklingu. Jednak równie dobrze mogą istnieć inne właściwe środki. Jednym 
z nich jest podnoszenie świadomości społecznej.  
 
W niniejszym podrozdziale zaprezentowane są środki, które można 
wykorzystać do wdrażania planu gospodarki odpadami. Legislację traktuje 
się jako najbardziej typowy i znany środek i dlatego nie prezentuje się go 
szczegółowo. Nacisk w tym rozdziale położony jest na takie środki, jak 
podnoszenie świadomości społecznej, bodźce ekonomiczne (np. podatki, 
opłaty, dotacje), zintegrowana polityka produktowa, porozumienia 
środowiskowe i planowanie.  
 
Świadomość społeczna 
Dla skutecznego i sprawnie działającego systemu gospodarki odpadami 
ważnym jest, aby społeczeństwo rozumiało ten system i wspomagało go. 
Sukces niektórych schematów recyklingu zależy prawie całkowicie od 
poparcia wśród użytkowników, np. gospodarstw domowych. W jaki sposób 
władze lokalne przekonują obywatela, aby zanosił puste szklane butelki do 
lokalnego punktu zbiórki lub punktu recyklingu, jeżeli może on po prostu 
wyrzucić je do kosza na śmieci? 
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Zachowanie ludzi mogą zmienić bodźce prawne i ekonomiczne . Jednak 
tworzenie świadomości społecznej i woli podążania za instrukcjami 
gospodarowania odpadami mogą również być bardzo skutecznym 
instrumentem. 
 

Ramka 5.7 Informacja publiczna – przykłady:  
 
Austriackie wskazówki w sprawie segregacji odpadów 
W Austrii Federalne Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa, Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej opracowało szerokie wskazówki na temat segregacji odpadów, 
Abfall-Trenn-ABC, które obejmują główne strumienie odpadów, przydatne kontakty 
oraz słownik odpadów. Wskazówki te są dostępne w języku niemieckim na stronie 
internetowej: http://www.ooe.gv.at/umwelt/abfall/wegweiser/abfwegw.htm 
 
Francuskie wskazówki praktyczne 
Francuska Agencja Ochrony Środowiska i Gospodarki Energetycznej (ADEME) 
opublikowała serię praktycznych wskazówek, Les guides pratiques, na temat 
odpadów z gospodarstw domowych, domowego kompostowania, odpadów z 
wyposażenia elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych: 
http://www.ademe.fr/particuliers/Default.htm 
 
 
Istnieje kilka sposobów podnoszenia świadomości społecznej na temat 
odpadów i dostarczania informacji w jaki sposób sobie z nimi radzić. 
 
Świadomość społeczną można podnosić przy pomocy kampanii 
informacyjnych lub wskazówek. Jeżeli ma ruszyć nowa inicjatywa, taka jak 
zbieranie baterii lub odpadów z wyposażenia elektrycznego i elektronicznego 
z gospodarstw domowych, właściwym kanałem komunikacji mogą być spoty 
telewizyjne lub ogłoszenia w prasie.  
 
Innym naturalnym medium przekazywania informacji jest Internet. 
Zaprojektowanie strony internetowej, z której każdy może ściągnąć sobie 
plan gospodarki odpadami oraz ulotki jest stosunkowo proste i niedrogie. 
Stronę internetową można także rozszerzyć odpowiedziami na najczęściej 
zadawane pytania (FAQ) i linkami do innych stron internetowych, gdzie 
użytkownik może znaleźć więcej informacji. 
 

Ramka 5.8 Niskonakładowe narzędzia podnoszenia świadomości 
społecznej 
 
1. Działania na rzecz masowej edukacji, takie jak: 
• artykuły w prasie codziennej  
• komunikaty informacyjne  
• przemówienia 
• gościnne wystąpienia władz lokalnych w programach radiowych 
• ogłoszenia służb publicznych  
2. Gościnne wykłady  

• w szkołach 
• na uniwersytetach 
• w klubach 
• dla grup interesów / organizacji pozarządowych 
• w ramach wydarzeń publicznych 

3. Prosta strona internetowa  
4. Konkursy plakatów i wystawy  
5. Szkolenia dla pracowników  
6. Wizyty „od drzwi do drzwi” składane przez pracowników (wolontariuszy) 
7. Komitety mieszkańców zorientowane na informację i budowanie świadomości 

społecznej odnośnie zdrowia publicznego, ochrony środowiska i odpadów.  
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Źródło: Grupa Banku Światowego: Poradnik planowania strategicznego w gospodarowaniu 
stałymi odpadami komunalnymi. 

 
Na poziomie lokalnym czy regionalnym właściwe władze lub 
przedsiębiorstwo gospodarowania odpadami mogą uruchomić gorącą linię 
telefoniczną lub adres e-mail, gdzie obywatele mogą zadawać pytania na 
temat systemu gospodarki odpadami.  
 
Inną możliwością jest nauka poprzez działanie, np. poprzez posiadanie w 
centrach recyklingu wykwalifikowanego personelu, który będzie pomagał 
ludziom właściwie segregować odpady.  
 
 
Instrumenty ekonomiczne 
Idealnym celem przy projektowaniu instrumentów ekonomicznych jest 
stworzenie dla konsumenta lub producenta bodźców do zmiany ich 
bieżących zachowań tak, aby wywoływały mniej efektów środowiskowych. 
Obejmuje to znalezienie sposobów zapobiegania produkowaniu odpadów lub 
wybierania opcji gospodarowania odpadami, które będą mniej szkodliwe dla 
środowiska.5 Typowymi bodźcami ekonomicznymi są podatki i opłaty. Dobrze 
znanymi przykładami są podatki od składowania i opakowań oraz opłaty za 
zbieranie i przetwarzanie odpadów. Opłaty za zbieranie i przetwarzanie 
odpadów mogą zostać zaprojektowane na wiele sposobów, np. schemat 
zbierania w oparciu o masę, schemat zbierania w oparciu o objętość; można 
też przyznać zniżki od opłat, jeżeli gospodarstwa domowe prowadzą własne 
kompostowanie. 
 
Opłaty nie są jednak jedynym instrumentem ekonomicznym. Do tworzenia 
bodźców mogą być także stosowane dotacje. Właściciel pojazdu wycofanego 
z eksploatacji może otrzymać premię, jeżeli samochód zostanie dostarczony 
na autoryzowane złomowisko, gdzie zapewnione jest przetwarzanie 
odpadów przebiegające zgodnie z obowiązującym prawem, np. zbierane są i 
przetwarzane oleje odpadowe, itp. Właściwe władze mogą także wspierać 
zbieranie niektórych strumieni odpadów, np. baterii niklowo-kadmowych Ni-
Cd. 
 

Ramka 5.9 Instrumenty ekonomiczne - przykłady:  
 
Komisja przeprowadziła badania nad Implikacjami ekonomicznymi i 
środowiskowymi zastosowania podatków środowiskowych w Unii Europejskiej i jej 
Państwach Członkowskich. Jednym z analizowanych podatków jest podatek od 
składowania. Opracowanie jest opublikowane na stronie: 
http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/taxation/ch10_landfill.pdf 
 
Inne opracowanie, Finansowanie i schematy bodźców w gospodarowaniu 
odpadami komunalnymi, analizuje 20 studiów przypadku na temat innowacyjnych 
systemów finansowania. Zobacz: 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/costwastemanagement.pdf  
 
OECD założyło bazę danych podatków związanych ze środowiskiem z wcześniej 

                                                
5 W bazie danych OECD podatków związanych ze środowiskiem, podatki określone są 
jako każda obowiązkowa, nieproporcjonalna wpłata na rzecz rządu, pobierana na 
zasadzie podatku traktowanego jako mający szczególne znaczenie dla środowiska. 
Podatki są nieproporcjonalne w znaczeniu takim, że korzyści jakie rząd w zamian 
dostarcza podatnikowi są zazwyczaj nieproporcjonalne do ich wpłat. Proporcjonalne 
wpłaty na rzecz rządu, takie jak opłaty, pobierane są mniej więcej proporcjonalnie do 
świadczonych usług (np. od ilość zebranych i przetworzonych odpadów). 
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sformułowanymi pytaniami na temat podatków krajowych, włącznie z podatkami 
od odpadów. Zobacz: http://www.oecd.org/EN/document/0,,EN-document-8-
nodirectorate-no-1-3016-8,00.html#title1 
 
 
 
Zintegrowana Polityka Produktowa 
Zintegrowana Polityka Produktowa stanowi ramy dla wielu środków takich 
jak odpowiedzialność producenta, etykietowanie ekologiczne, analiza cyklu 
życia oraz systemy gospodarowania środowiskowego. Jej celem jest 
zintegrowanie różnych aspektów środowiskowych w projekcie produktów, co 
ma zmniejszyć presję środowiskową podczas całego cyklu życia produktów. 
Redukcję presji środowiskowej osiąga się na przykład poprzez zmniejszenie 
wykorzystania niebezpiecznych substancji lub wzrost możliwości wtórnego 
wykorzystania produktów.  
 
Odpowiedzialność producenta stała się popularnym środkiem na przestrzeni 
ostatnich lat, przede wszystkim dlatego, że wdraża zasadę, że 
zanieczyszczający ponosi koszty i w ten sposób obniża koszty ponoszone 
przez władze lokalne. Ponadto, decyzja w jaki sposób stworzyć systemy 
obsługujące odpowiedzialność producenta są zazwyczaj podejmowane przez 
samych producentów. Z drugiej strony, kwestie finansowe mogą być mniej 
przejrzyste dla społeczeństwa.  
 

Ramka 5.10 Odpowiedzialność producenta – przykłady:  
 
Szwecja – Odpowiedzialność Producenta za odpady z wyposażenia 
elektrycznego i elektronicznego 
W Szwecji Rozporządzenie w sprawie odpowiedzialności producenta za odpady z 
wyposażenia elektrycznego i elektronicznego weszło w życie 1 lipca 2001. Producent 
ma między innymi obowiązek przyjęcia bez opłat starego sprzętu, kiedy klient 
kupuje nowy produkt oraz winien przedłożyć władzom lokalnym plan przyjmowania 
starego sprzętu.  
Zobacz: http://www.internat.naturvardsverket.se/index.php3 
 
Dyrektywa w sprawie odpadów z wyposażenia elektrycznego i 
elektronicznego 
Odpowiedzialność producenta została także wdrożona w dyrektywie w sprawie 
odpadów z wyposażenia elektrycznego i elektronicznego zarówno na poziomie 
zbierania jak i przetwarzania. Dostarczając więc nowy produkt, dystrybutorzy są 
odpowiedzialni za zapewnienie, że stare produkty mogą im zostać oddane bez 
żadnych opłat przynajmniej na zasadzie wymiany jeden do jednego, jeżeli stare 
wyposażenie jest tego samego typu i spełniało takie same funkcje jak nowe. Od 
producentów wymaga się stworzenia systemów zapewniających przetwarzanie 
odpadów z wyposażenia elektrycznego i elektronicznego.  
Zobacz: http://europa.eu.int/comm/environment/waste/weee_index.htm 
 
 
Porozumienia w sprawie środowiska 
Porozumienia w sprawie środowiska pomiędzy przemysłem a władzami w 
celu osiągnięcia jakiegoś konkretnego celu mogą być przydatnym 
podejściem dążącym do redukcji oddziaływania działalności przemysłowej na 
środowisko.Przemysłowi często daje się wybór czy chce wypełniać niektóre 
wymagania prawne czy wejść w porozumienie w jaki sposób osiągnąć jakieś 
cele. 
 
 

Ramka 5.11 Porozumienia w sprawie środowiska – przykłady: 
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Opracowanie na temat porozumień w sprawie środowiska 
Europejska Agencja Ochrony Środowiska przeprowadziła badania nad 
Porozumieniami w sprawie środowiska. Badanie miało na celu poinformowanie 
twórców polityk oraz społeczeństwo na temat porozumień w sprawie środowiska w 
Unii Europejskiej poprzez dostarczenie krótkiego przeglądu bieżącego stosowania 
takich porozumień w Państwach Członkowskich. Wyniki dostępne są na stronie: 
http://reports.eea.eu.int/92-9167-052-9 
 
Holenderski Układ w sprawie opakowań  
Kiedy rząd holenderski dokonał transpozycji dyrektywy w sprawie opakowań do 
legislacji holenderskiej, nałożono na indywidualnych producentów i importerów 
opakowań różne obowiązki. Jednak sektorowi opakowań dano możliwość zawarcia 
układu, w którym właściwe strony zgodziłyby się co do sposobu wdrażania 
obowiązków zawartych w rozporządzeniu. Drugi układ w sprawie opakowań 
podpisano w 1997 r. Jednym z celów układu jest ograniczenie wzrostu ilości 
opakowań na rynku do wzrostu PKB pomniejszonego o 10%. Trzeci układ w sprawie 
opakowań podlega aktualnie negocjacjom.  
Zobacz: http://www2.minvrom.nl/pagina.html?id=5001 
 
 
 
Planowanie  
Przy dokonywaniu wyboru pomiędzy różnymi opcjami zbierania i 
przetwarzania odpadów należy uwzględnić przyszłą wydajność zakładów 
gospodarowania odpadami tak, aby zapewnić, że jest ona wystarczająca do 
osiągnięcia celów założonych w planie gospodarki odpadami.  
 
Należy przy tym uwzględnić dwie kwestie. Pierwsza z nich związana jest z 
wymogami finansowymi oraz kwestią kto powinien ponieść koszty, jeżeli 
trzeba będzie powiększyć wydajność. Druga kwestia dotyczy potencjalnej 
lokalizacji przyszłych zakładów. Typowym problemem jest fakt, że nikt nie 
chce mieć w swojej okolicy zakładu gospodarowania odpadami, sprawa 
wymaga więc planowania ze sporym wyprzedzeniem. 
 

Ramka 5.12 Planowanie – przykład:  
 
Duńska Agencja Ochrony Środowiska oszacowała ilość odpadów nadających się do 
spalenia oraz wydajność spalarni. Z duńskich spalarni zostały zebrane informacje na 
temat bieżącej i przyszłej wydajności spalania odpadów, liczby spalarni, wartości 
energetycznej odpadów, rocznego czasu pracy, pozwoleń i spodziewanych zmian w 
wydajności oraz innych większych zmian mających nastąpić przed rokiem 2008. 
Przyszłe ilości odpadów nadających się do spalenia są porównane ze spodziewana 
wydajnością spalania w latach 2004 i 2008.  
 
Raport, Affaldsforbrænding i 2004 og 2008, mængder og kapaciteter, jest 
zamieszczony na stronie (streszczenie w języku angielskim): 
http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/2001/87-7944-724-4/pdf/87-7944-725-
2.PDF  

 
 
5.5 Działania długookresowe 

Jak już wspomniano w podrozdziale 3.1, plan może obejmować najwyżej 
trzy do pięciu lat. Długoterminowa perspektywa może się jednak okazać 
potrzebna w celu ustalenia wydajności niezbędnej do gospodarowania 
przyszłą ilością odpadów. Uwzględnienie więc wydajności i kosztów w 
dłuższej perspektywie może być przydatne.  
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Co więcej, do osiągnięcia celów niezbędne mogą być przyszłe inicjatywy. Na 
przykład, jeżeli mają zostać osiągnięte cele ustanowione w dyrektywie w 
sprawie składowania odpadów w odniesieniu do odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji, nowe systemy zbierania odpadów oraz zakłady 
odzysku mogą okazać się niezbędne na przestrzeni kolejnych 12 lat. 
 
 
Lista kontrolna: 
 
 
♦ Ustalenie celów:  

 Czy cele są zgodne z zasadami gospodarki odpadami w UE?  
 Czy ustanowione zostały cele dla priorytetowych w UE strumieni odpadów?  
 Czy dokonano oceny celów z punktu widzenia środowiska i gospodarki?  

 
♦ Monitorowanie i ocena celów do rewizji strategii/planu:  

 Czy dla wszystkich ogólnych celów określone zostały mierzalne cele 
szczegółowe? Bądź to w ramach unijnej lub krajowej legislacji, bądź w 
wyniku procesu planowania?  

 Czy ustalono wskaźniki w celu monitorowania rozwoju? Czy są one 
mierzalne?  

 Należy przygotować harmonogram rewizji strategii/planu: jak i kiedy będzie 
poddany rewizji?  

 
♦ Formuła strategii i plan działania: 

 Czy oszacowano przyszłe ilości odpadów? Czy wybrane założenia są 
uzasadnione oraz czy obejmują wszystkie parametry, które mogą wpłynąć 
na produkowanie odpadów w przyszłości?  

 Jakie rodzaje zakładów gospodarowania odpadami już istnieją? Czy mają 
one wystarczającą wydajność do przyszłych wymagań (w oparciu o 
szacunki przyszłych ilości odpadów) i dla nowych celów?  

 Czy dokonano jakiegoś podziału zadań między rząd, władze lokalne, 
przemysł, itp.? 

 Czy oszacowano koszty wdrożenia planu? Czy plan ma być finansowany 
poprzez opłaty za odpady, z podatków dochodowych czy innych źródeł?  

 Czy w planie działania ustalono harmonogram czasowy wdrażania nowych 
działań? 

 
♦ Środki wdrażania: 

 Czy plan uwzględnia środki wspomagające jego wdrożenie? Podnoszące 
świadomość? Bodźce ekonomiczne? Inne środki administracyjne i prawne?  
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6 Przydatne strony internetowe i publikacje 
 
 
Poniżej zamieszczono długą, chociaż niewyczerpującą listę dostępnych stron 
internetowych. Tabela zawiera także źródła dodatkowych informacji na 
temat planowania gospodarką odpadami, różnego rodzaju wskazówek jak 
również krajowych i regionalnych planów i innych równorzędnych 
dokumentów strategicznych. Większość materiałów jest w języku angielskim. 
 
Ponadto zamieszczony jest przegląd publikacji tematycznych. 
 
 
6.1 Dalsze informacje 

Komisja Europejska, 

DG ds. Środowiska, 

Bezpieczeństwa 
Jądrowego i Ochrony 
Ludności 

Strona ogólna:  

http://europa.eu.int/comm/environment/index_en.htm 

Strona poświęcona działaniom UE w zakresie 
gospodarki odpadami:  

http://europa.eu.int/comm/environment/waste/facts_
en.htm 

Zintegrowana Polityka Produktowa: 

http://europa.eu.int/comm/environment/ipp/home.ht
m 

Prawo UE, EUR-Lex Dział 15.10.30.30 – Gospodarka odpadami i czyste 
technologie  

http://europa.eu.int/eur-
lex/en/lif/reg/en_register_15103030.html 

Europejski Urząd 
Statystyczny – Eurostat 

http://www.europa.eu.int/eurostat.html 

Europejska Agencja 
Ochrony Środowiska 

Strona ogólna: 

http://www.eea.eu.int/ 

Na temat odpadów:  

http://themes.eea.eu.int/Environmental_issues/waste 

Europejskie Centrum 
Tematyczne Odpadów i 
Przepływu Materiałowego 

http://waste.eionet.eu.int/ 

Wastebase – elektroniczna baza danych z 
informacjami na temat odpadów, polityk w sprawie 
odpadów, planowania, gospodarki i przetwarzania w 
Europie: 

 http://wastebase.eionet.eu.int/ 

Sekretariat Konwencji 
bazylejskiej o kontroli 
transgranicznego 
przemieszczania i 
usuwania odpadów 
niebezpiecznych 

 

http://www.unep.ch/basel/ 

 

Konwencja z Aarhus  http://www.unece.org/env/pp/ 

Wdrożenie Konwencji z Aarhus w prawie europejskim: 
http://europa.eu.int/comm/environment/aarhus/index.
htm 

OECD Dyrektoriat ds. 
Środowiska 

http://www.oecd.org/oecd/pages/home/displaygenera
l/0,3380,EN-home-8-nodirectorate-no-no--8,FF.html 

Baza danych podatków związanych ze środowiskiem 

http://www1.oecd.org/scripts/env/ecoInst/index.htm 

ACRR Stowarzyszenie http://www.acrr.org/german/about-us/uber-uns.htm 
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Miast i Regionów na Rzecz 
Recyklingu 

Stowarzyszenie dla 
Zrównoważonego 
Wykorzystania i 
Odzyskiwania Surowców 
w Europie  

http://www.assurre.org 

 

Forum Odzysku Zasobów http://www.residua.com/rrf/index.htm 

 

 

 
6.2 Wskazówki 

Strategiczne 
planowanie 
zrównoważonej 
gospodarki 
odpadami: 
Wskazówki na temat 
tworzenia i oceny 
opcji 

Brytyjskie Rządowe Biuro Zastępcy Premiera opublikowało 
zbiór praktycznych wskazówek na temat strategicznego 
planowania zrównoważonej gospodarki odpadami.  

http://www.planning.odpm.gov.uk/spswmgod/index.htm 

Metoda rewizji 
planów oraz 
Gospodarki 
odpadami: stan 
wiedzy 

Opublikowane przez Francuską Agencję Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Energetycznej (ADEME). Wersja 
w języku francuskim opublikowana jest na stronie: 
http://www.ademe.fr/collectivites/Dechets-new/Politique-
planif/plans/guide.htm. Jest także dostępne streszczenie w 
języku angielskim, Gospodarka odpadami z gospodarstw 
domowych: Plany departamentalne.  

Przewodnik 
strategicznego 
planowania 
gospodarką stałymi 
odpadami 
komunalnymi 

Opublikowane przez Bank Światowy. Celem Przewodnika 
jest dostarczenie informacji, metodologii wspomagających 
oraz narzędzi wspierających budowanie planów 
strategicznych w odniesieniu do gospodarki stałymi 
odpadami komunalnymi na poziomie lokalnym i 
regionalnym. Podstawowym odbiorcą są władze lokalne i 
regionalne w krajach rozwijających się i w trakcie 
przekształceń gospodarczych, jednak wiele informacji w 
Przewodniku planowania może być właściwych i 
przydatnych dla wszystkich krajów. 

http://wbln0018.worldbank.org/External/Urban/UrbanDev.
nsf/Urban+Waste+Management/349F2CDAE6E96C628525
6B3A007DB3D1?OpenDocument 

Krajowa strategia w 
sprawie odpadów: 
Wskazówki  
pomocnicze 

 

Dokument wydany przez Szkocką Agencję Ochrony 
Środowiska, zawierający wskazówki jak przygotowywać 
lokalne plany gospodarki odpadami jako kluczowe środki 
wdrażania krajowej strategii w sprawie odpadów.  
http://www.sepa.org.uk/nws/guidance/nws/nws_supportin
g_guidance.htm 

Przewodnik po 
odpadach. Ramy i 
strategie gospodarki 
odpadami w 
miastach 
europejskich 

Opublikowany przez Agencję Ochrony Środowiska w 
Kopenhadze, przy współpracy z Komisją Europejską, 
Dyrekcją Generalną ds. Środowiska, w 1999 r.  

http://euronet.uwe.ac.uk/waste/ 

Przewodnik po 
dobrej praktyce 
minimalizacji 
odpadów 

Opublikowany przez Brytyjska Agencję Ochrony 
Środowiska. Przewodnik jest przydatny dla małych i 
średnich przedsiębiorstw przy ustalaniu programu 
minimalizacji odpadów w miejscu pracy. 
http://www.environment-
agency.gov.uk/commondata/105385/good_practice.pdf 
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Wskazówki 
praktyczne  

 

Francuska Agencja Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Energetycznej (ADEME) opublikowała 4 tomy praktycznych 
wskazówek: Odpady z gospodarstw domowych, 
Indywidualne kompostowanie, Urządzenia gospodarstwa 
domowego i Odpady niebezpieczne. 

http://www.ademe.fr/particuliers/  

 
 
6.3 Krajowe plany i strategie gospodarki odpadami 

Austria Federal Waste Management Plan 2001 (Federalny Plan 
Gospodarki Odpadami), Austriackie Federalne Ministerstwo 
Rolnictwa i Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 
http://gpool.lfrz.at/gpoolexport/media/file/federalwaste.pdf 

Belgia Flandria: Strategic Waste Plan (Plan Strategiczny w sprawie 
Odpadów) (2002-2006) i inne plany gospodarowania odpadami: 
http://www.ovam.be/ 
Walonia: Horizon 2010, Plan Wallon des déchets (Horyzont 2010, 
Waloński Plan w sprawie odpadów), Walońskie Ministerstwo 
Ochrony Środowiska  
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/vis
iteur/frames.cfm 
Bruksela: Plan de prévention et de gestion des déchets 1998-
2002 (Plan zapobiegania powstawaniu i gospodarki odpadami).  

Dania Waste 21, Waste Management Plan 1998-2004 (Odpady 21, Plan 
Gospodarki Odpadami w latach 1998-2004), Duńska Agencja 
Ochrony Środowiska: 

http://www.mst.dk/udgiv/Publications/1999/87-7909-571-
2/pdf/87-7909-570-4.PDF  

Finlandia National Waste Plan (Krajowy Plan w sprawie Odpadów), 1998-
2005, Ministerstwo Ochrony Środowiska:  

http://www.vyh.fi/eng/environ/policy/waste/planning.htm 

Broszura Finland’s National Waste Management Plan in brief 
(Fiński Krajowy Plan Gospodarki Odpadami w skrócie): 

http://www.vyh.fi/eng/orginfo/publica/electro/waste/waste.pdf 

Francja Przykłady planów departamentalnych: Przyjęte/opublikowane  

 Pas-de-Calais : Plan départemental 
révisé d’élimination de déchets menagers 
et assimiles 

13 września 2002 r. 

 Alpes de Haute-Provence: Plan 
départemental d’élimination de déchets 
menagers et assimiles 

15 lutego 2002 r. 

Niemcy Przykłady planów gospodarki odpadami: Przyjęte/opublikowane 

 Bawaria: Abfallwirtschaftsplan Bayern, 
Verordnung und Begründung 

Grudzień 2001 r. 

 Brema: Abfallwirtschaftsplan und 
Abfallbilanz 

Luty 2002 r. 

Grecja Streszczenie planu dostępne jest w języku angielskim w bazie 
WasteBase (nie jest to dokument oficjalny): 
http://waste.eionet.eu.int/wastebase/plans/details_html?pk=P-
GR01-0 

Irlandia “A policy statement, waste management – changing our ways” 
(„Deklaracja polityczna, gospodarka odpadami – zmieniając nasze 
zwyczaje”), Departament Ochrony Środowiska i Władze Lokalne, 
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Wrzesień 1998 r.: 

http://www.environ.ie/environ/envindex.html 

Przykład, plan regionalny: Waste Management Plan for the Dublin 
Region 1999-2003 (Plan Gospodarowania Odpadami w Regionie 
Dublina na lata 1999-2003).  

Włochy Streszczenie planu dostępne jest w języku angielskim w bazie 
WasteBase (nie jest to dokument oficjalny): 
http://waste.eionet.eu.int/wastebase/plans/details_html?pk=P-
IT1 

 Przykłady planów regionalnych: Przyjęty/opublikowany 

 Lazio: Piano di gestione dei rifiuti Wrzesień 2002 r. 

 Puglia: Piano di gestione dei rifiuti e 
delle bonifiche in Puglia – 
Completamento, integrazione e 
modificazione 

Wrzesień 2002 r. 

Luksemburg Plan national de gestion des déchets (Krajowy plan gospodarki 
odpadami) (2001-2006).  

http://www.mev.etat.lu/home.html 

Holandia Minister ds. Budownictwa Mieszkaniowego, Planowania 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska razem z Radą ds. 
Gospodarowania Odpadami sporządził Krajowy Plan Gospodarki 
Odpadami 2002-2012.  
http://www.aoo.nl/default.htm?http%3A//www.aoo.nl/page.asp
%3Fmenu_id%3D76 

Norwegia The Government’s Waste Policy (Rządowa Polityka w sprawie 
odpadów), Ministerstwo Ochrony Środowiska 

http://odin.dep.no/md/engelsk/publ/rapporter/022051-
220006/index-dok000-b-n-a.html 

Portugalia Projecto Para o Plano Nacional de Resíduos (Projekt Krajowego 
Planu w sprawie odpadów), Ministerstwo Miast, Planowania 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska:  

http://www.ambiente.gov.pt/ 

 

Hiszpania Plan Nacional de Residous Urbanom (Krajowy Plan w sprawie 
Odpadów Komunalnych) (2000-2006).  

http://www.mma.es/calid_amb/residuos/plan/index.htm 

Szwecja Regeringens skrivelse, 1998/99:63, En nationell strategi för 
avfallshanteringen 
http://miljo.regeringen.se/propositionermm/skrivelser/pdf/skr989
9_63.pdf 

 Przykłady planów lokalnych: Przyjęte/opublikowane 

 Malmö: Avfallsplan 1993 r. 

 Nybro: Avfallsplan for Nybro 1989-2000 Kwiecień 1991 r. 

Zjednoczone 
Królestwo 

Anglia i Walia: Waste Strategy 2000 (Strategia w sprawie 
odpadów 2000) (Część 1 i 2), Departament Ochrony Środowiska, 
Transportu i Regionów: 

http://www.defra.gov.uk/environment/waste/strategy/cm4693/pd
f/wastvol1.pdf 
http://www.defra.gov.uk/environment/waste/strategy/cm4693/pd
f/wastv2_1.pdf 

Szkocja: The National Waste Strategy 1999 (Krajowa Strategia w 
sprawie odpadów), Szkocka Agencja Ochrony Środowiska:  
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http://www.sepa.org.uk/nws/guidance/nws/nws_1999.htm 

Projekty lokalnych planów w sprawie odpadów dostępne są na:  
http://www.sepa.org.uk/nws/guidance/dawp.htm 

 
 
6.4 Publikacje 

Nacisk UE na gospodarkę odpadami  
Unia Europejska określiła i realizuje swoją strategię w odniesieniu do 
odpadów. Strategia ta jest tematem poniższego dokumentu. Jej celem jest 
informowanie zainteresowanych podmiotów na poziomie lokalnym i 
regionalnym, organizacji pozarządowych, decydentów na każdym poziomie, 
partnerów społecznych i konsumentów, oraz obywateli. Dokument podaje 
linki do właściwych stron zwierających opracowania Komisji na temat 
odpadów. Strategia jest opublikowana na stronie:  
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/publications/eufocus.htm 
 
Opracowanie UE na temat zapobiegania powstawaniu odpadów i 
ich minimalizacji  
Opracowanie analizuje kilka najlepszych praktyk minimalizacji powstawania 
odpadów zarówno w odniesieniu do odpadów przemysłowych, jak i 
komunalnych. Celami opracowania są:  
a. identyfikacja i analiza środków podejmowanych przez różne krajowe 

podmioty w celu zminimalizowania ilości odpadów przemysłowych i 
stopnia ich niebezpieczeństwa;  

b. identyfikacja i analiza w sektorze odpadów komunalnych najlepszych 
praktyk zapobiegania odpadom;  

c. identyfikacja środków horyzontalnych podejmowanych w celu eliminacji 
niebezpiecznych substancji ze strumieni odpadów;  

d. pomiar i analiza, wraz z kilkoma konkretnymi przykładami, zysków 
ekonomicznych i środowiskowych związanych z zapobieganiem 
powstawaniu odpadów.  

Opracowanie jest opublikowane na stronie:  
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/prevention&minimisa
tion.htm 
 
Finansowanie oraz Schematy Bodźców w Gospodarce Odpadami 
Komunalnymi 
Konkretnym celem jest przeprowadzenie 20 studiów przypadku na temat 
innowacyjnych systemów finansowania na poziomie lokalnym i krajowym, do 
wyboru po uzgodnieniu z Komisja Europejską. Te studia przypadku skupiają 
się w szczególności na systemach, które były w stanie dać bodźce do 
redukcji ilości odpadów oraz wzrostu recyklingu i kompostowania. Opisane 
są tam doświadczenia i wyniki tych systemów. Opracowanie jest 
opublikowane na stronie: 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/financingmunicipalwa
ste_management.htm 
 
Koszty Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w UE 
Komisja Europejska opublikowała istotne sprawozdanie na temat kosztów 
gospodarowania stałymi odpadami komunalnymi. Sprawozdanie dostarcza 
przeglądu kosztów różnych opcji gospodarowania odpadami na poziomie 
lokalnym i krajowym dla wszystkich 15 Państw Członkowskich UE. 
Opracowanie stanowi próbę ze strony Komisji wygenerowania 
podstawowych danych związanych z kosztami przyszłych zmian polityki. 
Sprawozdanie oraz załączniki do niego dostępne są na stronie: 
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http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/eucostwaste_manag
ement.htm  
 
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w krajach przystępujących do 
UE  
Eurostat zebrał informacje na temat krajów Europy środkowej i Wschodniej i 
dwóch krajów śródziemnomorskich.  
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-
catalogue/EN?catalogue=Eurostat&product=KS-47-02-301-__-N-EN 
 
Skuteczne kompostowanie i oddzielne zbieranie odpadów 
Projekt ten obejmował określenie kilku skutecznych centralnych i domowych 
schematów kompostowania w sześciu Państwach Członkowskich – Hiszpanii, 
Francji, Irlandii, Włoszech, Portugalii i Zjednoczonym Królestwie. Dla 
każdego schematu przeprowadzono studium przypadku, podkreślając 
powody, dla których dany schemat okazał się skuteczny. 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/compost/index.htm 
 
Analiza ekonomiczna opcji gospodarki odpadami komunalnymi 
ulegającymi biodegradacji 
Głównym celem opracowania było przeprowadzenie oceny ekonomicznej 
uwzględniającej zarówno prywatne i społeczne koszty, jak i korzyści 
istniejących opcji gospodarki frakcją odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji. Główny nacisk położono na oddzielność zbierania odpadów 
oraz kompostowanie / beztlenowe gnicie. Opracowanie koncentruje się na 
Państwach Członkowskich Unii Europejskiej oraz na pierwszej grupie państw 
przystępujących do UE.  
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/compost/ 
 
Gospodarka odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji w 
Europie 
To sprawozdanie Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska ma być 
wskazówką dla osób podejmujących decyzje przy ich dążeniach do 
osiągnięcia zgodności z celami ustanowionymi w unijnej dyrektywie w 
sprawie składowania odpadów w odniesieniu do zmniejszenia składowania 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.  
http://reports.eea.eu.int/topic_report_2001_15/en 
 
Instrumenty środowiskowe 
Europejska Agencja Ochrony Środowiska prowadzi badania nad środkami i 
instrumentami polityki. Przykładem może być Environmental taxes - Recent 
developments in tools for integration (Podatki w ochronie środowiska – 
Ostatnie osiągnięcia w odniesieniu do narzędzi integracji), gdzie Europejska 
Agencja Ochrony środowiska zdaje relację z postępów w zastosowaniu i 
oddziaływaniu podatków środowiskowych oraz z postępu dokonanego w 
dziedzinie reformy podatków ekologicznych. Opublikowane na stronie 
internetowej: 
 http://themes.eea.eu.int/Actions_for_improvement/policy/reports.  
 
Metody i narzędzia stosowane do oceny informacji związanych z 
odpadami i przepływami materiałowymi 
Opracowanie zawiera przegląd różnych narzędzi takich jak Analiza Cyklu 
Życia, Ocena Oddziaływania na Środowisko, Analiza Kosztów i Korzyści, 
Geograficzne Systemy Informacyjne (GIS), wskaźniki, itp. oraz opisuje ich 
zastosowania. W niedługim czasie zostanie ono opublikowane na stronie 
Europejskiej Agencji Ochrony środowiska: http://www.eea.eu.int/ 
 



 

 57

Środowisko i zdrowie 
Duńska Agencja Ochrony Środowiska opublikowała w roku 2001 raport 
opisujący jej działania na rzecz ochrony zdrowia ludzi za pomocą legislacji w 
sprawie środków chemicznych i środowiska. Raport koncentruje się na 
problemie wystawienia ludzi na niebezpieczeństwa pochodzące z powietrza, 
ziemi, wody pitnej, wody użytkowej, basenów, odpadów, ścieków, hałasu i 
substancji chemicznych. Raport został pierwotnie przygotowany na użytek w 
krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji można znaleźć w 
Environmental Factors and Health -The Danish Experience (Czynniki 
środowiskowe a zdrowie – Doświadczenia Danii), publikacji dostępnej w 
języku angielskim na stronie internetowej:  
http://www.mst.dk/udgiv/Publications/2001/87-7944-519-5/html/default_eng.htm 
 


