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Proces transformacji ustrojowej Polski

nie uwzględniał w swoim  planie 

gospodarki odpadami.



Reforma w tym zakresie jest konieczna gdyż:

 ponad 75% naruszeń prawa ochrony środowiska

dotyczy złej gospodarki odpadami,  

w szczególności odpadami komunalnymi,

 ponad 90% odpadów komunalnych

kieruje się nadal na   składowiska.



Zarządzanie środowiskowe

Rok 2004 dla systemu zarządzania środowiskiem w Polsce 

to wprowadzenie w życie ustawy 

o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Mimo działalności krajowej organizacji w tym systemie 

nadal nie jest on szeroko znany.



Gospodarka odpadami

W ostatnich 18 latach postępy w racjonalizacji gospodarki

odpadami w Polsce były bardzo powolne i niezadowalające.

Gospodarka odpadami komunalnymi

w dalszym ciągu nie 

posiada skutecznego mechanizmu

dla segregacji i odzysku 

tych odpadów. 



Ponad 90% ich ilości stale trafia na składowiska wskutek czego:

 w roku 2006 zebrano 9,9 mln ton odpadów komunalnych 

w tym 9,5 mln ton stanowiły odpady zmieszane,

 tylko 0,4 mln ton segreguje się w domach,

 z zebranych odpadów zaledwie 0,36 mln ton 

wyselekcjonowano w zakładach mechaniczno-biologicznego 

ich przetwarzania, a reszta (ponad 9 mln ton) została złożona 

na składowiskach. 



Równie niezadowalający, aczkolwiek nieco większy jest

postęp w gospodarce odpadami przemysłowymi:

 lata 1990-2006 to zmniejszenie o ponad 15% masy

odpadów wytworzonych przez polski przemysł,

 w 1990r. 46% odpadów deponowano na składowiskach,

 w 2006r. odsetek ten zmalał do 23,6% podczas gdy

reszta była poddana odzyskowi,

 w 2006r. wytworzono 1,7 mln ton odpadów

przemysłowych z czego na składowiska trafiło 0,35 mln

ton (20%).



Konieczne jest dokonanie dalszej poprawy w systemie zbierania

i unieszkodliwiania produktów niebezpiecznych będących

w użyciu, które nie powinny trafiać na składowiska

komunalne.

Należą do nich:

 zużyte baterie,

 akumulatory,

 transformatory i kondensatory,

 zużyte oleje silnikowe,

 azbest usuwany z pokryć dachowych,

 przeterminowane środki ochrony roślin.



W dziedzinie gospodarki odpadami Unia Europejska

wydała aż dziewięć dyrektyw, które powinny być wprowadzone

do polskiego prawodawstwa i wdrożone do praktyki.



Są to dyrektywy w sprawach:

 gospodarki odpadami (dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006r. w sprawie

odpadów),

 gospodarki odpadami pochodzącymi z przemysłu

wydobywczego (dyrektywa 2006/21/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r. w sprawie

gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu

wydobywczego oraz zmieniająca dyrektywę 2004/35/WE),



 odpadów niebezpiecznych (dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia

1991r. w sprawie odpadów niebezpiecznych),

 składowania odpadów (dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26

kwietnia 1999r. w sprawie składowania odpadów),

 spalania odpadów (dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 w sprawie spalania

odpadów),

 opakowań i odpadów opakowaniowych (dyrektywa 94/62/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994r.

w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych),



 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa

2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia

2003r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego

i elektrycznego),

 baterii i akumulatorów (dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006r. w sprawie baterii

i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz

uchylająca dyrektywę 91/157/EWG),

 pojazdów wycofanych z eksploatacji (dyrektywa Parlamentu

Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000r.

w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji).



Z dyrektyw tych wynikają liczne zobowiązania dla RP, z których

najważniejsze to:

 osiągnięcie w 2014 r. odzysku min. 60% i recyklingu 55%

odpadów opakowaniowych,

 osiągnięcie w 2010 r. odzysku co najmniej 25% odpadów

biodegradowalnych tak, aby nie trafiły na składowiska,

a w 2013 r. odzysku 50% tych odpadów,

 zebranie w 2012 r. 25% zużytych baterii i akumulatorów,

a w 2016 r. 45% tych odpadów.



Traktat Akcesyjny zobowiązał RP do zamknięcia do 2012r.

wszystkich wysypisk, które nie spełniają wymagań dyrektywy

99/31/WE.

W dziedzinie gospodarowania odpadami w Polsce konieczne

są szybkie zmiany prawne, edukacyjne, organizacyjne i technologiczne.

Dużo zależy także od współdziałania Rządu RP z administracją

samorządową. Działania te powinny doprowadzić do radykalnej

poprawy gospodarowania odpadami w naszym kraju.



Celami średniookresowymi w zakresie gospodarki odpadami są:

 utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych

odpadów od wzrostu gospodarczego kraju (mniej odpadów na

jednostkę produktów, mniej opakowań, dłuższe okresy życia

produktów itp.),

 znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów

komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska,

 zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają

standardów UE i ich rekultywacja,



 sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych

składowisk odpadów wydobywczych, wraz z identyfikacją

obiektów wpływających znacząco na środowisko (obowiązek

wynikający z dyrektywy 2006/21/WE oraz ustawy z dnia 10

lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz.

865),

 pełne zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków

samochodów i demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji,



 takie zorganizowanie systemu preselekcji sortowania

i odzysku odpadów komunalnych, aby na składowiska nie

trafiało ich więcej niż 50% w stosunku do odpadów

wytworzonych w gospodarstwach domowych.



Cele planowane do zrealizowania do roku 2016 to:

 możliwie szerokie przystąpienie do systemu EMAS,

 rozpowszechnienie wiedzy wśród społeczeństwa o tym 

systemie,

 tworzenie korzyści ekonomicznych dla firm i instytucji  

będących w systemie,

 upowszechnienie wśród społeczeństwa logo EMAS 

i normy ISO 14001 a także logo CP jako znaków jakości    

środowiskowej firmy będącej wytwórcą danego wyrobu.



Kierunki działań w latach 2009–2012:

 zorganizowanie banku danych o odpadach (do końca 2009 r.),

 reforma obecnego systemu zbierania i odzysku odpadów

komunalnych w gminach, dająca władzom samorządowym

znacznie większe uprawnienia w zarządzaniu i kontrolowaniu

systemu (do końca 2009 r.),

 zwiększenie stawek opłat za składowanie odpadów

zmieszanych biodegradowalnych oraz odpadów, które można

poddać procesom odzysku,



 finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne inwestycji

dotyczących odzysku i recyklingu odpadów, a także

wspieranie wdrożeń nowych technologii w tym zakresie,

 dostosowanie składowisk odpadów do standardów UE (do

końca 2009 r.),

 wprowadzenie rozwiązań poprawiających skuteczność

systemu recyklingu wyeksploatowanych pojazdów,



 finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne

modernizacji technologii prowadzących do zmniejszania

ilości odpadów na jednostkę produkcji (technologie

małoodpadowe),

 realizacja projektów dotyczących redukcji ilości

składowanych odpadów komunalnych i zwiększenia

udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi

i unieszkodliwieniu wspieranych dotacjami Programu

Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”,



 intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację

powstawania odpadów (np. opakowań, toreb foliowych) i ich

preselekcję w gospodarstwach domowych,

 wzmocnienie przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli

podmiotów odbierających odpady od wytwórców oraz

podmiotów posiadających instalacje do odzyskiwania

i unieszkodliwiania odpadów,

 dokończenie akcji likwidacji mogilników, zawierających

przeterminowane środki ochrony roślin i inne odpady

niebezpieczne oraz akcji eliminacji PCB z transformatorów

i kondensatorów (do końca 2010 r.).



Ustawa o odpadach wymaga, sporządzania krajowego planu

gospodarki odpadami i w ślad za nim wojewódzkich planów

gospodarki odpadami.

Plan sporządza się co cztery lata.

Plan obecnie obowiązujący zatwierdzono w 2006r., tak więc

w 2010r. konieczne będzie opracowanie nowego.



NAKŁADY  NA  REALIZACJĘ  POLITYKI 

EKOLOGICZNEJ

W trakcie najbliższych 8 lat wydatki roczne na ochronę

środowiska i gospodarkę wodną będą wymagały znacznego

wzrostu w celu zapewnienia wystarczających środków na

realizację celów polityki ekologicznej.

Polska zobowiązana jest do tego w Traktacie Akcesyjnym.



Szacowane nakłady:

 54,3 mld zł - lata 2009 – 2012

 52,8 mld zł - lata 2013 – 2016

Kwoty te obejmować będą:

 ochronę powietrza,

 ochronę wód i gospodarkę wodną,

 gospodarkę odpadami,

 inne cele polityki ekologicznej (m.in. ochronę przed hałasem,

ochronę powierzchni ziemi, ochronę przyrody, różnorodności

przyrodniczej i krajobrazu, monitoring).



Przewiduje się, że nakłady potrzebne na realizację celów

polityki ekologicznej w okresie 2009 – 2012 w dziedzinie

gospodarki odpadami wyniosą – 6,7 mld zł, natomiast w latach

2013 – 2016- 4,6 mld zł.



Przedstawione dane wskazują, że w latach 2009 – 2016

głównymi kierunkami inwestowania będzie realizacja

przedsięwzięć w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej,

ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem oraz gospodarki

odpadami.



Ważnym jest aby zwiększeniu uległ poziom wydatków na

finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w ochronie

środowiska oraz wdrażanie ekoinnowacji w przemyśle, które

warunkować będą realizację polityki ekologicznej.

Należy także zwiększyć nakłady na edukację ekologiczną

i zapewnienie dostępu do informacji o środowisku.

Pozwoli to na świadome i aktywne włączenie się społeczeństwa

w działania na rzecz realizacji celów polityki ekologicznej.



Dziękuję


