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Gospodarowanie odpadami w Polsce
bioru odpadów oraz selektywnym ich
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zbiorem, ograniczenie do 2014 roku licz
by składowisk do 200 oraz stały procen
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towy wzrost recyklingu. Za najbardziej
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• termicznego przekształcania odpadów
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Europejskiej zawartymi w dyrektywach:
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Wojewódzkie plany gospodarowania
odpadami (WPGO) przewidują łącznie bu

dów. Pierwsza z nich określa hierarchię

Polska jako członek UE musi do
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metod postępowania z odpadami, uzna

stosowywać swe przepisy wewnętrzne

ni i zakładów fermentacji, 28-30 zakładów

jąc za najbardziej pożądane zapobieganie

do

dyrektyw unijnych. Dlatego nasza

MBT oraz 27 sortowni. W przypadku kosz

ich powstawaniu. Następne w kolejności

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia

townych instalacji ZTPOK postanowiono

jest ich przygotowywanie do ponownego

2012 roku jest oparta na dyrektywie

na początek utworzyć 6 obiektów tego typu

użycia bądź poddawanie recyclingowi,

2008/98/WE i nakłada na wszystkie

(w Krakowie, Koninie, Poznaniu, Bydgosz

a ewentualnie tez odzyskiwanie zawartej

wytwarzające
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gospodarowania nimi zgodnie z planami

Najmniej korzystne jest z tego punktu wi
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dzenia unieszkodliwianie odpadów przez

Radę Ministrów, a w regionach - przez
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jednostki samorządu terytorialnego. Sa
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kodliwiania i odzysku odpadów, czyli:

możliwości selektywny) od wszystkich
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• do 2020 roku ponowne wykorzysta
nie lub recycling co najmniej 50%
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• wysypiska istniejące (stan na koniec roku)
• wysypiska zlikwidowane w ciągu roku

składowiskową, nakazuje w terminie do

niczenie do 2020 roku ilości składo

16 lipca 2016 roku zredukować ilość
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odpadów komunalnych ulegających bio
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degradacji na składowiskach do 35% ogól
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nej ich masy wytworzonej w 1995 roku

w 1995 roku, co oznacza konieczność
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rozwoju nowocześniejszych metod go
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dzona w kwietniu 2010 roku kontrola

recykling 14,1%
biologiczne unieszkodliwianie 6,7%
przekształcanie termiczne 1,0%
składowanie 78,2%
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