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Filozofia ekologistyki w gospodarowaniu odpadami
komunalnymi sta∏ymi (Cz. 2) – Ekologistyka w przestrzeni urbanistycznej
W poprzednim numerze Logistyki
przedstawiono cz. 1 – Wst´p do ekologistyki, w której dokonano m. in. obrachunku z zaw´˝eniem pola ekologistyki. Ekologistyka nie jest problemem li
tylko sanitacyjnym i wiàzkà procesów
post´powania z odpadami, acz sanitacja Êrodowiska, rozumiana jako dba∏oÊç o jego higien´ komunalnà oraz logistyka odpadów, nale˝à do fundamentalnych kwestii zarzàdzania Êrodowiskiem. Odniesienie ekologii tylko do
procesu logistyki utylizacji odpadów,
to zajmowanie si´ problemem „koƒca
rury”, czyli zwracaniem uwagi na zakoƒczenie procesu, który uwarunkowany bywa stosownymi decyzjami w ca∏ym ∏aƒcuchu logistycznym [1].
W zadaniach ekologistyki miejskiej dostrzega si´ niestety wy∏àcznie takie
kszta∏towanie procesów logistycznych
(transportu, magazynowania i sk∏adowania, produkcji, utylizacji) oraz zarzàdzanie nimi, aby minimalizowaç szkodliwà
emisj´ spalin, ha∏asu i drgaƒ do Êrodowiska, co ma jednoczeÊnie wyznaczaç ekologicznà orientacj´ koncepcji logistyki
w mieÊcie [2]. Takie delimitacje pozostawiajà poza ekologistykà liczne pola jej
interaktywnej wi´zi ze Êrodowiskiem,
w tym zw∏aszcza istotne w obszarach du˝ej koncentracji si∏ i Êrodków, czyli w miastach i ich zurbanizowanych otoczeniach.
Poni˝ej podj´to prób´ syntetycznego
zarysowania rzeczywistej treÊci i skali
problemu, acz skoncentrowano si´
w nim w zgodzie z tytu∏em pracy.

Podstawowe poj´cia i kwestie
identyfikacji problemu
1. Urbanistyczna dyrektywa funkcji miasta, syntetycznie sformu∏owana w Karcie Ateƒskiej – dokumencie IV Mi´dzynarodowego Kongresu Architektury
Nowoczesnej w Atenach w 1933 brzmi:
miasto = mieszkanie + praca + wypoczynek + us∏ugi komunalne + komunikacja.

Wspó∏zale˝noÊç tych czynników i poziomy ich jakoÊci funkcjonalnej decydujà o image miasta, w tym o jego atrakcyjnoÊci marketingowej dla mieszkaƒców, gospodarki i otoczenia, Wspó∏czesna rola sterowania tymi czynnikami zapewnienia miastu warunki trwa∏ego
(zrównowa˝onego) rozwoju, nak∏adana
jest na logistyk´ miejskà
2. Logistyka miejska w konwencji klasycznej (przemieszczeƒ w sieci ulicznej), to:
logiczne
porzàdkowanie czasowo•
-przestrzenne przep∏ywu zw∏aszcza
przez obszar centralny miasta i aglomeracji ró˝nych rodzajów i nat´˝eƒ strumieni ruchu samochodowego indywidualnego osobowego, dostawczego,
wywozowego i nierzadko równie˝ tranzytowego oraz Êrodków transportu
zbiorowego autobusowego i tramwajowego, w nielicznych przypadkach trolejbusowego, operujàcego na sieci ulicznej
• formu∏owanie za∏o˝eƒ dla optymalizacji systemu miasta pod kàtem planowania, sterowania i nadzorowania
wszelkich uwarunkowanych istotnie
ruchowo, przebiegajàcych w tym systemie procesów w wymiarze ekonomicznym, ekologicznym, technologicznym i socjalnym.
3. Logistyka miejska w konwencji systemowej, to
• logiczne kszta∏towanie globalne
urbanistycznej przestrzeni ekonomicznej cz∏owieka wraz z przestrzeganiem zasad minimalizacji nak∏adów
logistycznych w jej kompozycji i eksploatacji, znamionowane tym, i˝ jest
w istocie emanacjà logiczno-semantycznà ogólnej teorii systemu, determinujàcà zbiór elementów infrastruktury i suprastruktury miasta i wspó∏dzia∏ajàcego z nimi zurbanizowanego
otoczenia kulturowego oraz relacji logistycznych mi´dzy tymi elementami
i ich w∏aÊciwoÊciami fizycznymi i funkcjonalnymi, cz´sto wspó∏bie˝nych
i procesowo metalogistycznych lub nawet makrologistycznych
• strategiczne i operacyjne zarzàdzanie miastem jako systemem, z wszel-

kimi jego uwarunkowaniami wewn´trznymi i zewn´trznymi (najogólniej widocznymi w analizie SWOT),
w za∏o˝eniach i realizacji wiodàce do
optymalizacji efektów s∏u˝ebnej funkcji logistyki w rozwoju cywilizacyjnym
miasta i jego interaktywnego otoczenia a jednoczeÊnie dowodzàce, i˝ logistyka jest nadto stymulatorem dynamiki i jakoÊci tego rozwoju.
4. Logistyka miejska w konwencji ekologicznej, to
• odniesienie do przestrzeni urbanistycznej zasad i standardów logistyki
ekologicznej, czyli ekologistyki, stanowiàcej generalnie problem ekologizacji
zarzàdzania przestrzenià ekonomicznà
cz∏owieka, jej kompozycjà kulturowà na
miar´ potrzeb jakoÊci ˝ycia i infrastrukturalnà wed∏ug dyrektyw humanizacji
Êrodowiska bytu, nauki, pracy i rekreacji
• ekologistyka miejska oznaczajàca ekologizacj´ wszelkich procesów logistycznych
w zarzàdzaniu infrastrukturà i suprastrukturà miasta i wspó∏dzia∏ajàcego z nim
otoczenia, a wi´c szczególne postrzeganie i przestrzeganie w nich wymaganych
standardów ochrony Êrodowiska i bezpieczeƒstwa publicznego, przy zachowaniu po˝àdanych norm jakoÊci i ekonomii, rozumiana równie˝ jako metoda projektowania i realizacji zarzàdzania ∏aƒcuchem dostaw, respektujàca ekonomiczne
racje minimalizacji ucià˝liwoÊci ekologicznej oraz po˝àdane standardy ochrony Êrodowiska we wszelkich ogniwach
tego ∏aƒcucha, delimitowanych w∏aÊciwà
infrastrukturà i suprastrukturà.

Prawne regulacje zachowaƒ
proekologicznych w Êrodowisku
Dla zachowania bezpieczeƒstwa ekologicznego, wspó∏czesne spo∏eczeƒstwa
winny kierowaç si´ zasadà ekorozwoju,
okreÊlanego równie˝ jako rozwój zrównowa˝ony (trwa∏y). Poj´cie to sformu∏owa∏y Narody Zjednoczone w 1975 r.
a oznacza ono, i˝ spo∏eczeƒstwo:
• uznaje nadrz´dnoÊç wymogów ekolo-
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gicznych, których nie nale˝y zak∏ócaç
przez wzrost cywilizacji oraz rozwój
gospodarczy i kulturalny
• zdolne jest do samosterowania swoim
rozwojem w celu utrzymania homeostazy (zachowania optymalnych reakcji osobnik-Êrodowisko) i symbiozy
z przyrodà, a wi´c respektujàce
oszcz´dnà produkcj´ i konsumpcj´
• dba o przysz∏oÊciowe konsekwencje podejmowanych dzia∏aƒ, a wi´c tak˝e o potrzeby i zdrowie przysz∏ych pokoleƒ.
Jest nadto program Narodów Zjednoczonych, który zwie si´ OdpowiedzialnoÊç
i Troska (Responsible Care) [3]. Polska przystàpi∏a do tego programu w 1992 r.. W deklaracji programowej znalaz∏ si´ m. in.
taki zapis: Zrobi´ wszystko, by zmniejszyç
szkodliwy wp∏yw na Êrodowisko, chroniç inne stworzenia i uszanowaç pi´kno Ziemi.
Podstawowym adresatem tych s∏ów jest
ka˝dy wspó∏czesny cz∏owiek, którego filozofia ekspansywnego bytu winna
uwzgl´dniaç racjonalnà eksploatacj´ Êrodowiska i jego zasobów, czyli etycznà zasad´ zrównowa˝onego rozwoju.
Polskie Prawo ochrony Êrodowiska
okreÊla zasady ochrony Êrodowiska oraz
warunki korzystania z jego zasobów,
z uwzgl´dnieniem wymagaƒ zrównowa˝onego rozwoju, a w szczególnoÊci zasady ustalania warunków ochrony zasobów
Êrodowiska i wprowadzania doƒ substancji lub energii oraz kosztów korzystania
z niego [4]. Definiuje ono równie˝:
• Êrodowisko, jako ogó∏ elementów
przyrodniczych, w tym tak˝e przekszta∏conych w wyniku dzia∏alnoÊci
cz∏owieka, a w szczególnoÊci powierzchni´ ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierz´ta i roÊliny, krajobraz
oraz klimat
• ochron´ Êrodowiska, jako podj´cie
lub zaniechanie dzia∏aƒ, umo˝liwiajàce zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególnoÊci na:
• racjonalnym kszta∏towaniu Êrodowiska i gospodarowaniu zasobami Êrodowiska zgodnie z zasadà zrównowa˝onego rozwoju
• przeciwdzia∏aniu zanieczyszczeniom
• przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu w∏aÊciwego.
• równowag´ przyrodniczà, jako stan,
w którym na okreÊlonym obszarze istnieje równowaga we wzajemnym oddzia∏ywaniu: cz∏owieka, sk∏adników
przyrody ˝ywej i uk∏adu warunków siedliskowych tworzonych przez sk∏adniki przyrody nieo˝ywionej [4].
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Przedmiot diagnozy
ekologistycznej miasta
Podstawà diagnozy jest identyfikacja fizyczna i funkcjonalna nast´pujàcych
g∏ównych sk∏adników miasta, którymi sà:
• urzàdzenia infrastruktury technicznej:
sanitarnej, a tak˝e energetycznej,
transportowej i informacyjnej oraz dost´pnoÊç i stan dostarczanych przez
nie us∏ug publicznych
• wytwórcy zanieczyszczeƒ Êrodowiska:
cz∏owiek, zwierz´ta i roÊlinnoÊç, gospodarka, Êrodki techniczne transportu, przyroda nieorganiczna
• miejsca wytwarzania zanieczyszczeƒ:
dom (gospodarstwo domowe) i jego
otoczenie, obszary dzia∏alnoÊci gospodarczej i instytucji oraz ich otoczenie, przestrzeƒ publiczna osiedla
z terenami okolicznymi, w tym drogami, wodami itd.
• w∏aÊciwoÊci fizykochemiczne zanieczyszczeƒ: akustyczne, toksyczne, py∏owe oraz odpady sta∏e i ciek∏e
• pochodzenie zanieczyszczeƒ: pierwotne, wtórne
• zanieczyszczone oÊrodki geofizyczne:
powietrze, woda, ziemia
• zanieczyszczone Êrodowiska biofizyczne: cz∏owiek oraz Êwiat zwierzàt i roÊlin
• typ obszaru osiedleƒczego: miasto,
aglomeracja lub wieÊ, z wyró˝nieniem
funkcji dominujàcych, a wi´c rolnictwa, przemys∏u bàdê us∏ug
• normatywne i rzeczywiste wskaêniki
korzystania z us∏ug sanitarnych
• zarzàdzanie polityczne, administracyjne i gospodarcze w higienie komunalnej przy respektowaniu standardów
rozwoju cywilizacyjnego i uwarunkowaƒ Êrodowiskowych.
Przedmiotem diagnozy ekologistycznej miasta (aglomeracji) bywa ocena
wp∏ywu ka˝dego z tych sk∏adników i ich
oddzia∏ywaƒ synergicznych (dogodnych
lub niekorzystnych dla Êrodowiska ˝ywego i materialnego) zw∏aszcza na:
• jego klimat ekologiczny i stopieƒ przyzwolenia naƒ mieszkaƒców, gospodarki i administracji publicznej oraz akceptacji przez potencjalnych inwestorów
• warunki i jakoÊç implementacji czynnoÊci logistycznych dla ograniczenia
lub wr´cz likwidacji dolegliwoÊci negekologicznych o wymiarze psychofizycznym i finansowym
• poziom antropologistyki, czyli zwrócenia si´ we wszelkich inwestycjach
i us∏ugach infrastrukturalnych ku cz∏o-

wiekowi i jego miejscu w procesach logistycznych
• kompatybilnoÊç zarzàdzania miastem
z potrzebami cywilizacyjnymi spo∏eczeƒstwa obywatelskiego
• marketing logistyczny, w znacznej cz´Êci b´dàcy efektem wy˝ej wymienionych czynników.
Diagnoza jest fundamentem strategii
rozwoju miasta, stàd dla jej w∏aÊciwego
przygotowania winna nadto odpowiedzieç co najmniej na nast´pujàce pytania, zawierajàce w sobie równie˝ treÊci
ekologiczne:
• jakà wartoÊç dzia∏ania ma logistyka?
• co czyni logistyka?
• ile kosztuje logistyka?
• jak wysoki jest jej potencja∏ obni˝ania
kosztów?
• jakie sà s∏abe miejsca i gdzie wyst´pujà mo˝liwoÊci polepszeƒ?
• jakie nowe technologie, koncepcje
i za∏o˝enia b´dà rozwijane i stosowane w obszarze logistyki? [5].

Architektura przestrzeni miasta
i jej relacje ekologistyczne
Wed∏ug trójjedynej formu∏y wyra˝onej przez Witruwiusza w I. w. pne, architektura ma uwzgl´dniaç:
• dispositio, tj. techniczne rozwiàzanie
konstrukcyjne
• decor, tj. stosownoÊç i estetyk´ rozwiàzania
• ditributio, tj. ekonomiczne zastosowanie Êrodków konstrukcji [6].
Miasto jest przestrzenià wielorakiej
i obfitej komunikacji mi´dzy ludêmi
i obiektami, a podstawowà tego racjà
jest silna koncentracja w nim si∏ i Êrodków technicznych. W Polsce w 894 miastach mieszka 62,0% ludnoÊci kraju,
skoncentrowanej na zaledwie 6,6% jego
powierzchni. G´stoÊç zaludnienia miast
wynosi 1172 mieszkaƒców/km2 a wsi
prawie 51 mieszkaƒców/km2 przy Êredniej krajowej 124 mieszkaƒców/km2. G´stoÊç zaludnienia miast jest zatem 9,5krotnà wzgl´dem Êredniej krajowej i a˝
ponad 23-krotnà w stosunku do wsi. Te
proporcje rodzà okreÊlone problemy
ekologiczne, w tym zw∏aszcza w zakresie higieny sanitarnej i bezpieczeƒstwa
zdrowotnego. Standardy ekologiczne
nie sà jednak wprost wyk∏adnià tych proporcji, poniewa˝ miasta zawsze by∏y i sà
nadal lepiej wyposa˝one w infrastruktur´ sanitarnà, ni˝ tereny wiejskie. Ale
koncentracja przemys∏u, obiektów i w´-
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z∏ów transportowych, g´sta zabudowa
mieszkalna czy rozwój urbanistyczny nie
zawsze przestrzegajàcy zasad proekologicznej lokalizacji poszczególnych
stref u˝ytkowych, tak˝e w stosunku do
lokalnych warunków fizjograficznych
i meteorologicznych, to czynniki deprecjonujàce miasto pod wzgl´dem poprawnoÊci ekologistycznej.
Architektura miasta, to zbiór ró˝norakich w konstrukcji i funkcji obiektów
publicznych i prywatnych, rozmieszczonych wed∏ug historycznej ciàg∏oÊci rozwoju przestrzeni urbanistycznej lub tworzonych wizjà jej kompozytora. Architektura obiektu to cechy danego obiektu, które oddzia∏ywajà na stany psychiczne, wywo∏ujàc uczucia i nastroje, i przez
nie wp∏ywajà na zachowania si´, i na
dzia∏ania ludzi [8]. Klimat architektoniczny wspó∏czesnego miasta i dostosowywanie ulic do motoryzacji, doskonale
ukaza∏ przed prawie 70 laty Âwiatope∏k
Karpiƒski w wierszu „Fauna miasta”:

wysi∏ków o zachowanie czystoÊci i porzàdku analiz´ bud˝etów niektórych
wielkich miast europejskich z 1902 r.
w grupie wydatków na te potrzeby
w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca
rocznie. Ukazuje ona, i˝ przyjmujàc najwi´kszà kwot´ wydatkowanà w Birmingham (=41,9 franków) za 100, wskaêniki
wydatków wynosi∏y dla: Poznania 81, Liverpoolu 74, Berlina 68, Wroc∏awia 58,
Monachium 57, Pary˝a 50, Wiednia 39,
Londynu 36, Lwowa 35, Rygi 29, WarszaUlica i jej zmotoryzowany ruch stajà wy 20, i ¸odzi 4.
si´ dominantà architektury miasta.
A ruch, to nieod∏àczny atrybut logistyki. Ulica jako êród∏o i przestrzeƒ
Niestety przysparza on miastu i jego logistyce wielu ucià˝liwoÊci ekologicznych zanieczyszczeƒ
i to nie tylko akustycznych i toksycznych.
Ulica staje si´ coraz obszerniejszym miejUlica jest kr´gos∏upem miasta i stàd
scem generacji i transpozycji zaÊmieca- kondycja ekologiczna tej przestrzeni punia miasta, rzadko odnotowywanym blicznej ma istotne znaczenie dla spe∏w bilansie odpadów komunalnych.
niania przez nià wymaganych funkcji inWarto w tym miejscu przytoczyç histo- ˝ynierii logistycznej. W kategoriach
rycznà ju˝, ale przecie˝ znamiennà dla funkcjonalno-konstrukcyjnych, istotnych
Przedzieram si´ po kryjomu przez moje
miejskie godziny,
w szeÊciennej puszczy domów, wÊród mechanicznej zwierzyny.
Zwierzyna tratuje jezdni´ s∏onie na ko∏ach jadà.
W powietrzu ko∏uje gwiezdnie ptactwo reklam jak stado.
Tak w betonowych brzezinach, w geometrycznych borach,
Wartko nabrzmiewa godzina, która wystrzeli w motorach.
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ze wzgl´du na powstawanie i gromadzenie si´ zanieczyszczeƒ, kojarzy si´
ona przede wszystkim z:
• geometrià, a wi´c ca∏kowità szerokoÊcià oraz podzia∏em na poszczególne
elementy u˝ytkowe i ich szerokoÊci, do
których zalicza si´ jezdnie, chodniki,
pasy zieleni, zatoki przystankowe itp.
• konstrukcjà przekroju poprzecznego,
w tym jego wykszta∏ceniem i pochyleniem wraz z wysokoÊcià kraw´˝nika
oraz pod∏u˝nego, wa˝nego nie tylko
dla ergotechniki ruchu, ale np. z powodu koniecznoÊci opanowania sp∏ywu wód opadowych
• rodzajem i stanem fizycznym eksploatowanych nawierzchni
• architekturà, czyli wyposa˝eniem wn´trza ulicy, np. w drzewa, s∏upy oÊwietleniowe, reklamy, kioski, pojemniki
na Êmieci itd.
Podstawowym powodem spojrzenia
ekologistycznego na ulic´ jest to, i˝ masa powstajàcego w niej oraz nanoszonego przez ruch i warunki meteorologiczne zanieczyszczenia, stanowi do 40%
∏àcznej masy wytworzonych w mieÊcie
odpadów komunalnych.
Generalnie zanieczyszczenia nawierzchni ulic mo˝na podzieliç na:
• wytwarzane przez samo Êrodowisko
ulicy w sposób naturalny, m. in. przez
zu˝ycie jej tworzyw oraz kulturowy,
wynikajàcy z jej u˝ytkowania, g∏ównie przez ruch
• pochodzàce z otoczenia zewn´trznego ulicy, czyli imitowane przez nià, m.
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in. zanieczyszczenia wytwarzane przez
przemys∏.
Do zanieczyszczeƒ endogenicznych
naturalnych nale˝à zw∏aszcza: py∏y ze
Êcierania nawierzchni, Êcinane i wyrywane trawy, liÊcie drzew i krzewów, z∏amane i obcinane ga∏´zie oraz kurz uliczny. WÊród zanieczyszczeƒ endogenicznych kulturowych wyró˝niç nale˝y dwie
grupy, mianowicie:
• zwiàzane z ruchem i powstajàce w wyniku innego u˝ytkowania przestrzeni
ulicznej, którymi sà zw∏aszcza: py∏y ze
Êcierania ogumienia i mechanizmów
pojazdów, pozostawione (zgubione)
cz´Êci i wraki pojazdów, rozsypywane
materia∏y i przewo˝one przedmioty,
nanoszone b∏oto, piasek i sól stosowane zimà, wydobywane osady ze
Êcieków, zabite zwierz´ta, uszkodzone
znaki ruchowe, zabrudzenie pozostawione przez s∏u˝by sanitacyjne itd.
• nieruchome, takie jak resztki reklam
i plakatów, fekalia zwierzàt, odpady
targowiskowe i handlu ulicznego,
w tym gastronomii zewn´trznej, ulotki wyk∏adane i rozrzucane, sterty gruzu i ziemi po remontach, pryzmy dostarczanych materia∏ów opa∏owych itd.
Do zanieczyszczeƒ egzogenicznych
zaliczyç nale˝y przede wszystkim wszelkie osady emitowanych py∏ów przemys∏owych, energetycznych i transportowych oraz powstajàce w wyniku transpozycyjnych dzia∏aƒ wiatru (naniesienia
do Êrodowiska ulicy, w tym py∏u z erozji
gleb, rozpylanych nawozów, wypalanych

traw i Êciernisk) i wody (w tym zalewania zabrudzeniami kanalizacyjnymi i powodziowymi).
Warto zwróciç uwag´ na przykraw´˝nikowe gromadzenie si´ nieczystoÊci
ulicznych, a zatem tak˝e na potrzeb´
szczególnej troski o oczyszczanie tego
pasa jezdni. Ukszta∏towanie jej przekroju poprzecznego ze spadkiem ku kraw´˝nikowi i wytworzeniem przy nim
rynny odp∏ywowej wody deszczowej lub
stosowanej do zmywania nawierzchni,
sprzyja gromadzeniu si´ tam nieczystoÊci, zarówno tych wytwarzanych przez
Êrodowisko ulicy, jak i emitowanych do
niego z innych êróde∏. Prawie 80% nieczystoÊci ulicznych zalega pas szerokoÊci 15 cm przy kraw´˝niku, a ponad 95%
– pas do 1 m od kraw´˝nika.
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