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sTReszczenie
Niniejsza praca powstała na podstawie fachowej literatury na temat gospodarowania odpadami komunalnymi. Jej celem było zwrócenie uwagi na fakt, ja-
kie zagrożenia dla nas oraz dla naszego środowiska stanowią odpady komunalne. Problem jest szczególnie istotny ze względu na skalę oraz powszechność 
zjawiska. W pracy wyjaśniono podstawowe zagadnienia odpadów komunalnych jako źródła zakażenia, niewłaściwe sposoby ich klasyfikowania, segregacji, 
gromadzenia, jak również warunki i metody ich unieszkodliwiania. Stawianie wymagań w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi wynika z po-
trzeby przeciwdziałania zagrożeniom, jakie niosą, oraz zapewnienia skuteczności unieszkodliwiania tych odpadów każdą stosowaną metodą.

Słowa kluczowe: odpady komunalne, źródło zakażenia, środowisko, cywilizacja.

absTRacT
This work is based on professional literature of the resource management of municipal waste. Its purpose was to draw attention to the fact that a threat to 
us and to our environment are a waste. The problem is particularly significant because of the scale and universality of the phenomenon. The work explains 
the basics of municipal waste as a source of infection, improper methods of classification, segregation, collection, as well as the conditions and methods 
for their disposal. Placing requirements on the treatment of municipal waste arises from the need to counteract against the threats posed and to ensure 
the effectiveness of the disposal of such waste every method used.

Keywords: municipal waste, source of infection, environment, civilization.

Wstęp
W ostatnim czasie, kiedy to zaczęła obowiązywać w Polsce 
ustawa dotycząca odpadów komunalnych i ich segregacji, 
zaczęło zyskiwać na tym środowisko. Ustawa z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach zwiększyła odpowiedzialność 
wytwórców odpadów komunalnych za ich odpowiednie 
utylizowanie. Ale czy wszyscy postępują zgodnie z przepi-
sami? To pytanie budzi wiele kontrowersji. Problem odpa-
dów powstających w naszym kraju jest szczególnie istotny 
ze względu na skalę oraz powszechność występowania. 

Nadrzędnym aktem prawnym w Polsce jest Usta-
wa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, która definiuje 
odpady jako odpady powstające w gospodarstwach do-
mowych, z ominięciem samochodów wycofanych z eks-
ploatacji, jak również odpady niezawierające odpadów 
niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców od-
padów, jakie ze względu na swój skład lub charakter są 
podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 
domowych [1]. 

Ustawa wprowadza reguły, zgodnie z którymi powin-
no się w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu 
odpadów komunalnych, następnie zapobiegać lub poddać 
odpady komunalne odzyskowi, jeśli to niemożliwe – pod-
dać unieszkodliwieniu [2]. 

Pojęcie odpadów komunalnych
Ustawa nakłada obowiązek poddawania odpadów komu-
nalnych procesom przekształcania chemicznego, fizyczne-
go lub biologicznego, jak również segregacji, zanim trafią 
na składowisko śmieci. Ma to na celu zapobiec dużej ob-
jętości i ilości składowanych odpadów, jak również ograni-
czyć zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi i środowiska.

Ilość oraz skład morfologiczny odpadów komunalnych 
w dużym stopniu uzależnione są od miejsca ich powstawa-
nia. Ilość odpadów komunalnych zebranych w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca uzależniona jest w dużym stopniu 
od kondycji ekonomicznej poszczególnych województw 
w kraju. Na przestrzeni kilku ostatnich lat zaobserwowano 
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ustabilizowanie się ilości zbieranych odpadów, co jest spo-
wodowane wieloma czynnikami.

Z jednej strony może to być związane z kryzysem 
ekonomiczno-finansowym, z masową emigracją, niewła-
ściwymi praktykami gospodarowania odpadami komunal-
nymi, jak również z efektem świadomie podejmowanych 
działań mających na celu zapobieganie powstawaniu od-
padów. Należy do nich między innymi zwiększenie opłat 
za składowanie odpadów, co spowodowało podniesienie 
opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, a w konsekwencji bardziej proekologiczne 
zachowania konsumentów.

W 2012 roku w Polsce zebranych zostało 9 580,9 tys. 
ton odpadów komunalnych (w porównaniu z 2011 rokiem 
spadek o 2,5%). Spadła ilość odpadów wytworzonych – 
w 2012 roku było to 12 084,5 tys. ton, podczas gdy w roku 
poprzednim 12 128,8 tys. ton. Najwięcej odpadów komu-
nalnych (w tys. ton) zebrano w województwach: 

– mazowieckim (1376,1), 
– śląskim (1351,4), 
– wielkopolskim (933,9), 
– dolnośląskim (902,4), 
podczas gdy najmniej w województwach: 
– świętokrzyskim (181,4), 
– podlaskim (241,9), 
– opolskim (247,0), 
– lubuskim (304,1). 

W 2012 roku 59,5% odpadów komunalnych zostało 
zebranych przez prywatne firmy oczyszczania (59,7% 
w 2011 r.), a 40,5% przez przedsiębiorstwa z sektora pu-
blicznego (40,3% w 2011 r.). W 2012 roku na mieszkańca 
Polski przypadało około 314 kg wytworzonych odpadów 
komunalnych, natomiast ilość zebranych odpadów komu-
nalnych przypadająca na mieszkańca kształtowała się na 
poziomie około 249 kg [3].

Rycina 1. Odpady komunalne zebrane w poszczególnych województwach w Polsce w 2012 roku 
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Odpady komunalne powstające w placówkach 
służby zdrowia
Problematykę przedstawiono w tabeli 1.

System gospodarowania odpadami 
komunalnymi
Pod pojęciem gospodarowania odpadami rozumie się 
zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów w połącze-
niu z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również 
późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania 
odpadów lub postępowanie pośrednika w obrocie odpa-
dami. Ujednoliceniem porządków prawnych unijnych, jak 
również krajowych w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi, według których na polskie składowiska tra-
fia od 95 do 97% wytworzonych odpadów komunalnych, 
było ogłoszenie Ustawy z dnia 25 lipca 2011 roku o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
innych ustaw [5].

Na podstawie obowiązującej od 1 lipca 2013 roku no-
welizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach zmieniają się dotychczasowe zasady gospodarki 
odpadami komunalnymi. Ustawa szeroko rozumie gospo-
darowanie odpadami, obejmuje tym pojęciem zbieranie, 
transport, odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów [6]
(Ryciny 2 i 3).

Głównym adresatem obowiązku właściwego gospo-
darowania odpadami jest ich posiadacz – według ustawy 
każdy, kto faktycznie je wytwarza. W rozumieniu ustawy 
natomiast wytwórcą odpadów jest każdy podmiot, któ-
rego bytowanie lub działalność powoduje powstanie od-
padów [7]. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy 

właściciel nieruchomości musi mieć podpisaną umowę na 
odbieranie odpadów komunalnych z terenu jego nieru-
chomości. W zezwoleniu są określone miejsca odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zgodnie z pla-
nem gospodarki odpadami w województwie. 

Odbierającym odpady może być gminna jednostka 
organizacyjna, która jest zwolniona z obowiązku uzyski-
wania ww. zezwolenia, która musi spełniać wymagania 
określone dla przedsiębiorców w tym zakresie. Podmioty 
działające na terenie danej gminy mają obowiązek prze-
kazywania władzom informacji o zawartych umowach 
z właścicielami nieruchomości. Ewidencję tych umów 
prowadzą gminy. W przypadku gdy właściciel nie podpi-
sał umowy z odbierającym, gmina dokonuje tzw. wyko-
nania zastępczego (obciąża go opłatą nałożoną w drodze 
decyzji i organizuje odbieranie odpadów komunalnych od 
tego właściciela, a opłata jest przekazywana do budżetu 
gminy). 

Podmioty są obowiązane do przekazywania władzom 
gminy sprawozdań dotyczących gospodarowania odpa-
dami komunalnymi. Jeżeli na terenie gminy nie działają 
przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od wła-
ścicieli nieruchomości, gmina musi zorganizować system 
zbierania odpadów komunalnych dla wszystkich miesz-
kańców gminy. Odpady komunalne powinny być zbierane 
i odbierane w sposób selektywny, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w regulaminie utrzymania porządku oraz czy-
stości na terenie gminy (który jest aktem prawa miejsco-
wego) uchwalonym przez radę gminy [8]. 

Zmieszane odpady komunalne odbierane od właścicieli 
nieruchomości są transportowane do instalacji zagospo-

Tabela 1. Charakterystyka odpadów komunalnych, miejsce powstawania i unieszkodliwiania. Źródło: opracowanie własne na podstawie 
www.pis.msw.gov.pl (dostęp: 7.06.2015)

Grupa Kategoria Charakterystyka Główne miejsce 
powstawania

Metoda unieszkodliwiania/ 
postępowania

odpady  
o charakterze 
komunalnym

odpady komunalne

– biurowe odpady
– opakowaniowe materiały
– odpady z kuchni
– odpady ogrodowe, zmiotki uliczne, 
komunalne odpady
– wielkogabarytowe odpady
– nieskażone materiały, stosowane  
w leczeniu, np. ampułki po iniekcjach, 
butle po płynach infuzyjnych, 
nieskażone prześcieradła oraz ręczniki 
jednorazowe
– wyjałowione odpady grupy B, kat. 2
– prześcieradła i wydaliny zwierzęce

– w administracji
– w kuchni
– w poczekalni
– odpady z korytarzy
– w świetlicy
– teren przyszpitalny
– w laboratorium
– w szpitalu

– recykling
– odzysk
– powtórne użycie
– składowanie
– kompostowanie

surowce wtórne szkło, papier, metale, tekstylia, 
tworzywa

recykling
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darowania odpadów komunalnych. Wszystkie wojewódz-
twa posiadają wojewódzkie plany gospodarki odpadami; 
w ramach tych planów zostały wyznaczone 123 regiony 
gospodarki odpadami komunalnymi. Dla regionów go-
spodarki odpadami obejmujących co najmniej 300 tysięcy 
mieszkańców jako preferowaną metodę zagospodarowa-

nia zmieszanych odpadów komunalnych założono prze-
kształcanie termiczne [9]. 

Producent odpadów zobowiązany jest do gospodaro-
wania wytworzonymi przez siebie odpadami. Posiadacz 
lub wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiąz-
ku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, 

Rysunek nr 1. Podział  odpadów pochodzących z podmiotów leczniczych 

 

 
 

 
Źródło: http://www.rynekzdrowia.pl/Pliki/111746.html ( dostęp: 06 czerwca 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rycina 2. Podział  odpadów pochodzących z podmiotów leczniczych. Źródło: http://www.rynekzdrowia.pl/Pliki/111746.html (dostęp: 
6.06.2015)

Wykres nr 1. Gospodarka odpadów w podmiotach leczniczych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.fwie.eco.pl/publikacje medyczne (dostęp:01 maja 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odpady komunalne 71,0%

odpad medyczny 17,5%

odpad produkowany przez
pacjenta 8,5%

odpady niebezpieczne 2,0%

baterie  0,4%

odpad radioaktywny 0,3%

Rycina 3. Gospodarka odpadów w podmiotach leczniczych
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które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów albo ze-
zwolenie na przetwarzanie odpadów lub wpis do rejestru 
w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 – chyba 
że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpi-
su do rejestru [10]. W zezwoleniu określa się miejsca odzy-
sku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie 
z planem gospodarki odpadami w województwie. 

Odbierającym odpady może być gminna jednostka 
organizacyjna, która jest zwolniona z obowiązku uzyski-
wania ww. zezwolenia i powinna spełniać wymagania 
określone dla przedsiębiorców w tym zakresie. Podmio-
ty, które działają na terenie określonej gminy, mają obo-
wiązek przekazywania władzom informacji o zawartych 
umowach z właścicielami nieruchomości. Ewidencję tych 
umów prowadzą gminy. W przypadku gdy właściciel nie 
podpisał umowy z odbierającym, gmina dokonuje tzw. 
wykonania zastępczego (obciąża go opłatą, która jest na-
łożona w drodze decyzji i odbiera odpady komunalne od 
tego właściciela, a opłata jest przekazywana do budżetu 
gminy). 

Ponadto podmioty przekazują władzom gminy spra-
wozdania dotyczące gospodarowania odpadami komunal-
nymi. Jeżeli na terenie określonej gminy nie działają pod-
mioty, które odbierają odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, gmina musi zorganizować system zbierania 
odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców gmi-
ny. Odpady komunalne powinny być zbierane i odbierane 
w sposób selektywny zgodnie z wymaganiami określonymi 
w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy (który jest aktem prawa miejscowego) uchwalonym 
przez radę gminy [11]. 

Zmieszane odpady komunalne odbierane od właścicieli 
nieruchomości są transportowane do instalacji zagospo-
darowania odpadów komunalnych. Wszystkie wojewódz-
twa uchwaliły wojewódzkie plany gospodarki odpadami; 
w ramach tych programów zostały wyznaczone 123 re-
giony gospodarki odpadami komunalnymi. Dla regionów 
gospodarki odpadami obejmujących co najmniej 300 ty-
sięcy mieszkańców jako preferowaną metodę zagospo-
darowania zmieszanych odpadów komunalnych założono 
przekształcanie termicznie [12].

Unieszkodliwianie odpadów komunalnych
Unieszkodliwianie odpadów polega na poddaniu odpa-
dów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub 
chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie 
stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia, jak również dla śro-
dowiska [11]. Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 grud-
nia 2012 roku o odpadach obowiązuje podział procesów 
odzysku i unieszkodliwiania przedstawiony w tabeli 2. 

Magazynowanie odpadów polega na czasowym gro-
madzeniu lub przetrzymaniu przed ich transportem, 
odzyskiem lub unieszkodliwianiem. Odzysk to działania 
niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub 
środowiska, które w całości lub części prowadzą do odzy-
skania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich 
wykorzystania. 

Jednym ze sposobów unieszkodliwiania odpadów w ro-
zumieniu ustawy jest także ich odpowiednie składowanie. 

Spośród innych metod stosuje się między innymi 
unieszkodliwianie pod postacią:
– kompostowania (Rycina 4),
– spalania – mineralizacji odpadów w specjalnych pie-

cach (Rycina 5),
– zgazowania i pirolizy (odgazowanie),
– przerobu na paliwo stałe,
– fermentacji metanowej w odpowiednich komorach,
– pryzmy energetycznych.

Z metod unieszkodliwiania odpadów komunalnych naj-
bardziej popularne jest ich składowanie. Wybierając meto-
dę postępowania z odpadami, przyjmuje się w pierwszej 
kolejności zasadę odzyskiwania surowców wtórnych, któ-
rych przerób jest ekonomicznie opłacalny, a pozostałość 
po segregacji składuje w sposób bezpieczny dla środowi-
ska. Składowisko odpadów to zlokalizowany obiekt, który 
jest urządzony zgodnie z przepisami dotyczącymi depono-
wania odpadów o znanych właściwościach. 

Pod tym pojęciem mieszczą się wszystkie inne nazwy 
obiektów deponowania odpadów – wysypisko odpadów 
komunalnych, wylewisko odpadów ciekłych, jak również 
zwałowiska mas ziemnych i skalnych itp. Składowiska na-
leżą do grupy najtrudniejszych budowli inżynierskich, po-
nieważ charakteryzują je:
– duże powierzchnie (od kilku do kilkuset tysięcy metrów 

kwadratowych),
– duże pojemności (od kilku tysięcy do kilkunastu milio-

nów metrów sześciennych odpadów),
– długi okres eksploatacji (do kilkudziesięciu lat):

minimalne oddziaływanie na otoczenie, • 
maksymalna szczelność.• 

Szkodliwość (uciążliwość) składowiska dla środowiska 
zależy głównie od:
– chemicznych, fizycznych oraz biologicznych właściwo-

ści odpadów,
– wielkości masy odpadów,
– położenia wysypiska oraz jakości gruntu w zależności 

od rzeźby terenu, 
– sposobu zagospodarowania (użytkowania) podziem-

nego (głównie wód podziemnych) i nadziemnego śro-
dowiska na terenie przyległym do wysypiska,
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– sposobu budowy, urządzenia i eksploatacji wysypiska, 
– docelowego zagospodarowania terenu wysypiska oraz 

sposobu rekultywacji [14].
W przypadku niedostatecznie ścisłego wyznaczenia 

grup odpadów możliwych do składowania oraz braku wła-
ściwej kontroli na wysypiskach składowane są wszelkiego 
rodzaju odpady, które stanowią cenne surowce wtórne, 
oraz odpady niebezpieczne – z toksycznymi chemikalia-
mi włącznie. Dlatego bardzo ważne jest ścisłe określenie 
jakości odpadów, które dopuszcza się do składowania na 

Tabela 2. Proces odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwiania. Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o od-
padach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21)

Procesy odzysku i recyklingu Procesy unieszkodliwiania
R1 – wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka 
wytwarzania energii

D1 – składowanie w gruncie lub na powierzchni ziemi (np. 
składowiska itp.)

R2 – odzysk/regeneracja rozpuszczalników D2 – przetwarzanie w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów 
płynnych lub szlamów w glebie i ziemi itd.)

R3 – recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie 
są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne 
biologiczne procesy przekształcania)

D3 – głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów w postaci 
umożliwiającej pompowanie do odwiertów, wysadów solnych 
lub naturalnie powstających komór itd.)

R4 – recykling lub odzysk metali i związków metali
D4 – retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów 
ciekłych i szlamów w dołach, poletkach osadowych lub lagunach 
itd.)

R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych

D5 – składowanie na składowiskach w sposób celowo 
zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych 
komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od 
środowiska itd.)

R6 – regeneracja kwasów lub zasad D6 – odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz i oceanów 

R7 – odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń D7 – odprowadzanie do mórz i oceanów, w tym lokowanie na 
dnie mórz

R8 – odzysk składników z katalizatorów

D8 – obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji 
niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne 
związki lub mieszaniny unieszkodliwiane za pomocą 
któregokolwiek spośród procesów wymienionych w pozycjach 
D1–D12 

R9 – powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego 
użycia olejów

D9 – obróbka fizyczno-chemiczna, niewymieniona w innej 
pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają 
ostateczne związki lub mieszaniny unieszkodliwiane za pomocą 
któregokolwiek spośród procesów wymienionych w pozycjach 
D1–D12 (np. odparowanie, suszenie, kalcynacja itp.)

R10 – obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla 
rolnictwa lub poprawę stanu środowiska D10 – przekształcanie termiczne na lądzie

R11 – wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku 
któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R10. D11 – przekształcanie termiczne na morzu

R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek 
z procesów wymienionych w pozycji R1–R11

D12 – trwałe składowanie (np. umieszczanie pojemników 
w kopalniach itd.)

R13 – magazynowanie odpadów poprzedzających 
z któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R12 
(z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)

D13 – sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem 
odpadów któremukolwiek z procesów wymienionych 
w pozycjach D1–D12
D14 – przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek 
z procesów wymienionych w punktach od D1–D13
D15 – magazynowanie poprzedzające którykolwiek z procesów 
wymienionych w pozycjach D1–D14 (z wyjątkiem wstępnego 
magazynowania u wytwórcy odpadów)

konkretnym wysypisku. Odpady niebezpieczne pochodzą 
z różnych gałęzi gospodarki, głównie z przemysłu, ale tak-
że z rolnictwa, transportu, służby zdrowia i laboratoriów 
badawczych. Do tej grupy zalicza się również część od-
padów komunalnych. Do najczęściej spotykanych należą: 
akumulatory, baterie, świetlówki, oleje przepracowane, 
monitory, smary, sorbenty itp. Mają one określone cechy, 
wyróżniające je od innych odpadów, np.:
– palność (podatność odpadów na samozapłon),
– korozyjność (niszczenie materiałów konstrukcyjnych),
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Rycina 4. Kompostownik na odpady komunalne w Częstochowie. Źródło: https://www.
google.pl (dostęp: 1.05.2015)

Rycina 5. Spalarnie śmieci w Wiedniu. Źródło: https://www.google.pl (dostęp: 1.05.2015)

– reaktywność (zdolność do wydzielania toksycznych 
gazów, podatność na wybuch oraz reakcji chemicz-
nych pomiędzy odpadami a środowiskiem),

– ekotoksyczność (właściwości jak wyżej, rozłożone 
w czasie) [15].
Szkodliwość odpadów klasyfikuje się na podstawie 

analizy składu wyciągów wodnych metodą ustalenia war-
tości progowych dla każdego kryterium, np. dopuszczalna 
zawartość metali ciężkich, niektórych związków orga-
nicznych itp. Jako kryterium może służyć także obecność 
substancji toksycznej (będącej na urzędowej liście tru-
cizn) bądź pochodzenie strumienia odpadów (np. odpady 
z przetwórstwa mięsa). 

Celem gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest za-
gospodarowanie ich w sposób, który zapewnia ochronę 
środowiska w stopniu uzależnionym od warunków spo-

łecznych i gospodarczych w rejonie oraz w kraju. Realizo-
wane jest to poprzez:
– gromadzenie odpadów niebezpiecznych z różnych 

źródeł,
– zorganizowanie i zapewnienie odbioru odpadów nie-

bezpiecznych ze wszystkich źródeł ich powstawania,
– dostarczanie surowców wtórnych do przerobu w re-

gionie i poza regionem,
– dostarczanie do zakładów unieszkodliwiania odpadów 

w regionie i poza regionem,
– rekultywację i użytkowanie składowiska odpadów.

W systemie gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
zawarte są wszystkie potrzeby w zakresie odbioru odpa-
dów od ich wytwórców; wytwórcy otrzymują właściwe 
opakowania oraz mogą oddać odpady w miejscu zbiórki 
odpadów ze źródeł rozproszonych. 
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Niebezpieczny odpad powinien być tak szybko, jak to 
tylko możliwe, wydzielony i zgromadzony w postaci od-
dzielonej od innych odpadów niebezpiecznych. Do zbiórki 
służą specjalne, jednorazowe opakowania rozmieszczo-
ne w miejscach łatwo dostępnych. Unieszkodliwianie 
odpadów niebezpiecznych ma na celu takie postępowa-
nie, dzięki któremu nastąpi eliminacja zawartych w nich 
składników szkodliwych i toksycznych, np. przez rozkład 

na związki niestwarzające zagrożenia dla środowiska na-
turalnego. 

Pozostawienie substancji niebezpiecznych bez wcze-
śniejszego ich unieszkodliwienia, nawet przy zapewnieniu 
bezpiecznych warunków ich składowania, jest rozwią-
zaniem niepewnym. Nie można przewidzieć wszystkich 
zdarzeń, jakie mogą wystąpić w miejscu składowania. Jest 
to również rozwiązanie bardzo kosztowne; tak np. postę-
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puje się z odpadami radioaktywnymi, które po zamknięciu 
w pojemnikach wysoko gatunkowej stali zalewa się gruby-
mi warstwami betonu.

Za bezpieczną metodę unieszkodliwiania uznaje się 
również spalanie odpadów. Nie jest to oczywiście metoda 
uniwersalna, ponieważ nie można jej stosować do odpa-
dów wszelkiego rodzaju. 

Brak uniwersalnych metod stanowi podstawę wymo-
gu selektywnego gromadzenia odpadów (niebezpiecz-
nych w szczególności). Sposób unieszkodliwiania dobiera 
się odpowiednio do właściwości substancji, które mają być 
przedmiotem tego procesu. Również nietoksyczne związ-
ki chemiczne, z którymi niewłaściwie postąpiono, mogą 
tworzyć nowe szkodliwe substancje, które tworzą bardziej 
toksyczne od pierwotnych składniki (Ryciny 6 i 7).

Podsumowanie
Gromadzenie odpadów komunalnych nie jest dobrym 
rozwiązaniem, a niszczenie ich jest niezadowalające ze 
względu na wysoce skoncentrowane pozostałości zanie-
czyszczeń ich emisji. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest 
zapobieganie powstawaniu odpadów, a obok tego przy-
wrócenie ich do cyklu produkcyjnego dzięki recyklingowi. 
Ogromne znaczenie ma segregacja u źródła materiałów 
odpadowych lub późniejsza segregacja materiałów do 
utylizacji i recyklingu.

Analizując zagrożenia, jakie niesie ze sobą zły system 
gospodarowania odpadami komunalnymi, zapewnienie 
w nim bezpieczeństwa jest koniecznością, aby podjąć sta-
rania w kierunku modyfikacji obecnie dominujących prze-
konań co do odpowiednich zasad klasyfikacji, segregacji 
oraz utylizacji powstających odpadów komunalnych.

Oświadczenia

Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów
Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.

Źródła finansowania
Autorzy deklarują brak źródeł finansowania.
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