
Szanowni Państwo, 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” swoją działalność rozpoczął w 1991 roku. Obecnie 
jesteśmy dobrze znaną i cenioną instytucją samorządową zrzeszającą osiem gmin, tj.: Gdynię, 
Kosakowo, Redę, Rumię, Sopot, Wejherowo (gmina miejska i wiejska), Szemud, o łącznej liczbie 
mieszkańców ok. 460 tysięcy. Związek wykonuje określone zadania publiczne w zastępstwie gmin 
i koordynuje ich działania. Otrzymaliśmy m.in. misję edukowania dzieci, młodzieży i dorosłych 
w zakresie lokalnej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Realizując te zadania oraz odpowiadając na zapotrzebowanie placówek oświatowych i nauczycieli, 
Związek zainicjował nowy projekt edukacyjny pt. „Szkoła/Przedszkole dla  środowiska”. Celem I edycji 
projektu zatytułowanej „O odpadach po nowemu” (prowadzonej od  października 2013r. do końca 
roku 2014) jest kształtowanie świadomości, wrażliwości, postaw i zachowań prośrodowiskowych 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Przedstawiamy Państwu pierwszy zeszyt ekologiczny z zaplanowanej serii wydawnictw 
wzbogacających projekt w kompendium wiedzy z zakresu gospodarki odpadami. Zeszyty 
ekologiczne z serii pt. „O odpadach po nowemu” to wydawnictwa multimedialne wraz 
z przewodnikiem metodyczno-dydaktycznym dla koordynatora działań ekologicznych 
w placówkach oświatowych z terenu gmin Związku. Ich niewątpliwą zaletą będzie możliwość 
modyfikowania treści oraz sposobów ich realizacji, w zależności od inicjatywy i pomysłowości 
nauczyciela. 

Zeszyt składa się z dwóch uzupełniających integralnych części, tj. z części wydanej:  
·  drukiem („przewodnik”) zawierający krótką prezentację treści zeszytu wraz ze wskazówkami  
metodycznymi i materiałami dydaktycznymi ułatwiającymi realizację wybranych zagadnień na 
zajęciach lekcyjnych bądź świetlicowych,
·  w zapisie cyfrowym (płyta CD)  pełen treści zeszyt oraz materiały dydaktyczne; wszystko   
usystematyzowane w 15 działach:

1. - 8.     Treść merytoryczna dot. danego zeszytu.

     9.     Wnioski.
   10.     Dobre praktyki.
   11.     Ciekawostki.
   12.     Materiały dydaktyczne. 
   13.     Prawo (tj. akty prawne).
   14.     Słowniczek.
   15.     Bibliografia.

W „Przewodniku” znajdą Państwo spis treści oraz krótkie wprowadzenie do działów 1. - 8., których 
całość zamieszczono w wersji elektronicznej na płycie CD. Aby ułatwić poszukiwanie danej treści, 
zamieszczamy w „Przewodniku” słowa kluczowe z danego rozdziału. Ponadto każdy rozdział od 1. do 
8. wzbogacamy o wskazówki metodyczne i materiały dydaktyczne (wersja poglądowa), które 
w sposób interaktywny można odnaleźć na załączonej płycie CD (wersja pełna). Wśród materiałów 
zamieszczamy m.in. prezentacje multimedialne, zdjęcia, wykresy, schematy, teksty źródłowe. 

W pierwszym zeszycie pt.  „Dlaczego zmieniono system w Polsce” pragniemy przedstawić Państwu 
podstawowe zagadnienia dot. historii gospodarki odpadami w Polsce i na świecie, rolę systemów 
w kontekście potrzeb człowieka i środowiska naturalnego, przyczynę zmian starego systemu 
gospodarki odpadami oraz celów nowych zmian w postępowaniu z odpadami.

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym przewodnikiem oraz korzystania z materiałów 
zamieszczonych na załączonej płycie. Naszym zamiarem jest, aby przewodnik był źródłem inspiracji 
w pracy nauczycieli. Mamy nadzieję, że zaproponowana forma ułatwi Państwu dostęp do żądanych 
treści, dodatkowo ułatwiając realizację wybranych  tematów poprzez wykorzystywanie gotowych 
materiałów dydaktycznych. Zachęcamy Państwa do wymiany doświadczeń i pomysłów na twórczą 
pracę w gronie pedagogicznym oraz do wspólnych  z uczniami i komunalnym Związkiem Gmin 
działań na rzecz najbliższego otoczenia.

 Z wyrazami szacunku 

Tadeusz Wiśniewski,
Przewodniczący Zarządu

 KZG “Dolina Redy i Chylonki”





1. Człowiek jako element przyrody

2. Czym jest system i dlaczego jest konieczny

3. Ochrona środowiska przed odpadami w kontekście gospodarki odpadami

4. Historia gospodarki odpadami na świecie

5. Jak było dotychczas w Polsce

6. Przyczyny zmian starego systemu gospodarki odpadami w Polsce

7. Cele Polityki Ekologicznej Państwa oraz Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej

8. Strategia Zrównoważonego Rozwoju

9. Wnioski
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SŁOWA KLUCZOWE:

1 przyroda 

2. krajobraz  

3. typy krajobrazu 

4. środowisko naturalne

5. antropopresja

W  t y m  r o z d z i a l e  d o w i e s z  s i ę  
w jaki sposób człowiek funkcjonuje 
w świecie przyrody, w jaki sposób 
definiuje swoje w niej miejsce. Również 
w ujęciu historycznym, gdzie koncepcje 
filozoficzne dot. zależności pomiędzy 
człowiekiem a przyrodą ulegały ciągłym 
z m i a n o m .  D z i a ł a n i a  c z ł o w i e k a  
zmieniają komponenty środowiska 
geogra f icznego p rzy rodn iczego 
i antropogenicznego (kulturowego). Te 
zmiany towarzyszą człowiekowi od 
zarania dziejów, ale dopiero początek 
wieku XIX przynosi zainteresowanie ludzi 
tym, co nazywa się krajobrazem 
i tym, jakie zmiany w tym krajobrazie 
zachodzą. Dlatego też w pełnym tekście 
na załączonej płycie CD znajdziesz 
informacje dotyczące krajobrazu i jego 
typów oraz wiadomości dotyczące 
zjawiska, jakim jest antropopresja. 

Wskazówki metodyczne:
1. Lekcja geografii - pojęcie krajobrazu 
i próby jego zdefiniowania.
2. Stworzenie prezentacji multimedialnej na temat definicji krajobrazu 
ze wskazaniem źródeł.
3. Lekcja biblioteczna - jak tworzyć zapis bibliograficzny w przypisach 
i bibliografii.

Wskazówki metodyczne:
1. Wykorzystanie tekstu do ćwiczeń odnoszących się do kluczowej 
kompetencji czytania ze zrozumieniem.
2. Lekcja dotycząca filozofii  do wykorzystania tekst ks. Z. Łepko 
(dostęp na płycie w zakładce….) 

KOMENTARZ 1

KOMENTARZ 2

Wskazówki metodyczne:
Przyroda - poszukiwanie w najbliższej okolicy przykładów podanych 
typów krajobrazu i wskazanie ich elementów przyrodniczych 
i antropologicznych.

KOMENTARZ 3

Wskazówki metodyczne:
1. Plastyka - praca plastyczna nt. zróżnicowania środowiska 
przyrodniczego.
2. Geografia - zróżnicowanie środowiska przyrodniczego.
3.Informatyka - poszukiwanie informacji nt. środowiska przyrodniczego 
i jego zróżnicowania

KOMENTARZ 4

1.CZŁOWIEK JAKO ELEMENT PRZYRODY

 ZAŁĄCZNIK 1 
Prezentacja PP pt. Dlaczego zmieniono system w Polsce?

 ZAŁĄCZNIK 2 
Rys. Nr 1
pt. „Środowisko geograficzne - krajobraz wielofunkcyjny”

Środowisko geograficzne
(geosfera, geosystem)

(Geographical mega-system)

Środowisko antropogeniczne
(społeczno - ekonomiczno - kulturowe)
Socio - cultural system (antropogenic)

Środowisko przyrodnicze
(naturalne)

System of nature (environment)

Elementy przyrody
nieożywionej
(abiotyczne)

abiotic components

Elementy przyrody
ożywionej
(biotyczne)

biotic components

Człowiek jako element
środowiska

Human as a part of 
the geosystem

Człowiek jako kreator
zagospodarowania 

środowiska
Human as a creator of 

social organization

litosfera

epigeosfera

pedosfera

atmosfera

hydrosfera

biosfera socjosfera

noosfera

technosfera

kulturosfera

Wizualizacja bogactw i jakości
środowiska fizycznego

visual resourcez and quality of nature

kriosfera

Wizualizacja bogactw i jakości
środowiska społeczno - kulturowego

visual resourcez and quality of socio - culture

Krajobraz
pierwotny

primeval landscape

Krajobraz
naturalny

natural landscape

Krajobraz
kulturowy

cultural landscape

Krajobraz
zdewastowany

devastated landscape

Krajobraz wielofunkcyjny

Multifunctionallandscape

* Załącznik 1. 
Prezentacja PP pt. Dlaczego zmieniono 

system w Polsce?

* Załącznik 2. 
Rysunek pt. „Środowisko geograficzne  

krajobraz wielofunkcyjny”

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
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SŁOWA KLUCZOWE:

1. system 

2. zrównoważony rozwój  

3. ochrona środowiska

2. CZYM JEST SYSTEM I DLACZEGO JEST 
KONIECZNY? POTRZEBY CZŁOWIEKA 

I ŚRODOWISKA NATURALNEGO

W rozdziale znajdziesz informacje dot. 
szeroko rozumianego słowa „system”. 
W głównej mierze tekst skupia się na roli 
systemu, który ułatwia człowiekowi 
codzienną egzystencję. Ponad wszelką 
wątpliwość ludzie dążą do wygody, 
a system właśnie daje nam narzędzia, 
które w dążeniach do niej (wygody) są 
nam potrzebne.
Rozdział podejmuje także wstępnie 
zagadnienie zrównoważonego rozwoju, 
który jest wynikiem zaspokajania 
potrzeb. Potrzeby człowieka nie mogą 
być realizowane w oderwaniu od potrzeb 
środowiska naturalnego, zatem działania 
dla zrównoważonego rozwoju to 
ró w n o r z ę d n e  t r a k t o w a n i e  r a c j i  
społecznych, gospodarczych oraz 
ekologicznych.

Wskazówki metodyczne:
1. WOS - pojęcie systemu i człowieka w systemie społecznym.
2. Godzina wychowawcza - pogadanka nt. życia człowieka 
w zorganizowanym społeczeństwie; zasady (systemy) określające 
sposób funkcjonowania jednostki w określonej zbiorowości ludzkiej.

KOMENTARZ 5

KOMENTARZ 6

Wskazówki metodyczne:
1. Biologia, geografia, WOS - lekcja poświęcona zrównoważonemu 
rozwojowi.
2. Nauczanie zintegrowane - ćwiczenia: jak korzystać ze środowiska 
naturalnego nie niszcząc go i chroniąc?
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3. OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED 
ODPADAMI W KONTEKŚCIE GOSPODARKI 

ODPADAMI

Rozdział omawia korzyści ekologiczne 
i  e k o n o m i c z n e  w y n i k a j ą c e  
Z funkcjonowania zorganizowanej 
gospodarki odpadami. Dowiesz się, kto 
jest bezpośrednio odpowiedzialny za 
prawidłowe gospodarowanie odpadami 
oraz znajdziesz podstawowe definicje 
z danego zakresu. Poznasz także środek 
prawny w postaci tzw. opłaty za 
gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Załącznik 3. 
Prezentacja PP pt. „Gospodarka 

odpadami komunalnymi”

Załącznik 4. 
Prezentacja PP pt. „Odpady -  

podstawowe definicje”. 

Załącznik 5. 
Prezentacja PP pt. „Opłata za 

gospodarcze korzystanie ze środowiska”

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

SŁOWA KLUCZOWE:

1. odpady  

2. odpady komunalne 

3. gospodarka odpadami

4. recykling

5. opłata za korzystanie ze
środowiska

 ZAŁĄCZNIK 3 
Prezentacja nr 2. Gospodarka odpadami komunalnymi

 ZAŁĄCZNIK 4 
Prezentacja nr 3. Odpady - podstawowe definicje

 ZAŁĄCZNIK 5 
Prezentacja nr 4. Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 

Odpady def. (ustawa z dn.14.12.2012r. 
o odpadach : Dz. U. z dn. 08.01.20013r., poz. 21):
każda substancja lub przedmiot, których ich posiadacz pozbywa się, 
zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia jest zobowiązany.

KOMENTARZ 7

Odpady komunalne  zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dn. 
dn.14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z dn. 08.01.20013r., poz. 21, to 
odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające 
odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców 
odpadów, które ze względu na charakter lub skład są podobne do 
odpadów powstających z gospodarstwach domowych.   

KOMENTARZ 8

Istota zorganizowanej gospodarki odpadami:
     zespół zintegrowanych działań na rzecz czystości i porządku,      
     właściwe gromadzenie, selekcja, transport, utylizacja i zbyt 
     odpadów:
a) komunalnych, 
b) użytkowych, 
c) przemysłowych,   
     zgodnie z normami: 
a) organizacyjnymi, 
b) prawnymi, 
c) sanitarnymi. 

KOMENTARZ 9
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4. HISTORIA GOSPODARKI ODPADAMI NA 
ŚWIECIE

Rozdział w znacznej mierze skupia się na 
historii gospodarki odpadami, która 
nieodłącznie związana jest z historią 
rozwoju społeczeństw. Poznasz więc 
historię świata nieco z innej strony, 
w z b o g a c a j ą c  s w o j ą  w i e d z ę  
o liczne ciekawostki od czasów prehistorii 
do wieku XX. 

Załącznik 6. 
Rycina pt.: “Edykt Stanisława Augusta”

Załącznik 7. 
Rycina pt.: “Obwieszczenie: Kraków 1867” 

Załącznik 8. 
Fotografia pt.: “Spalarnia odpadów 

komunalnych w Danii 1903”

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

SŁOWA KLUCZOWE:

1. odpady  

2. odpady a prehistoria

3. odpady a starożytność

4. odpady a średniowiecze

5. odpady a renesans

6. odpady a oświecenie

7. odpady a wiek XIX i XX

Wskazówki metodyczne:
1. Historia - lekcja dotycząca postępowania z odpadami na 
przestrzeni dziejów.
2. Biologia, przyroda - lekcja odnosząca się do epidemiologii 
w kontekście odpadów.

KOMENTARZ 10

Wskazówki metodyczne:
Język polski - poznanie mitu o dwunastu pracach Heraklesa.

KOMENTARZ 11

 ZAŁĄCZNIK 6 
Rycina nr 1. Edykt St. Augusta z 1777r.

 ZAŁĄCZNIK 7 
Rycina nr 2. Obwieszczenie. Kraków 1867r.

 ZAŁĄCZNIK 8 
Foto. nr 1. Spalarnia odpadów komunalnych w Danii 
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5. JAK BYŁO DOTYCHCZAS W POLSCE

W niniejszym rozdziale zobaczysz zmiany 
jakie zaszły w Polsce w zakresie 
gospodarki odpadami, zarówno w ujęciu 
historycznym, jak i systemowym. Poznasz 
zasady funkcjonowania systemu 
g o s p o d a r k i  o d p a d a m i ,  k t ó r y  
obowiązywał w naszym kraju do roku 
2011, a także jego wady.

Załącznik 9. 
Fotografia pt.: “Spalarnia odpadów na 

poznańskim Szelągu 1927,

Załącznik 10. 
Fotografia pt.: Śmieciarka wyładowująca 

śmieci 1926, 

Załącznik 11. 
Prezentacja PP pt.: “Komunalny Związek 

Gmin “Dolina Redy i Chylonki”

Załącznik 12
Rysunek pt.: “Stary system 

gospodarowania odpadami”

Załącznik 13
Rysunek pt.: “Zagospodarowanie 

odpadów w Europie”

Załącznik 14
Rysunek pt.: “Ilość wytworzonych i 

zebranych odpadów komunalnych 2005-
2011”.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

SŁOWA KLUCZOWE:
1. gospodarka odpadami w Polsce do 

roku 2011
  

2. polskie przepisy prawne w zakresie 
gospodarki odpadami

 ZAŁĄCZNIK 10 
Foto. nr 3. “Śmieciarka wyładowująca 
śmieci 1926 r.”

 ZAŁĄCZNIK 11 
Prezentacja nr 5. Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki

 ZAŁĄCZNIK 12 
Rys. nr 2. Stary system gospodarki 
odpadam komunalnymi            
(obowiązujący do 30.06.2013r.)

 ZAŁĄCZNIK 13 
Rys. nr 3. Zagospodarowanie odpadów 
w Europie.

 ZAŁĄCZNIK 14 
Rys. nr 4. Ilość wytworzonych odpadów 
komunalnych, zebranych jako 
zmieszane oraz selektywnie w latach 
2005-2011

Foto. nr 2. Spalarnia śmieci na 
poznańskim Szelągu

ZAŁĄCZNIK 9
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6. PRZYCZYNY ZMIAN STAREGO SYSTEMU 
GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE

Rozdz ia ł  p r zeds tawia  za łożen ia  
współczesnego modelu gospodarki 
odpadami w Polsce. Dowiesz się, jakie 
były podstawy prawne, które nadały 
ostateczny kształt temu modelowi, 
i dlaczego należało je wprowadzić.

Załącznik 15. 
Ulotka pt.: “Dlaczego zmieniono system 

gospodarki odpadami w Polsce?”

Załącznik 16. 
Rysunek pt.: “Nowy system gospodarki 

odpadami w Polsce”

Załącznik 17. 
Prezentacja PP pt.: “Działania 

dostosowawcze w obszarze Środowisko”

Załącznik 18
Tabela pt.: “Poziomy recyklingu i odzysku”

Załącznik 19
Prezentacja PP pt.: “Prawo unijne jako 

źródło zmian systemu gospodarki 
odpadami w Polsce”

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

SŁOWA KLUCZOWE:

1. Unia Europejska  

2. dyrektywy 

3. nowy system gospodarki odpadami 
w Polsce

 ZAŁĄCZNIK 16 
Rys.nr 5. Nowy system gospodarowania 
odpadami komunalnymi w Polsce 
(obowiązuje od 1.07.2013 r.)

 ZAŁĄCZNIK 17 
Prezentacja nr 6. Działania dostosowawcze w obszarze “środowisko”.

 ZAŁĄCZNIK 18 
Tab. Nr 1. Poziomy recyklingu i odzysku. 
Odpady surowcowe, budowlane
i rozbiórkowe

 ZAŁĄCZNIK 19 
Prezentacja nr 7. Prawo UE jako źródło zmian systemu gospodarki 
odpadami w Polsce.

Ulotka informacyjna nr 1. Dlaczego zmieniono system gospodarki 
odpadami w Polsce?

ZAŁĄCZNIK 15
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7. CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ 
PAŃSTWA ORAZ NARODOWEJ STRATEGII 

EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  

Wiedza o środowisku, jego ochronie 
i zagrożeniach powinna być łączona 
z kształtowaniem postaw, które wiążą się 
z wrażliwością i szacunkiem dla 
środowiska naturalnego oraz dążeniem 
do kontaktu z nim w sposób racjonalny. 
W danym rozdziale poznasz podstawowe 
cele i założenia polityki ekologicznej 
naszego państwa oraz dowiesz się jakie 
dokumenty zawierają te zapisy. 

Załącznik 20 
Prezentacja PP pt.: “Polityka Ekologiczna 

Państwa”

Załącznik 21 
Prezentacja PP pt.: “Przez edukację do 
zrównoważonego rozwoju - Narodowa 

Strategia Edukacji Ekologicznej”

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

SŁOWA KLUCZOWE:

1. polityka

2. strategia

3. edukacja ekologiczna

 ZAŁĄCZNIK 20 
Prezentacja nr 8. Polityka Ekologiczna Państwa.

 ZAŁĄCZNIK 21 
Prezentacja nr 9. Przez edukację do zrównoważonego rozwoju - 
Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej.
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8. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU

Rozdział poświęcony jest zagadnieniu 
zrównoważonego rozwoju (ZR). Myli się 
ten, kto uważa że ZR odnosi się jedynie 
do ochrony środowiska. Działania dla ZR, 
czyli równorzędne traktowanie racji 
społecznych, gospodarczych oraz 
ekologicznych, przekładają się na 
porządek i przyjazne stosunki między 
ludźmi  o raz  porządek i  spokój  
wewnętrzny poszczególnych państw, a w 
d a l s z y c h  s k u t k a c h  n a  p o k ó j  
międzynarodowy. Poznasz instrumenty 
wdrażania ZR, w tym edukację na 
wszystkich dostępnych poziomach. 

Załącznik 22 
Prezentacja PP pt.: “Strategia 

Zrównoważonego Rozwoju”

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

SŁOWA KLUCZOWE:

1. Zrównoważony rozwój (ZR)

2. instrument wdrażania 

 ZAŁĄCZNIK 22 
Prezentacja nr 10. Strategia Zrównoważonego Rozwoju
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Scenariusz nr 1. Projekt „Szkoła dla Środowiska”  
panel dyskusyjny, ćwiczenia, wnioski.

Wydawnictwo z cyklu „Pan Tadeusz i sąsiad” 
pt. „Region zwany Eko Doliną”

ZAŁĄCZNIK 23

ZAŁĄCZNIK 24

9. WNIOSKI

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw zmieniła 
w sposób zasadniczy model gospodarowania odpadami 
komunalnymi w Polsce. Nowy system przekazuje gminom 
pe łne  w ładz two nad odpadami  komuna lnymi .  
Odpowiedzialność za właściwą organizację oraz zarządzanie 
gospodarką odpadami komunalnymi ustawa powierza 
w głównej mierze samorządom gminnym. Stawia ona również 
poszczególne samorządy przed koniecznością współpracy 
między sobą w zakresie prowadzenia wspólnej gospodarki 
odpadami w ramach tzw. regionów gospodarki odpadami 
(RGO). 

Samorząd, który zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 
odpowiada za wszystko to, co służy społeczności lokalnej, 
przejmuje na siebie również obowiązek odbierania 
i  zagospodarowania odpadów komunalnych.  Na 
przygotowanie nowego systemu, gminy otrzymały 18 miesięcy. 
Od 1 lipca 2013 roku rozpoczął się okres funkcjonowania 
nowych zasad w gospodarce odpadami komunalnymi 
w Polsce. 
W zależności od decyzj i ,  zarządzanie systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie, 
gmina może prowadzić:

 - samodzielnie,
- poprzez spółkę będącą własnością
  gminy,
- poprzez celowy związek gmin,
  w oparciu o porozumienie
  międzygminne.

Głównym celem reorganizacji systemu gospodarki odpadami 
była konieczność osiągnięcia wymaganych poziomów 
recyklingu i odzysku odpadów. Poza samym efektem 
ekologicznym wprowadzanych zmian, bardzo ważna jest 
cena jego uzyskania.

Polsce grożą znaczące konsekwencje finansowe w przypadku 
gdy nie uda się stworzyć sprawnie działających systemów 
selektywnej zbiórki i właściwego zagospodarowania odpadów 
komunalnych, tj. systemów które nie będą ograniczały się 
jedynie do transportu i składowania odpadów. Dotychczas 
funkcjonujące rozwiązania nie były efektywne i nie spełniały 
wymogów UE, do których Polska zobowiązała się już w 2004 
roku.  

Nowe rozwiązania uwzględniać mają lokalne uwarunkowania, 
efektywność podejmowanych działań oraz koszty ich 
realizacji. Wzorowane są na sprawdzonych w wielu krajów Unii 
Europejskiej doświadczeniach, gdzie to właśnie samorządy 
lokalne odpowiedzialne są za tworzenie, utrzymanie i rozwój 
lokalnej gospodarki odpadami komunalnymi. 

Zadaniem nowej gospodarki odpadami w Polsce jest:

- uszczelnienie systemu (poprzez objęcie zorganizowanym 
systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich 
mieszkańców),

- zintensyfikowanie selektywnego zbierania odpadów,

- znaczne ograniczenie składowania odpadów zwłaszcza 
ulegających biodegradacji poprzez zwiększenie stopnia 
przerobu odpadów , w nowoczesnych instalacjach
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- istotne zmniejszenie zagrożeń dla środowiska.

Dlaczego należało zmienić stary system gospodarowania 
odpadami komunalnymi:

- system odbierania odpadów komunalnych nie obejmował 
wszystkich mieszkańców gmin, w tym szczególnie problem 
ten występował na terenach  wiejskich,

- nie osiągano odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu 
poszczególnych rodzajów odpadów,

- nie zmniejszała się ilość odpadów ulegających 
biodegradacji, które były kierowane na składowiska,

- gmina miała utrudnione możliwości monitorowania sposobu 
postępowania z odpadami komunalnymi przez właścicieli 
nieruchomości i przedsiębiorców, o czym świadczą m.in. 
liczne nielegalne wysypiska odpadów,

- pomimo ustawowego obowiązku, postępowanie 
z odebranymi odpadami komunalnymi przez firmy 
wywozowe nie było prowadzone zgodnie z obowiązującą 
hierarchią postępowania  z odpadami,

- system nie stymulował konieczności budowy nowych 
instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania zmieszanych 
odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie.



                                                                   
PEŁNĄ TREŚĆ ZESZYTU 

ZNAJDĄ PAŃSTWO NA ZAŁĄCZONEJ PŁYCIE CD, W TYM : 

10. Dobre praktyki

11. Ciekawostki

12. Materiały dydaktyczne, 

13. Prawo (tj. Akty prawne)

14. Słowniczek, 

15. Bibliografia 

1. Człowiek jako element przyrody

2. Czym jest system i dlaczego jest konieczny

3. Ochrona środowiska przed odpadami w kontekście gospodarki odpadami

4. Historia gospodarki odpadami na świecie

5. Jak było dotychczas w Polsce

6. Przyczyny zmian starego systemu gospodarki odpadami w Polsce

7. Cele Polityki Ekologicznej Państwa oraz Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej

8. Strategia Zrównoważonego Rozwoju

9. Wnioski

Systemy gospodarki odpadami w wybranych krajach unii europejskiej oraz krajach stowarzyszonych:
- system gospodarowanie odpadami w Szwajcarii,
- system gospodarowania odpadami w Szwecji,
- system gospodarowania odpadami w Wielkiej Brytanii,
- system gospodarowania odpadami w Niemczech,
- system gospodarowania odpadami w Austrii.

- piramida kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi,
- najczystsze miasto w czasach antycznych,
- pierwsze wysypiska śmieci,
- starożytne miasta budowane na śmieciach,
- najczystsze polskie miasto w średniowieczu,
- śmierdzące miasta XIX wieku w literaturze,
- czynniki wpływające na stan sanitarny miast w przeszłości,
- pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo oczyszczania miasta,
- pierwsza w Polsce spalarnia odpadów,
- pierwsze w świecie centrum recyklingu,
- pierwsze w Polsce pole golfowe na wysypisku śmieci.

- prawo Unii Europejskiej,
- prawo krajowe
- dokumenty strategiczne.
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