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Ekologistyka sta∏ych odpadów komunalnych
Prze∏om XX i XXI wieku to okres niezwykle intensywnych przemian w ró˝nych dziedzinach ˝ycia. WÊród tych przemian, obok politycznych i spo∏ecznych,
poczesne miejsce zajmujà przemiany
w ˝yciu gospodarczym. W tej dziedzinie
obserwuje si´ niemal wsz´dzie intensywny wzrost o charakterze wyk∏adniczym.
Wyk∏adniczo roÊnie iloÊç ludzi na Êwiecie – w okresie pó∏wiecza wzros∏a trzykrotnie (!), towarzyszy temu wyk∏adniczy wzrost produkcji, handlu i konsumpcji oraz powiàzanych z nimi licznych zjawisk o charakterze gospodarczym.
Mo˝e to byç – i niewàtpliwie jest dla
wielu – przede wszystkim powodem do
zadowolenia i dumy, ka˝e jednak˝e spojrzeç i na odwrotnà stron´ medalu. W tej
materii coraz bardziej stanowczo odzywajà si´ zaniepokojone g∏osy ekologów.
Szybko wzrastajàce produkcja, handel
i konsumpcja ju˝ na wejÊciu wywo∏ujà du˝e zaniepokojenie nadmiernym wyczerpywaniem si´ rozpoznanych dotychczas zasobów surowcowych, a szczególnie surowców nieodnawialnych oraz noÊników
energii, na wyjÊciu zaÊ bardzo szybkim
wzrostem ró˝nego rodzaju odpadów,
stwarzajàcych coraz trudniejsze do rozwiàzywania problemy. Powstawaniu i gromadzeniu si´ odpadów towarzyszy ska˝enie wód, atmosfery i gleby. Wszystko to
zagra˝a w coraz wi´kszym stopniu bytowaniu ludzi i nie tylko ludzi na naszej planecie. Zagro˝one sà ca∏e ekosystemy.
Potrzeba ochrony Êrodowiska zosta∏a
dostrze˝ona mo˝e zbyt póêno, ale mo˝e te˝ w∏aÊnie dlatego dzia∏ania zapobiegawcze wykazujà tak wielkà dynamik´ i podejmowane sà na ró˝nych szczeblach decydowania i zarzàdzania. Szczególnie du˝e nat´˝enie podejmowanych
dzia∏aƒ obserwuje si´ od drugiej po∏owy
przedostatniej dekady ubieg∏ego stulecia. W pewnym stopniu punktem zwrotnym w podchodzeniu do tych zagadnieƒ
by∏a wielka mi´dzynarodowa konferencja w Rio de Janeiro, nazwana „Szczytem
Ziemi”. Podczas jej trwania zwrócono
mi´dzy innymi uwag´ na koniecznoÊç
przestrzegania zasad „zrównowa˝onego
rozwoju”, albo inaczej „ekorozwoju”
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(Sustainable development) i wytyczono drogi dla realizacji tych zasad.
Drogi racjonalizacji post´powania
w przedstawionej wy˝ej dziedzinie winny uwzgl´dniaç zarówno postulaty ekologii, jak i zasady logistyki w planowaniu, organizowaniu i realizacji niezb´dnych dzia∏aƒ. Zachodzi tu zatem potrzeba wzajemnego wiàzania ekologii i logistyki w dziele ochrony Êrodowiska naturalnego cz∏owieka.
I tak dosz∏o do wyodr´bnienia si´
ekologistyki jako subdyscypliny w odniesieniu zarówno do ekologii jak i logistyki, subdyscypliny naukowej, a tak˝e dziedziny dzia∏alnoÊci praktycznej, ukierunkowanej przede wszystkim na racjonalne zagospodarowywanie odpadów. Przyjmujàce si´ od kilku lat w Polsce pojecie
„ekologistyka” okreÊlane jest w j´zyku
angielskim mianem „Eco-logistics”, a w j´zyku niemieckim mianem „Entsorgungslogistik”. Nie sà to poj´cia jedno-, ale
bliskoznaczne. W j´zyku niemieckim
chodzi tu przede wszystkim o logistyk´
usuwania odpadów, podczas gdy w przyj´tym w Polsce poj´ciu „ekologistyka”
mieÊci si´ równie˝ recykling, spalanie,
kompostowanie, sk∏adowanie na wysypiskach oraz przestrzeganie zwiàzanych
z tym problemem obowiàzujàcych przepisów prawnych. Celem ekologistyki jest
poszukiwanie i realizowanie optymalnych rozwiàzaƒ technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych usuwania
i utylizacji odpadów z wykorzystaniem
nowoczesnych metod ich zagospodarowywania jako surowców wtórnych, êród∏a energii lub w innej formie. [1, s. 48]
Z. Korzeƒ definiuje ekologistyk´ jako
zintegrowany system, który:
• opiera si´ na koncepcji zarzàdzania
recyrkulacyjnymi przep∏ywami strumieni materia∏ów odpadowych w gospodarce oraz przep∏ywami sprz´˝onych z nimi informacji
• zapewnia gotowoÊç i zdolnoÊç efektywnego gromadzenia, segregacji,
przetwarzania oraz ponownego wykorzystania odpadów wg przyj´tych
zasad technicznych i procesowych,
spe∏niajàcych wymogi normowe i prawne ochrony Êrodowiska

• umo˝liwia podejmowanie technicznych i organizacyjnych decyzji w kierunku zmniejszania tych negatywnych
skutków oddzia∏ywania na Êrodowisko, które towarzyszà realizacji procesów zaopatrzeniowych, przetwórczych, produkcyjnych, dystrybucyjnych
i serwisowych w logistycznych ∏aƒcuchach dostaw.
Ca∏oÊciowe i systemowe myÊlenie
w kategoriach ekologistycznych, obok
elementów techniczno-procesowych
i organizacyjno-informacyjnych, musi
uwzgl´dniaç równie˝ aspekty ekonomiczne. [2, s. 16-18]
WÊród ogromnej iloÊci ró˝nego rodzaju odpadów, przedmiotem szczególnego
zainteresowania ekologistyki sà przede
wszystkim odpady komunalne, czyli odpady powstajàce w miejscu bytowania
cz∏owieka, a wi´c w gospodarstwach domowych, obiektach u˝ytecznoÊci publicznej i obs∏ugi ludnoÊci. Do odpadów
komunalnych nie wlicza si´ odpadów
niebezpiecznych, które ze wzgl´du na
swoje pochodzenie i w∏aÊciwoÊci stanowià szczególne zagro˝enie dla ˝ycia lub
zdrowia ludzi albo dla ekosystemu i dlatego w stosunku do nich obowiàzujà
specjalne regulacje prawne.
IloÊç odpadów komunalnych w stosunku do ∏àcznej iloÊci wszystkich odpadów
oceniana bywa ró˝nie. Wed∏ug licznych
êróde∏ stanowià one iloÊç nie przekraczajàcà 10%. Pomimo, ˝e jest to jedynie 1/10
iloÊci odpadów, a niekiedy mniej, ich
ucià˝liwoÊç dla Êrodowiska naturalnego
jest bardzo du˝a i dlatego sà one w centrum zainteresowania ekologistyki.
W sta∏ych odpadach komunalnych najwi´cej jest obecnie zu˝ytych opakowaƒ.
Ich udzia∏ oscyluje w granicach 50 – 70%
w uj´ciu obj´toÊciowym i 30 – 50% w uj´ciu wagowym, chocia˝ dane z ró˝nych
êróde∏ nie pokrywajà si´, gdy˝ zale˝y to
m. in. od charakteru miejscowoÊci, wielkoÊci, od kraju wzgl´dnie regionu, z którego pochodzà, zwyczajów i zdyscyplinowania ludnoÊci i od wielu innych czynników. W uogólnionych rozwa˝aniach ekologistycznych przyjmuje si´ cz´sto udzia∏
odpadów opakowaniowych w odpadach
komunalnych na oko∏o 50%.
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WÊród odpadów pochodzàcych ze zu˝ytych opakowaƒ, w Polsce wagowo
przewa˝ajà odpady szklane, nast´pnie:
odpady z tworzyw sztucznych, materia∏ów papierniczych i metali. Drewno, tekstylia, ceramika i inne tworzywa opakowaniowe stanowià niewielki udzia∏
w odpadach komunalnych.
Ekologistyka sta∏ych odpadów komunalnych koncentruje si´ przede wszystkim na:
• systemowej zbiórce tych odpadów,
w miar´ mo˝liwoÊci z ich wst´pnym
sortowaniem
• utylizacji i likwidacji odpadów komunalnych
• odr´bnym traktowaniu odpadów opakowaniowych, zw∏aszcza z tych opakowaƒ, za których wprowadzenie do obrotu odpowiedzialny jest handel – o ile
wynika to z obowiàzujàcych przepisów.
Utylizacja odpadów komunalnych,
a w tym i opakowaniowych, odbywaç
si´ mo˝e na drodze:
• recyklingu materia∏owego, a w odniesieniu do tworzyw sztucznych tak˝e
recyklingu chemicznego
• w odniesieniu do odpadów palnych –
a nie nadajàcych si´ do recyklingu materia∏owego ani chemicznego – na

drodze termicznej poprzez spalanie
z odzyskiwaniem i wykorzystywaniem
zakumulowanej w tych odpadach
energii oraz
• poprzez kompostowanie odpadów
z materia∏ów biorozk∏adalnych.
Ostateczna likwidacja odpadów, okreÊlanych niekiedy mianem „resztkowych”,
a wi´c nie nadajàcych si´ do utylizacji
oraz pozosta∏oÊci poutylizacyjnych, odbywa si´ poprzez sk∏adowanie na odpowiednio urzàdzonych i eksploatowanych
wysypiskach. Sk∏adowanie tzw. „dzikie”
w miejscach do tego nie przeznaczonych jest niedopuszczalne i winno byç
surowo zabronione i karane.
Nale˝y pami´taç, ˝e sta∏e odpady komunalne, a zw∏aszcza opakowaniowe,
stanowià cenny surowiec wtórny, przydatny do wykorzystania w produkcji u˝ytecznych wyrobów, a nie wykorzystane
w sposób w∏aÊciwy, stajà si´ odpadem
ucià˝liwym dla otoczenia i Êrodowiska
naturalnego.
Rang´ problemu odpadów opakowaniowych ilustrujà dane z ostatnich lat,
podajàce iloÊciowe zu˝ycie poszczególnych rodzajów materia∏ów na cele opakowaniowe. Wed∏ug danych podanych
przez World Packaging News w listopa-

dzie 1995 r. [3] zu˝ywa si´ rocznie:
• papieru, kartonu i tektury ok. 500 mln
ton
• tworzyw sztucznych ok. 300 mln ton
• metali ok. 150 mln ton
• szka∏a ok. 400 mln ton
• innych tworzyw opakowaniowych. ok.
150 mln ton (brak dok∏adniejszych danych)
¸àcznie ok. 1 500 mln ton
Sà to zatem iloÊci wprost niewiarygodnie olbrzymie. Pociàg z nich uformowany opasa∏by wielokrotnie kul´
ziemskà!
Je˝eli przyjàç, ˝e ponad 1/3 stanowià tu
tworzywa biorozk∏adalne, a 2/3, czyli a˝
oko∏o jeden miliard ton rocznie, nie ulega rozk∏adowi, to trwa∏e zanieczyszczenie naszej planety przybiera form´ katastrofy ekologicznej, stanowiàc dla niej
i dla funkcjonujàcych na niej biocenoz
i ekosystemów potencjalne bardzo powa˝ne zagro˝enie. [4] Post´powanie z odzyskiwanymi odpadami opakowaniowymi
winno mieç charakter systemowy. W obr´bie systemu du˝e znaczenia majà:
• sposób gromadzenia odpadów
• dobór pod wzgl´dem technologicznym, wielkoÊci i lokalizacji obiektów
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oraz efektywnoÊç ich funkcjonowania
(eksploatacyjna)
• dobór tras wywozu oraz u˝ywanych
Êrodków transportu.
Pozosta∏e wyznaczniki skutecznoÊci
dzia∏ania systemu wymagajà rozpatrywania w powiàzaniu z kosztami funkcjonowania systemu (ekonomiczna efektywnoÊç) [2, s. 35]
Na ciàg dzia∏aƒ w logistycznie zorientowanym systemie zagospodarowywania odpadów sk∏adajà si´:
• odzyskiwanie odpadów u êród∏a ich
powstawania
• gromadzenie ich i sk∏adowanie
w przewidzianym na ten cel miejscu
(z uwzgl´dnieniem transportu i ewentualnych prze∏adunków)
• procesy wst´pne (sortowanie, mycie,
rozdrabnianie, prasowanie)
• kwalifikowanie do odpowiednich form
utylizacji lub unieszkodliwiania
• transport do zak∏adów utylizacyjnych
lub na wysypisko odpadów.
Nie trzeba dodawaç, ˝e ka˝dy z elementów tego ciàgu wymaga bardzo
szczegó∏owego rozpracowania i przygotowania w oparciu o badania i inne dost´pne dane, gdy˝ tylko konsekwentne
post´powanie w obr´bie systemu zapewnia jego skutecznoÊç i efektywnoÊç.
Aby systemy odzysku odpadów opakowaniowych i zwiàzanej z tym ekologistyki mog∏y skutecznie funkcjonowaç,
niezb´dne jest odpowiednie przygotowanie i nastawienie spo∏eczeƒstwa do
tego problemu. Temu celowi winny s∏u˝yç: edukacja ekologiczna, popularyzacja
zagro˝eƒ Êrodowiskowych, dzia∏ania wychowawcze na wszystkich etapach
kszta∏cenia – od ˝∏obka, po wy˝sze uczelnie i du˝e zaanga˝owanie ze strony Êrodków masowego przekazu. Poniewa˝ nie
wszystko daje si´ osiàgnàç na tej drodze, wprowadza si´ tak˝e niezb´dne regulacje prawne, których g∏ównym celem
jest zapobieganie nieracjonalnemu post´powaniu, a przede wszystkim nadmiernemu gromadzeniu odpadów na wysypiskach. We wspó∏czesnym Êwiecie obserwuje si´ ogromny deficyt wysypisk,
a pozostawianie odpadów w miejscach
na to nie przeznaczonych jest w najwy˝szym stopniu karygodne.
W ostatniej dekadzie XX wieku ustanowiono w Êwiecie, na ró˝nych szczeblach podejmowania decyzji i zarzàdzania, wiele regulacji prawnych zwiàzanych z tym problemem. Tak˝e w Polsce
Sejm uchwali∏ kilka wa˝nych ustaw:
• Prawo ochrony Êrodowiska [5]
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• O odpadach [6]
• O opakowaniach i odpadach opakowaniowych [7]
• O obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej
i depozytowej [8], a tak˝e znowelizowa∏ ustaw´
• O utrzymaniu czystoÊci i porzàdku
w gminach [9].
Powy˝sze regulacje prawne nawiàzujàce wyraênie do zaleceƒ „Szczytu Ziemi” w Rio de Janeiro w roku 1992 oraz
do Dyrektywy nr 62 z roku 1994 obowiàzujàcej w krajach UE majà na celu ujednolicenie zasad post´powania z odpadami komunalnymi a zw∏aszcza opakowaniowymi w skali mi´dzynarodowej.
Dla realizacji niektórych postanowieƒ
wspó∏czesnych regulacji prawnych,
zw∏aszcza w odniesieniu do opakowaƒ, za
wprowadzanie na rynek których odpowiedzialny jest handel, prawo dopuszcza
tworzenie wyodr´bnionych „przedsi´biorstw odzysku”, które przejmujà na siebie obowiàzki wynikajàce z tych regulacji.
Od roku 1990 w Niemczech dzia∏a
spó∏ka „DSD – Duales System Deutschaland”, która wprowadzi∏a jako swoje logo „Zielony punkt”. Od 1993 roku na podobnych zasadach dzia∏a we Francji spó∏ka „Eco-Emballages”, w Austrii równie˝
od roku 1993 – spó∏ka „ARA – Abfall Recycling Austria”; w 1994 r. w Szwecji
utworzono kilka spó∏ek bran˝owych dla
odzysku poszczególnych tworzyw opakowaniowych, które nast´pnie po∏àczy∏y si´ w jednà spó∏k´ „REPA”; w roku
1995 w Lusksemburgu powsta∏a w tym
celu spó∏ka „VALORLUX”, a w roku 1996
utworzone zosta∏y: w Hiszpanii spó∏ka
„Ecoembalajes Espana”, w Belgii spó∏ka
„FOST Plus” a na Wegrzech spó∏ka „ÖKO-Panon”; od roku 1997 dzia∏ajà – w Irlandii spó∏ka „Repak”, w Portugalii spó∏ka
„Sociedade Ponto Verde (SPV)” a w Czechach spó∏ka „EKO-KOM”. Od roku 2000
w Norwegii funkcj´ wiodàcà jako „przedsi´biorstwo odzysku” spe∏nia spó∏ka
„Materialretur” a na ¸otwie spó∏ka „Latwijas Zalais Punkts”. [10] Do chwili obecnej podobne firmy dzia∏ajà ju˝ w 17 paƒstwach. Ostatnio (2002 r.) do∏àczy∏a do
nich Polska (spó∏ka „Rekopol”).
Dzia∏ajàce w ró˝nych krajach przedsi´biorstwa odzysku surowców wtórnych
utworzy∏y w roku 1996 wspólnà, ∏àczàcà
je organizacj´ pod nazwà PRO EUROPE s.
p. r. l. – Pacckaging Recovery Organisation
Europe. Z ka˝dego kraju jedno przedsi´biorstwo jest cz∏onkiem tej organizacji.

Wszystkie przedsi´biorstwa – cz∏onkowie organizacji PROEUROPE majà prawo
u˝ywania znaku „Zielony punkt” (który
wcale nie musi byç zielony).
W Polsce ustawa „O obowiàzkach
przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej”
nak∏ada na przedsi´biorc´, czyli tego,
który wprowadza na rynek swój produkt
w opakowaniu, obowiàzek pozyskania
i przekazania do recyklingu cz´Êci tych
opakowaƒ. Masa ta jest proporcjonalna
do tzw. poziomów odzysku, b´dàcych
procentem z ca∏kowitej iloÊci danego
rodzaju opakowania wprowadzonego na
rynek przez przedsi´biorc´ w danym roku. Poziomy te zosta∏y okreÊlone na poszczególne lata – od roku 2002 do 2007
– w rozporzàdzeniu Rady Ministrów z 30
czerwca 2001 r. [11]
W oparciu o ten zapis ustawy utworzonych zosta∏o w Polsce kilka organizacji odzysku. Jako pierwsza, w sierpniu
2001 r., zosta∏a zarejestrowana Organizacja Odzysku EKO-PUNKT SA z siedzibà w Warszawie [12].
Do chwili obecnej powsta∏o co najmniej kilka organizacji odzysku. Sà to
mi´dzy innymi: Organizacja Odzysku
EKO-PUNKT z siedzibà w Warszawie, RekoPol Organizacja Odzysku SA, równie˝
z siedzibà w Warszawie, Oiler Organizacja Odzysku SA w Tczewie i kilka innych.
W PROEUROPE Polsk´ reprezentuje
spó∏ka RekoPol.
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