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Zakres merytoryczny: 
  zagadnienia prawne w gospodarce odpadami w Polsce; 
  podział odpadów, odpady niebezpieczne; 
  metody unieszkodliwiania i utylizacji odpadów; 
  zakład przemysłowy źródłem zanieczyszczenia środowiska naturalnego; 
  składowanie i wykorzystanie odpadów z elektrowni, elektrociepłowni  

oraz oczyszczalni ścieków; 
  gospodarka odpadami komunalnymi; 
  metody recyklingu i utylizacji materiałów polimerowych; 
  recykling papieru, metali, szkła, gumy; 
  zagospodarowanie odpadów z przemysłu nawozów sztucznych; 
  przykłady rozwiązań z innych gałęzi przemysłu; 
  kataliza w przeciwdziałaniu powstawania odpadów; 
 zastosowanie plazmy w technologiach ochrony środowiska – utylizacja 

stałych, ciekłych i gazowych odpadów. 
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Statystyczny Polak zużywa rocznie 32 tony zasobów 
przyrodniczych, Polska 1,2 mld ton. 

W Polsce potrzeba dwa razy więcej zasobów do wytworzenia 
tej samej wartości PKB niż w np. Holandii, Japonii, 
Niemczech czy USA. 

Na 32 tony rocznie składają się: 
 surowce energetyczne, rolnicze, mineralne; 
 odpady płynne, stałe i gazowe. 
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Przykłady: 
 Na wyprodukowanie katalizatora dla jednego 

samochodu osobowego (ok. 9kg) potrzeba 
naruszyć 3 tony „materii” (ruda metali, 
energia, węgiel, ropa naftowa). 

 Aby spalić 1kg węgla trzeba wydobyć ze 
środowiska 5kg materii, dla węgla brunatnego 
nawet 10kg. 

 1 litr soku pomarańczowego – 100kg 
 1 gazeta – 10kg 



Gospodarka odpadami. 

Gospodarka odpadami 

Agnieszka Kelman 
Aleksandra 

Karczmarczyk 

     WYKŁAD 0 

Odpady: 
 1 samochód – 15 ton odpadów nie licząc wody 
 1 tona cementu – 2,5 tony surowca + 200kg 

węgla + 4800 m3 gazów spalinowych 
 1 tona metali – 3÷6 ton odpadów 
 1 tona surówki Fe potrzeba 2-3 tony rudy i 

topników, 0,7÷1,2 tony koksu, 3,7 tony powietrza 
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UDZIAŁY PODSTAWOWYCH KATEGORII 
NAKŁADÓW MATERIALNYCH 
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INSTRUMENTY POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA 

Zgodnie z zasadą odpowiedzialności sprawcy, są to: 
1. Opłaty za użytkowanie środowiska. 
2. Licencje za użytkowanie środowiska. 
3. Instrumenty dobrowolności. 
4. Międzybranżowe rozwiązania kooperacyjne. 
5. Nakładanie obowiązków związanych z użytkowaniem 

środowiska. 
6. Państwowe nakłady wskazujące na przywiązanie 

wielkiej wagi do ochrony środowiska. 
7. Podatki na ochronę środowiska. 
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INSTRUMENTY POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA 

Zgodnie z zasadą obciążenia ogółu, są to: 
1. Państwowa bezpośrednia i pośrednia ochrona 

środowiska finansowana z podatków. 
2. Subwencjonowanie rezygnacji z wyrządzenia szkód 

środowiska. 
3. Subwencjonowanie metod produkcji, produktów i 

materiałów użytkowych przyjaznych dla środowiska. 
4. Finansowe poparcie państwa dla innowacji w inżynierii 

środowiska. 
5. Finansowanie usuwania szkód środowiskowych ze 

środków państwowych.  
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INSTRUMENTY POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA 

Przedsięwzięcia polityki środowiska można podzielić 
następująco: 

1. ingerujące, jak np. nakazy i zakazy; 
2. usługowe i finansowe prowadzone przez urzędy 

publiczne, takie jak doradztwo, dofinansowania i 
odszkodowania; 

3. planistyczne na podstawie ustalonych programów. 
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INSTRUMENTY POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA 
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PODZIAŁ ODPADÓW I ICH KONTROLI 
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HIERARCHIA CELÓW W USTAWIE O GOSPODARCE 
SUROWCAMI WTÓRNYMI 
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KLASYFIKACJA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 



Operacje odzysku 

 
Operacje odzysku zostały zdefiniowane następująco: 

• R1 wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii; 

• R2 regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników; 

• R3 recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki 
(włączając 

• kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania); 

• R4 recykling lub regeneracja metali i związków metali; 

• R5 recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych; 

• R6 regeneracja kwasów lub zasad; 

• R7 odzyskiwanie składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń; 

• R8 odzyskiwanie składników z katalizatorów; 

• R9 powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju; 

• R10 rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby; 

• R11 wykorzystanie odpadów pochodzących z któregokolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do 
R10; 

• R12 wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do 
R11; 

• R13 magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań wymienionych w 
punktach od R1 

• do R12 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są 
wytwarzane); 

• R14 inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części; 

• R15 przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu. 



Operacje unieszkodliwiania 
Operacje  unieszkodliwiania zostały zdefiniowane następująco: 

• D1 składowanie na składowiskach odpadów obojętnych; 

• D2 obróbka w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi); 

• D3 składowanie przez głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów, które można pompować); 

• D4 retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów na poletkach osadowych lub lagunach); 

• D5 składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż 
niebezpieczne; 

• D6 odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz; 

• D7 lokowanie (zatapianie) na dnie mórz; 

• D8 obróbka biologiczna nie wymieniona w innym punkcie, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za 
pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. fermentacja); 

• D9 obróbka fizyczno-chemiczna nie wymieniona w innym punkcie, w wyniku której powstają odpady, 
unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. parowanie, 
suszenie, strącanie); 

• D10 termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie; 

• D11 termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na morzu; 

• D12 składowanie odpadów w pojemnikach w ziemi (np. w kopalni); 

• D13 sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w 
punktach od D1 do D12; 

• D14 przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D13; 

• D15 magazynowanie w czasie któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D14 (z wyjątkiem 
tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane); 

• D16 przetwarzanie odpadów, w wyniku którego są wytwarzane odpady przeznaczone do unieszkodliwiania. 
 






























